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Belgická královská korfbalová federace
KBKB oznámila v minulém týdnu zásadní
rozhodnutí, když zrušila tuto halovou
sezónu – tedy sezónu 2020/2021, ze
které, stejně jako z té předcházející,
nebude vyhlášeno mistrovské družstvo a
nebude udělen titul mistra Belgie a
poslední odehrané play-off tak zůstává to
z roku 2019. Právo účasti v případných
pohárových soutěžích by připadlo, dle
tohoto rozhodnutí, stejným družstvům
tak, jak to bylo připraveno na European
Korfball Tour 2021, kde získala práva účasti dvě nejlepší družstva ze základní části Topkorfballeague 2020.
Vedení KBKB zároveň vyjádřilo snahu o odehrání kompletní venkovní soutěže, pro kterou budou snáze
splnitelná omezující opatření a která by mohla, z důvodu zrušené halové sezóny, začít v dřívějším termínu.
Nizozemská královská korfbalová federace KNKV se bude
stěhovat, když dle předchozího oznámení se její sídlo
s platností od 1.prosince 2020 přesouvá do Papendalu. Od
roku 2006 sídlila nizozemská federace ve městě Zeist, kde
využívala pronajaté prostory od nizozemské fotbalové
federace, jež však pronajaté prostory hodlá využít
v následujícím období pro své rozvojové aktivity. KNKV
vybrala z nabízených možností Sportcentrum Papendal
nedaleko Arnhemu, které je jakýmsi srdcem
nizozemského sportu, kde se na sportovištích, kromě
reprezentačních korfbalových výběrů, připravuje více než pět stovek špičkových sportovců v různých
disciplínách a rovněž v tomto komplexu sídlí několik dalších sportovních svazů.
Český korfbalový svaz pokračuje v přípravách Mistrovství světa U19 2021, jež je
naplánováno do Kutné Hory na velikonoční víkend nadcházejícího roku. Na základě
odeslaných komplexních materiálů všem předběžně přihlášeným zemím jako první
reagovalo reprezentační družstvo Kamerunu, které se nikdy v historii na žádném
korfbalovém turnaji na území České republiky nepředstavilo. Mezi prvními si
ubytování v hotelu Mědínek, který se stane velikonočním centrem juniorského
korfbalového světa, zarezervovali největší favorité turnaje Belgie a Nizozemsko, které
spolu v této věkové kategorii sehráli i poslední zápas, a to úchvatné finále Mistrovství
Světa U19 2019, jež se konalo v nizozemském Leuwardenu,a to i s českou stopou, když
jej řídil český mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek.
Mezinárodní korfbalová federace IKF rozhodla na začátku tohoto týdne, že odložené Mistrovství Evropy
divize „B“, jež se v Polsku mělo konat na podzim tohoto roku, se uskuteční v polské Wroclawi v příštím roce,
a to ve dnech 4 .-9. září. Turnaje by se mohlo účastnit až třináct reprezentačních družstev a je jisté, že bude
historicky prvním oficiálním turnajem „B“ divize, který se bude hrát odděleně od divize „A“.
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