
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace 
IKF definitivně zrušila European 
Korfball Tour 2021, která měla 
v následujícím roce nahradit již 
dříve zrušené klubové soutěže 
Europa Cup 2021 a Europa Shield 
2021. IKF nejdříve v minulém 
měsíci zrušila dvě kvalifikační kola 
a následně v minulém týdnu 

dospěla k očekávanému verdiktu a zrušila i únorové finálové kolo, jež se mělo konat v Nizozemsku. Toto 
rozhodnutí bylo předvídatelné, neboť v žádné evropské zemi se ještě ligové soutěže naplno nerozjely a 
jejich začátky je možné očekávat pravděpodobně až v lednu příštího roku, kdy by se dle dostupných 
informací měla zahájit i nejkvalitnější ligová soutěž na světě – nizozemská Korfballeague. 
 
Mezinárodní korfbalová federace jmenovala 
minulém týdnu novou tvář do svého 
výkonného orgánu Exco. Novým členem se 
stal bývalý mezinárodní rozhodčí a trenér 
několika portugalských družstev Jorge Alves, 
který v tomto orgánu nahradil Kevina Allena, 
jež odpoupil ze své funkce v první polovině 
tohoto roku. Jorge Alves zároveň převezme i 
pozici šéfa Komise IKF pro rozvoj a vzdělávání. Není bez zajímavosti, že sekretářem v této komisi je český 
zástupce Tomáš Voda, který s Jorgem v minulosti několikrát spolupracoval na hřišti ve dvojici rozhodčích a 
společně dokonce řídili finálový zapas Světových her Nizozemsko vs. Belgie v roce 2009 na Taiwanu. 
 
Nizozemský reprezentační výběr, který získal výjimku pro sportovní přípravu a dvakrát týdně může trénovat 
ve velkém sportovním centru v Papendaalu, sehrál přípravné utkání, když proti sobě nastoupili nizozemští 
reprezentanti rozděleni do dvou družstvev. Družstva nesla jména svých kapitánů a v černých dresech 
nastoupilo družstvo kapitána Micka Snela a v dresech oranžových pak tým kapitánky Esther Cordus. Ve 
špičkovém zápase, který bylo možné sledovat živě na internetových stránkách nizozemské federace, padlo 
celkem 55 košů a tým Micka Snela nakonec zvítězil poměrem 31:24, když se mohl pochlubit excelentní 
střeleckou úspěšností, která činila 30% a z celkového počtu 104 střeleckých pokusů bylo nakonec 31 
úspěšných, zatímco družtvo kapitánky Esther Cordus potřebovalo na 24 košů celkem 93 pokusů a i tato 26% 
úspěšnost je výjimečná. 
 
Sportovně - technická komise ČKS zpracovala na základě doporučení Výkonného výboru několik variant 
možného dohrání soutěží, které jsou odsunuty z důvodu celosvětové pandemie. Možné scénáře počítají se 
začátkem ligových soutěží v lednu či v únoru tak, aby finálový den České korfbalové extraligy, 1. České 
korfbalové ligy a České dorostenecké korfbalové extraligy mohl proběhnout v rámci posledního květnového 
víkendu. Před začátkem ligové soutěže se plánuje odehrát ještě play-off Superligy 2020, které muselo být 
odloženo, neboť po odehrání základních skupin bylo veškeré sportování zastaveno nařízením Vlády České 
republiky. Finále Superligy 2020 by se pak v ideálním případě mohlo uskutečnit v sobotu 9.ledna 2021. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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