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Sportovně-technická
komise
Českého
korfbalového svazu rozeslala klubům možné
scénáře odloženého zahájení soutěží. Byly
připraveny tři varianty, které se liší jak
datumem začátku, tak i částečně systémem,
který bude v té dané konkrétní variantě
aplikován a který musel být redukován.
Zásadní změnou je to, že Česká korfbalová
extraliga bude mít deset kol a 1. Česká
korfbalová liga pak čtyři kola. Soutěžní ročník
2020/2021 bude dle možností zahájen v
sobotu 16.ledna 2021 ve variantě první, či
pokud dle epidemiologcké situace to nebude
možné, přijde do hry varianta druhá se začátkem v sobotu 6.února 2021. V případě nemožnosti zahájení
v únoru, je připravena ještě třetí varianta, kdy začátek soutěží by byl v sobotu 6.března 2021.
Velmi zajímavý průlomový krok se povedl taiwanskému
korfbalu, který již dlouho usiluje o postavení druhého
nejlepšího korfbalového družstva na světě, hned za
suverénním Nizozemskem. Korfbal se totiž stal součástí
velice populární televizní reality show „All Star Sports
Day“, která je vysílána v exkluzivním čase v sobotu večer
mezi 20:00 a 22:00. V rámci tohoto pořadu soutěží vždy
dva týmy místních celebrit v různých sportovních
disciplínách a na začátku prosince to byl právě korfbal,
v němž se taiwanské celebrity utkaly, a to na palubovce
National Taiwan Normal University a pod vedením
trenérky reprezentačního družstva Taiwanu Bird Hsieh.
Organizační výbor Českého korfbalového svazu pro juniorské Mistrovství světa U19 2021, které se bude
konat během velikonočního víkendu v Kutné Hoře, intenzivně pokračuje v přípravách a jednáních
s Mezinárodní korfbalovou federací a samozřejmě i s jednotlivými přihlášenými reprezentačními výběry.
V současné době si pobytové balíčky předběžně rezervovalo 12 zemí a korfbaloví fanoušci se mohou těšit
jak na tradiční evropské korfbalové země, tak i na exotické Maroko, Kamerun z afrického kontinentu či Čínu
a Hong Kong z Asie. Ve hře ještě zůstávají Pobřeží Slonoviny a Taiwan, které by mohli počet mimoevropských
zástupců navýšit na šest a celkový počet družstev by mohl dosáhnout až čísla 15.
Hlavní sídlo Mezinárodní korfbalové federace IKF změnilo svou adresu, když v minulých letech spoluužívalo
prostory ve městě Zeist s Nizozemskou královskou korfbalovou federací KNKV. Po změně místa KNKV
oznámil president IKF Jan Fransoo i přesun IKF, a to do centra Nizozemska do Utrechtu, kde je vytvořen
unikátní kancelářský komplex, ve kterém mají sídlo mnohé sportovní federace a sportovní organizace. Již
název tohoto komplexu „Svět sportu“ dává tušit, co bude hlavním každodenním tématem v této lokalitě,
kde se denně budou potkávat sportovní profesionálové mnoha odvětví.
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