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Mezinárodní korfbalová federace IKF pořádala
během uplynulého víkednu speciální webinář,
který představil nový nástroj určený pro Komisi
rozhodčích IKF. Jedná se o platformu TeamTV,
která je využívána trenéry v nizozemských
nejvyšších korfbalových soutěžích a která může
být využita i pro hodnocení a vzdělávání
rozhodčích. Webinář byl určen zejména pro
hodnotitele a pro mezinárodní rozhodčí, jež
působí i v roli vedoucích skupin méně zkušených
kolegů. V rámci TeamTV bude možné pracovat
s širokou databází nahraných zápasů, kde je možné jednoduše vybírat, označovat či ukládat jednotlivé
situace z vybraných zápasů, což poslouží k objektivnějšímu hodnocení rozhodčích a k jejich následnému
rozvoji.
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu připravila, v návaznosti na
vydané možné scénáře opožděného zahájení ligových soutěží ze strany
Sportovně-technické komise, nominace rozhodčích pro první z navrhovaných
variant – tedy pro začátek soutěží v půlce ledna. Celkem je tak připravano 88
nominací, o které se podělí 25 rozhodčích, a to v soutěžích Česká korfbalová
extraliga, Česká dorostenecká korfbalová extraliga a 1.Česká korfbalová liga,
kde jsou rozhodčí nominováni komisí a jejich odměna je hrazena z prostředků
svazu a v této variantě by činila celkem 112 tisíc korun.
Nejkvalitnější ligová korfbalová soutěž světa – nizozemská Korfballeague, která rovněž ještě nebyla v této
sezóně zahájena, připravila nový herní systém, který počítá s tím, že dvanáct družstev bude rozděleno do
dvou šestičlenných skupin. Důvodem je ta skutečnost, že v tomto formátu bude možné soutěž odehrát i ve
výrazně kratším čase, než bylo původně plánováno a jednotlivé skupiny by systém dvakrát každý s každým
zvládly za 10 kol základní části. Do čela jednotlivých skupin byla nasazena nejlepší čtyři družstva z minulé
nedohranné sezóny tak, že ve skupině A jsou nasazenými družstvy PKC/Vertom a LDODK/Rinsma
Modeplein, zatímco ve skupině druhé pak TOP/Litta a Fortuna/Delta Logistiek, které je posledním mistrem
Nizozemska – z finále v roce 2019.
Irene van Rijsewijk byla v minulém týdnu zvolena
presidentkou Nizozemské královské korfbalové federace a
stále historicky první dámou na tomto významném postu
nizozemského, ale i celosvětového korfbalu. Ve funkci
nahradí Roba Meijera, který v čele KNKV působil od roku
2011 a nyní byl jmenován čestným presidentem. Irene van
Rijsewijk představila veřejnosti celé nově zvolené
představenstvo, kde rovněž poprvé v historii usedne více žen
než mužů. Nová presidentka během svého uvedení do
funkce citovala i nadcházející americkou vicepresidentku
Kamalu Harrisovou slovy: „Možná jsem první ženou v této pozici, ale rozhodně nebudu poslední.“
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