
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belgická královská korfbalová federace 
KBKB společně s Mezinárodní korfbalovou 
federací IKF oznámily finální datum 
Mistrovství Evropy 2021, které muselo být 
o rok odloženo z důvodu celosvětové 
pandemie. Původní rok 2020 měl 
symbolicky znamenat, že by se korfbal 
vrátil po 100 letech tam, kde začal jeho 
olympijský sen, neboť na OH 1920 
v Antwerpách byl korfbal poprvé 
představen v rámci Olympijských her jako 
ukázkový sport. Nicméně i v roce 2021 

bude tento šampionát spojen s tímto výročím a nejlepších osm družstev starého kontinentu se představí 
právě v Antwerpách, a to ve dnech 25.-30.října 2021. První tři dny – tedy 25.-27. října jsou na programu 
zápasy v základních skupinách, které se budou hrát v Boeckenberg Sports Center a po dni volna budou 
následovat semifinálové souboje a zápasy o konečné umístění, které se odehrají v nádherné Lotto Aréně.  
 
Nejkvalitnější ligová korfbalová soutěž světa – nizozemská 
Korfballeague oznámila, že nová sezóna bude zahájena 16.ledna 
2021. KNKV použila zpracovaný materiál od nizozemské 
fotbalové federace a poupravila jej pro potřeby korfbalu tak, aby 
bylo možné zahájit halovou soutěž ve výše uvedeném termínu. 
Je neoddiskutovatelné, že se bude hrát za přísných podmínek – 
tedy zcela bez diváků a kromě účastníků přímo na palubovce 
budou v hale již jen pracovníci zajišťující live stream, který dle 
vyjádření Keese Rodenburga je velmi důležitým, aby ostatní 
sportovci viděli, že i sportování na amatérské úrovni je v těchto nelehkých časech možné. Kees Rodenburg 
představil detailně podmínky spuštění soutěže, které zahrnují například zákaz sprchování po zápase 
v šatnách či pravidelné týdenní covidové testování všech účastníků, včetně trenérů a rozhodčích. 
 
Zástupci Českého korfbalového svazu podstoupili další ze série telekonferencí v souvislosti s přípravami na 
nadcházející juniorské Mistrovství světa 2021, které se bude o Velikonocích konat v Kutné Hoře. V minulém 
týdnu proběhla telekonference navíc ještě se zástupci České volejbalové federace, na níž bývalý olympionik 
a současný předseda Marek Pakosta poskytl cenné informace z pořadatelství dvou šampionátů v České 
republice v době covidové, když v měsících září a říjnu český volejbal pořádal juniorský evropský šampionát. 
Zajímavostí je, že všichni účastníci museli před turnajem podstoupit testování a dvě družstva s pozitivními 
testy byla nucena opustit území České republiky ještě před začátkem samotného turnaje. 
 
Velice smutnou zprávou minulého týdne je, že po dlouhé nemoci zemřel bývalý ředitel Základní školy 
Bohumínská v Ostravě Mgr. Marek Sládeček, který stál u znovuzahájení projektu Školního korfbalu. Právě 
na jeho škole a za jeho asistence proběhly první ukázkové hodiny tělesné výchovy, kde hlavní náplní byl 
korfbal a následně velice úzce spolupracoval jak s trenéry Školního korfbalu, tak samozřejmě i s vedením 
Českého korfbalového svazu.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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