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Rok 2020 byl co do sportovních ativit značně omezený. Soutěže v korfbalu bylo možno provozovat pouze
tři měsíce v roce, tréninkovou činnost o 3 měsíce déle. I tak se sluší zrekapitulovat nejzásadnější milníky,
které rok 2020 přinesl.
Vše začalo v normálním a tradičním tempu, tedy pohárovými soutěžemi, které jsou určeny pro nejlepší
kluby jednotlivých evropských národních soutěží. Úřadující český šampión KCC Sokol České Budějovice se
účastnil finálového turnaje Poháru mistrů evropských zemí, kam postoupil z předchozí kvalifikace. Jednalo
se však o nejhorší vystoupení českého mistra v historii, když jihočeské družstvo v pěti zápasech nezískalo
ani bod a s celkovým skórem 58:118 skončilo na posledním osmém místě. Ani druhý český zástupce KK Brno
nepředvedl na Europa Shieldu 2020 přesvědčivé výkony, nedokázal navázat na medailový dvojnásobný
úspěch českých týmů v roce 2019 a skončil na konečném čtvrtém místě.
Na mezinárodní scéně se nakonec jednalo o jediné turnaje, které ještě pandemická situace dovolila odehrát
a všechny další klání již byla zrušena či odložena na roky následující. Nedokončené zůstaly téměř všechny
ligové soutěže na celém světě, česká extraliga zvládla dokončit základní část a následně byla bez vítěze
zrušena, Superliga 2020 stihla odehrát základní skupiny a na dohrání jednodenního play-off ještě čeká.
Spousta naplánovaných akcí musela být zrušena a mnohé se dokázalo uspořádat ve virtuálním prostoru.
Historickým počinem byla Valná hromada, která se tak poprvé uskutečnila formou telekonference, a to
v sobotu 17.října, kdy už bylo zřejmé, že osobní setkání v roce 2020 možné nebude. Přes
videotelekonference proběhla i školení pokročilých rozhodčích, a to i včetně závěrečného testu. Virtuálně
se konaly i přednášky pro trenéry druhé třídy, jež ve spolupráci s ČKS vedla VOŠ ČUS a následné praktické
bloky se povedlo absolvovat ještě před úplným lockdownem, a to za vedení domácích i zahraničních lektorů.
I tak se ale Českému korfbalovému svazu podařilo uspořádat na podzim velkolepý turnaj, když se v Kutné
Hoře představilo více než 300 dětí na Mistrovství ČR v korfbalu4. V celosvětovém měřítku se jednalo o jednu
z nejintenzivnějších akcí celého roku, když se během jediného dne stihlo odehrát na sedmi hřištích 95
zápasů, a to ve čtyřech věkových kategoriích.
O prázdninách uspořádal ČKS Korfbalovou akademii, která navázala na aktivity z přelomu století, kdy se
akademie konaly v Chřenovicích pod vedením bratrů Kőnigsmarků. První srpnový týden tak čtyři desítky
korfbalových nadějí strávily pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka ve východočeské Pecce, kde
několik hodin denně zdokonalovaly své korfbalové dovednosti a navíc si užily i další táborové aktivity.
O další mimořádnou osobnost se rozšířila v roce 2020 Síň slávy Českého korfbalového svazu, když in
memoriam byla do Síně slávy uvedena slavná znojemská trenérka Lenka Dančová.
ČKS v roce 2020 přijal i dvě nové žádosti o členství od nově vzniklých korfbalových klubů a do struktury
svazu se tak zapojí ASKA Lubná a KCL Kostelec na Hané, jež jsou výsledkem projetku Školního korfbalu.
Na scéně mezinárodní pak Český korfbalový svaz dokázal podepsat kontrakt na pořadatelství MS U19 2021.
Rovněž vyjednal i pořadatelství ME 2026, které je určeno pro 16-20 nejlepších družstev starého kontinentu.
Úspěchem české korfbalové diplomacie je i jmenování Generálního sekretáře ČKS Tomáše Vody do funkce
sekretáře DEC komise IKF, která má na starost rozvojovou činnost IKF na všech kontinentech.
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