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Rok 2021 je po přechozím symbolickém roce
2020, který mnoho radosti ve sportu nepřinesl,
nadějí, že se věci dostanou do normálních kolejí.
Otázkou je, kdy k tomu dojde a kolik dalších akcí
bude ještě muset být zrušeno či přeloženo.
Lednové tradiční evropské klubové turnaje byly
zrušeny již dlouho dopředu a připravovaná
náhradní varianta ve formě European Korfball
Tour 2021 se na svět rovněž nepodívá. První
mezinárodní akcí by tak mohlo být Mistrovství světa 2021 v kategorii U19, které by se mělo během svátků
velikonočních konat v Kutné Hoře a kde účast předběžně přislíbilo čtrnáct reprezentačních družstev.
Následovat by pak ještě do začátku letních prázdnin měly Světové poháry pro nejmladší věkové kategorie
U15 a U17, jež jsou naplánovány do kolébky korfbalu do Nizozemska.
V druhé polovině roku pak budou následovat dva
světové a dva evropské šampionáty. V termínu 10.17. července se na Taiwanu bude konat odložené
MS v kategorii U21, které z důvodu posunu změnilo
i věkové omezení na U22. Poslední víkend
v červenci by pak mělo proběhnout historicky první
Mistrovství světa v beach korfbalu, když se mění
název oproti posledním dvěma rokům, kdy plážové turnaje nesly označení jako Světový pohár. Pořadatelství
tohoto prvního Mistrovství světa bylo svěřeno na africký kontinent, když hostitelským městem bude Nador
v Maroku a jako obvykle se zde odehraje turnaj v kategorii elitní a v kategorii U19. Na podzim jsou pak
v mezinárodním kalendáři stanoveny dva termíny pro Mistrovství Evropy A a Mistrovství Evropy B, jež by
měly proběhnout v Belgii a v Polsku. Zde se v obou případech rovněž jedná o posun pořadatelství o jeden
rok z důvodu nemožnosti uspořádat tyto turnaje v řádných termínech roku 2020.
Na rozběhnutí soutěží však napjatě čeká i česká korfbalová veřejnost. Jsou připraveny tři scénáře začátku
sezóny 2020 – 2021, když první z nich počítající se zahájením 16.ledna již zcela jistě, z důvodu aktuální
covidové situace, nebude realizovatelný. Do hry tedy půjdou varianty začátku v únoru či v březnu, když ve
všech případech se plánuje, že před ostrým začátkem ligových soutěží by během jednoho dne bylo dohráno
ještě play-off Superligy 2020, která po odehrání základních skupin nebyla zatím dokončena a na
semifinálová střetnutí již netrpělivě čekají čtyři nejlepší družstva.
Na domácí scéně, kromě ligového ročníku 2020-2021, se můžeme těšit na tradiční turnaje jakými budou
Korfbal4, beach korfbal či Český pohár v žákovských kategoriích, o něž jsme byli v roce minulém téměř
kompletně připraveni. Na přelomu prázdnin čeká korfbalové naděje druhý ročník Korfbalové akademie,
která se bude v termínu 31.7. – 7.8. 2021 konat v Křižanově nedaleko Velkého Meziříčí. Na podzim pak
proběhne třetí ročník Superligy, který bude zároveň výbornou formou herní přípravy před výše uvedeným
ME 2020, které čeká naše reprezentanty v říjnu v belgických Antwerpách.
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