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Napjatě očekávaný start první ligové
soutěže na starém kontinentu je tu.
V sobotu
16.ledna
byla
zápasem
Fortuna/Delta Logistiek vs. DOS´46
zahájena po několikerém odložení sezóna
Korfballeague 2020/2021. Fortuna Delft
dostala tu čest sehrát úvodní zápas,
protože je posledním mistrem Nizozemska,
když zvítězila v rotterdamské hale Ahoy na
jaře 2019 a sezóna následující, tedy
2019/20 zůstala nedohrána bez stanovení
nizozemského mistra. První zápas nové
sezóny nesl částečně i českou stopu, neboť
na lavičce družstva DOS´46 se jako hlavní
trenér představil bývalý český reprezentant Edwin Bouman, pro něhož se jednalo o první utkání v roli
hlavního kouče v nejvyšší nizozemské soutěži, jež dokázal jako nejlepší střelec Oost Arnhem vyhrát
v devadesátých letech minulého století.
Nový ročník nizozemské nejvyšší soutěže Korfballeague přináší s sebou mnoho změn a samozřejmě
omezení, která provází všechna sportovní odvětví. Do sportovních hal, kde se zápasy Korfballeague hrají,
nesmí diváci a vedle hráčů, realizačních týmů a rozhodčích sem mají přístup už jen pracovníci zajišťující
livestream, který letos poprvé je přenášen přes platformu Eyecons.com, kde bude možné sledovat všechny
zápasy tohoto ročníku. Všichni aktéři budou pravidelně testováni a rovněž není umožněno používání sprch
po odehraných utkáních. Změnil se i systém, když dvanáct družstev bylo rozděleno do dvou šestičlenných
skupin, z nichž následně postoupí do play-off vždy nejlepší čtveřice. Finále je pak naplánováno na sobotu
17.dubna 2021.
Mezinárodní korfbalová federace IKF učinila o víkendu na
zasedání nejvyššího svého orgánu Exco rozhodnutí, že
plánované Mistrovství světa U19 2021, které se na začátku
dubna mělo konat v Kutné Hoře a kam mělo zamířit čtrnáct
družstev ze tří kontinentů, se termínově posouvá, a to na
velikonoční víkend 2022. Nový termín Mistrovství světa U19
2022 tak bude 15.-17.dubna 2022 a hostitelem zůstává středočeské královské město Kutná Hora, kde
nejlepší reprezentační výběry světového juniorského korfbalu přivítá Sportovní centrum Klimeška.
První turnaje v plážovém korfbalu začnou již tento pátek. Nikoli však v našich krajinách, ale na jižní
polokouli, kde budou pořádány Australskou korfbalovou federací. Jedná se o sérii šesti pátečních večerů,
jejichž náplní bude korfbal a počítá se i se společenskou částí, kdy vždy po odehrání zápasů bude čas na
jakousi párty, jak pořadatelé zmiňují - na spousty jídla a pití. Poslední páteční večer s plážovým korfbalem
je naplánován na 26.února, kdy by mělo proběhnout poslední kolo zápasů. Přihlášení družstev je otevřeno
široké veřejnosti a probíhá tak, jak bývá v australském korfbalu tradiční, tedy přes internetový formulář a
do korfbalových zápasů se tak může přihlásit kdokoli, kdo zaplatí poplatek 50 australských dolarů za tým.

korfbal.cz
Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz

