
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace IKF v minulém 
týdnu, kdy odložila o rok Mistrovství světa U19, 
rovněž zaslala na členské země informační dopis 
ohledně aktuálního stavu ohledně možného 
uspořádání Mistrovství světa U22 2021, které již 
jednou odloženo bylo. Původně se této 
šampionát měl konat v roce 2020 jako MS ve 
věkové kategorii U21. IKF turnaj o rok posunula 
z důvodu celosvětové pandemie a dokonce 

změnila i věkovou kategorii s odúvodněním, že v některých zemích již začala sportovní příprava na tento 
vrchol juniorské sezóny. Aktuální situace nevypadá však o mnoho lépe, neboť v současné době by pořádání 
tohoto mistrovství zhatila povinná čtrnáctidenní karanténa, která se vztahuje povinně na všechny osoby 
přijíždějící na ostrov Taiwan. Mezinárodní korfbalová federace je již tlačena časem a rozhodnutí o 
uskutečnění tohoto turnaje ve stanoveném termínu 10.-17.července 2021 vydá nejpozději v prvním 
březnovém týdnu po zasedání svého nejvyššího orgánu Exco. 
 
Leon Simons, jako jedna z největších hvězd světového 
korfbalu, byl nominován mezi 24 sportovních osobností, 
které se utkaly ve veřejné anketě o ocenění The World 
Games´ Greatest Athlete of All Time. Bývalý kapitán 
nizozemské reprezentace a čtyřnásobný vítěz Světových 
her v letech 1997 – 2009 se umístil na konečném 
dvacátém místě, když získal celkem 14.651 hlasů, což na 
postup do užšího výběru deseti nejlepších nestačilo, 
neboť korfbalovou komunitu tato anketa asi neoslovila. 
To se naopak povedlo sguashi, když na prvním místě s počtem více než 220 tisíc hlasů je malajsijská hvězda 
Nicol Davidová, která s obrovským náskokem míří k jasnému vítězství.  
 

Belgická královská korfbalová federace KBKB vyhlásila nejlepší korfbalové osobnosti 
roku 2020, ale oproti minulým rokům se nejednalo o velkolepou společenskou událost, 
neboť covidová opatření to neumožnila. Vítězové si tak převzali ceny, ale aplaus publika 
jim tentokráte chyběl. Nejlepšími hráči byl vyhlášeni Jesse de Bremaeker mezi muži a 
Niki Schilders mezi ženami, nejlepším trenérem byl juniorský reprezentační trenér Kevin 
de Waele, který vedl naposledy své družstvo na juniorském Mistrovství Evropy U21 2019 
v Prostějově a mezi rozhodčími pak již popáté triumfoval Miguel Wengsma.  
 

První letošní naplánované reprezentační soustředění talentované mládeže, které se mělo konat již 
nadcházející víkend, a to pro věkovou kategorii do 17 let, se neuskuteční. Důvodem jsou rozsáhlá omezení, 
která dopadají na amatérský sport a zatím jej zcela paralyzují, když tréninky ani zápasy nejsou v aktuálním 
protiepidemickém systému PES umožněny a jedinou výjimku tvoří malá skupina profesionálních sportů, kde 
hráči a celé realizační týmy jsou pravidelně testováni či jsou zcela uzavřeni v bublinách bez jakéhokoli styku 
s veřejností. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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