
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace IKF 
zrušila v minulém týdnu další 
z plánovaných mezinárodních akcí. 
Tentokrát se jednalo o Mistrovství 
Asie 2021, které se v tomto roce 
mělo konat v Korei. Korejská 
korfbalová federace informovala IKF, 
že z důvodu přetrvávajích striktnch 
pandemických opatření není 

schopna tento šampionát, který měl být kvalifikací na asijsko-oceánské mistrovství 2022, uspořádat. Na 
základě rozhodnutí IKF tak příští rok bude IKF AOKC 2022 otevřen pro všechna družstva, která se ve 
satnoveném termínu řádně přihlásí bez nutnosti předchozí kvalifikace. 
 
Na stránách Mezinárodní korfbalové federace IKF 
byla zveřejněna informace, že na základě projektu 
Erasmus+ byla vytvořena příručka k trenérským 
kursům první a druhé třídy IKF (IKF Level I a Level II 
Coach Courses) včetně instruktážních videí. Tento 
projekt Erasmus+ vznikl spoluprácí IKF, nizozemské 
KNKV, švýcarské SWISS Korfball, turecké Marmara 
University, ukrajinské All-Ukrainian Korfball Federation a polské Polish Korfball Association. Vedle příručky 
bylo na YouTube zveřejněno 21 videoukázek, které byly natočeny ve spolupráci s nizozemskými 
reprezentanty v hale PKC Papendrecht či byly použity části zápasů z posledního evropského či světového 
šampionátu. 
 

Český korfbalový svaz pořídil na konci minulého roku větší objem 
materiálu od společnosti Erima, a to pro potřeby reprezentačních 
družstev České republiky ve všech věkových kategoriích. Nové sady 
oblečení zahrnující tréninková trika, teplákové soupravy, vycházkové 
bundy a také tréninkový batoh, sportovní tašku a velký cestovní kufr 
byly uskladněny v nových skladových prostorách v Kolíně, neboť 
místnost v Praze na Strahově je, kterou ČKS v minulosti využíval, je 
již v dezolátním stavu a uskladnění nového materiálu za desítky tisíc 
korun zde by bylo dosti rizikové. 
 

Senzace v nizozemské nejvyšší korfbalové soutěži Korfballeague, která jako jediná na starém kontinentu se 
aktuálně hraje, se zrodila o tomto víkendu. Nejlepší družstvo posledních pěti let TOP Sassenheim, které 
dokázalo získat tři mistrovské tituly a tři vítězství v Poháru mistrů evrpoských zemí, utrpělo ve třetím kole 
první porážku, když podlehlo DOS´46. Pro českého fanouška je velmi zajímavé, že družstvo DOS´46 vede 
bývalý úspěšný český reprezentant a několikanásobný mistr České republiky Edwin Bouman, který si tak 
připsal jeden z největších úspěchů své trenérské kariéry. Ve své první sezóně v roli hlavního trenéra 
v nejlepší lize světa tak aktuálně drží skvělou bilanci 2 vítězství a jedné porážky. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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