
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace 
IKF pokračovala v minulém týdnu 
v rušení, když definitivně 
„odpískala“ již předtím o rok 
odložené Mistrovství světa juniorů 
do 21 let. Tento šampionát se měl 
původně konat na Taiwanu 
v červenci 2020, ale IKF jej 
z důvodu celosvětové pandemie o 

rok odložila, ale současná situace nedovolila pokračování v přípravách tohoto významného turnaje, jež 
dvakrát v minulosti přinesl bronzovou radost pro české juniorské reprezentanty, a to v letech 2001 a 2016, 
kdy se ještě hrálo ve věkové kategorii do 23let. Přesto by však pro kategorii U21 tento rok mohl alespoň 
nějakou akci přinést, neboť v plánu IKF je uspořádání turnaje pro tuto kategorii v září 2021 ve Francii, který 
by pravděpodobně nesl označení jako kvalifikace na ME U21 2022 a česká reprezentace by jistě v Saint 
Etienne patřila mezi favorizovaná družstva. 
 
Na jednotlivé evropské členské země rozeslala Mezinárodní korfbalové federace IKF dopis s žádostí o 
vyjádření potenciálního zájmu o pořadatelství některé z akcí, které by na starém kontinentu měly být 
pořádány v roce 2022. V lednu by to měla být European Korfball Tour pro nejlepší klubová družstva 
z jednotlivých národních eropských soutěží, kde však stále ještě není rozhodnuto o finální podobě turnaje. 
Další možností pro pořadatele je získání Mistrovství Evropy U21 2022, které by se mělo konat na jaře 2022 
a v nabídce je ještě evropský turnaj Světového poháru v beach korfbalu, který je v kalendáři naplánován na 
měsíc srpen. 
 
První mezinárodní akcí by tak, dle aktuálního vývoje, mohl být Světový 
pohár U17, který nizozemští organizátoři plánují na poslední červnový 
víkend, kdy by vrchol sezóny byl ve dnech 26.-27. června 2021. Česká 
reprezentační sedmnáctka stihla v minulém roce na začátku sezóny jedno 
soustředění širšího výběru a aktuálně se reprezentační lvíčata připravují 
individuálně, když se dle zpracovaných plánů věnují pravidelně třikrát 
týdně kondičním cvičením. Úvodní testování na konci měsíce ledna ukázalo 
solidní výsledky a realizační tým i široká korfbalová veřejnost se již těší na 
posun ve výkonech, když druhý díl testů je naplánován po šesti týdnech – tedy na polovinu měsíce března. 
 
Na listu mezinárodních rozhodčích pro rok 2021 figurují čtyři jména, které jsou podle rozhodnutí Komise 
rozhodčích IKF zařazena do pěti výkonostních skupin, jež tato komise používá. Ve skupině rozhodčích Elite, 
která má pro tento rok šest mužů, je český nejzkušenější rozhodčí Lukáš Filip, Lukáš Pazourek po loňském 
skvělém zvládnutí finálového turnaje Poháru mistrů včetně finálového zápasu se posunul do Level I., kde je 
aktuálně 7 mužů a jedna žena. Třetí český zástupce Tomáš Voda je zařazen do Level II a jediná česká dáma 
Denisa Kolářová pak figuruje v Level IV., kde jednou z celkem 13 žen v černém. IKF rovněž nominovala na 
základě návrhu členských zemí své členy Jury, kdy české zkušené Milana Schwarze a Milana Čejku doplňuje 
pro rok 2021 nováček Tomáš Buriánek. 
  

 
 

10.února 2021 
6/2021 

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