
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Český korfbalový svaz oznámil, že letošní 
Korfbalová akademie 2021 se bude konat 
ve dnech 31.července až 7.srpna ve 
sportovním rekreačním středisku 
v Křižanově. Po loňském úspěšném 
spuštění tohoto projektu, který má svou 
historii ještě z konce minulého století, kdy 
se letní korfbalové tábory konaly pod 
vedením legendárních bratrů Kőnigsmarků 
v Chřenovicích, se v letošním roce 
korfbalové naděje sejdou v Českomoravské 
vysočině nedalelo Velkého Meziříčí. 
Týdenní korfbalový kemp s názvem 
Korfbalová akademie se bude opět konat 

pod vedením hlavního reprezentačního trenéra Ivo Kracíka a dalších hvězd české korfbalové reprezentace. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila upravený žebříček jednotlivých členských zemí, do něhož je 
zařazeno všech 69 členských zemí. Na čelních mistech žebříčku nedošlo, z důvodu velmi omezeného 
mezinárodního kalendáře, který vlastně skončil na začátku března, prakticky k žádným změnám. Na prvním 
místě zůstává s velkým náskokem Nizozemsko, před Belgií a Taiwanem. Česká republika zůstala na sedmém 
místě s odstupem za šestým Portugalskem a s nevelkým náskokem před osmou Anglií. K jediné změně 
v první desítce došlo na devátém a desátém místě, kde si místo prohodilo Maďarsko a Surinam, který 
aktuálně figuruje na devátém místě. Na opačném konci žebříčku, na místě devětašedesátém je Keňa za 
Ghanou a Kamerunem. 
 
Nizozemská královská korfbalová federace poprvé v historii nominovala ženu jako 
rozhodčí na mezinárodní listinu rozhodčích, kteří řídí mezinárodní korfbalová utkání. 
Nizozemsko tak poprvé má na listině pět zástupců, když dva nejzkušenější rozhodčí 
Peter van der Terp a Marco van der Lucht jsou zařazeni mezi rozhodčí kategorie Elite. 
Další tři zástupci včetně první dámy Mireille van Zoggel-Foolen jsou pak zažazeni do 
třídy II., která je třetí nejvyšší kategorií. Podmínkou možného jmenování pěti zástupců 
na listinu mezinárodních rozhodčích je nutné jmenování minimálně jedné ženy, což již 
po mnoho let činí Belgie a nově vedle Nizozemska i Anglie. Jinak je maximem počet 
čtyř v případě, že by se jednalo jen o muže v černém. 
 

V rámci popularizace obsahu Světových her a jednotlivých disciplín z jeho 
programu je na sociální síti Instagram série fotopříběhů a nahlédnutí do 
života sportovních hvězd. Korfbal reprezentuje Wen Lin, která je jednou 
z hvězd taiwanské reprezentace a ukazuje fanouškům korfbal a současně i 
život na Taiwanu. Sledující tak mohou mimojiné poznat i její fenku, která 
nosí symbolické jméno Korfie a samozřejmě je zde i příležitost pokládat 
otázky přímo na jednu z nejlepších hráček světového korfbalu.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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