
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nizozemská královská korfbalová 
federace KNKV oznámila, že letošní 
finále nejprestižnější ligové soutěže 
na světě se bude konat 
v rotterdamském komplexu haly 
Ahoy. Výkonný ředitel KNKV Henry 
van Meerten však vysvětlil, že 
nejnavštěvovanější korfbalová 
událost, kterou každoročně sleduje 
živě v hale více než deset tisíc 
fanoušků, bude v tomto roce bez 
diváků, a proto se nebude konat 
v největší hale, ale v RTM Stage, která 

je rovněž součástí rotterdamské haly Ahoy. Diváci se tak mohou těšit pouze na přímý přenos, který bude 
k vidění v sobotu 17.dubna od 16:00 a mystická hala Ahoy bude pak hostit finálová utkání Korfballeague i 
v letech následujících, a to minimálně do roku 2026. 
 
Dominikánská korfbalová asociace spustila zajímavou iniciativu, v jejíž rámci 
hodlá zacílit na školní korfbal. Všichni korfbalisté z Dominkánské republiky, kteří 
pracují v oblasti vzdělávání (a to nejen jako učitelé tělesné výchovy), začali 
realizovat lekce korfbalu ve vyučování. Korfbal se tak i v Dominikánské republice 
vrací ke svým kořenům, tedy do školní tělesné výchovy, pro níž prapůvodně před 
více než stoletím vznikl a cílem snažení korfbalistů v této středoamerické 
ostrovní zemi, která je v žebříčku zemí dle počtu obyvatel hned za Českou 
republikou, je samozřejmě další rozvoj korfbalu a růst členské základny. 
 

Korfbalové aktivity probíhají, kromě kolébky korfbalu Nizozemska a 
Dominikánské republiky, ještě velmi překvapivě i v africké zemi 
Pobřeží Slonoviny, která je jednou ze čtrnácti zemí, které plánují účast 
i na Mistrovství světa do 19 let, jež se bude v příštím roce o 
Velikonocích konat v Kutné Hoře. Během uplynulého víkendu totiž byl 
v Abidjanu zahájen historicky první šampionát Federace korfbalu 
Pobřeží Slonoviny FIK (Federation Ivoirienne de Korfball), do něhož je 
zapojeno pět družstev a díky příznivým klimatickým podmínkám se 
v této středoafrické republice hraje výhradně po širým nebem. 

 
Na oficiálním webu Světových her 2022 bylo v pondělí připomenuto, že do 
jejich zahájení zbývá pouhých 500 dní. Tato velká multisportovní událost 
se bude konat ve dnech 7.-17.7. 2022 v severoamerickém Birminghamu a 
korfbal je samozřejmě součástí tohoto sportovního svátku, který se koná 
vždy jeden rok po letní olympiádě a více než tři tisíce sportovců ze stovky 
zemí zde soutěží v celkem 34 sportech. 

 
 

24.února 2021 
8/2021 

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