
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketingová komise Českého 
korfbalového svazu zveřejnila 
v pátek první Korfbalový podcast, 
který navázal na pilotní vysílání 
z minulého měsíce. Hostem 
Korfbalového podcastu byl bývalý 
český reprezentant Edwin Bouman, 
který je hlavním trenérem slavného 
korfbalového klubu DOS´46, jež 
působí v nejvyšší nizozemské 
soutěži Korfballeague. Edwin se 
věnoval predikci před závěrem 
základní části z pohledu jednoho 

z trenérů, jež si již zabezpečil postup do play-off. Pro českého korfbalového fanouška se jistě jedná o skvělou 
příležitost shlédnout diskusi se špičkovým profesionálním trenérem a další podcasty přinesou rozhovory 
s dalšími zajímavými osobnostmi českého i světového korfbalu. 
 
Nizozemská Korfballeague je jedinou soutěží, která v této nelehké době pokračuje a tuto sezónu ji čeká 
netradiční zakončení. Play-off je letos speciálně určeno pro 8 nejlepších družstev, když před posledním 
kolem je jasné, že největšími favority budou již jasní vítězové základních skupin PKC a Fortuna.  Čtvrtfinále 
a semifinále se budou hrát v sériích na dvě vítězná utkání a jejich začátek je naplánován již na příští středu 
24.3. Finále nizozemské nejvyšší soutěže se hraje tradičně jen jako jediný zápas před vyprodanou halou, což 
ale letos umožněno z důvodu pandemických opatření nebude. Finálový zápas tak bude bez diváků, ale 
samozřejmě bude v přímém přenosu na webových stránkách a Český korfbalový svaz připravuje živý 
komentář během tohoto přímého přenosu v češtině z profesionálního studia v Nymburce. 
 
Britská korfbalová asociace oznámila, že jeden z nejdéle 
sloužících korfbalových bafuňářů Graham Crafter, končí jako 
člen vrcholného exekutivního orgánu BKA a zároveň končí i 
jako šéf komise soutěžní a rozhodcovské. Graham Crafter, 
který se s korfbalem poprvé seznámil již v roce 1977, od roku 
1979 působil v Excu BKA, v roce 1987 pískal jako rozhodčí 
finálový zápas Mistrovství světa či mnoho let působil jako 
Generální sekretář IKF, však ve výše zmíněných komisích 
zůstává jako řadový člen a jako působení v korfbalové 
komunitě pokračuje i v jeho pokročilém věku.    
 
V minulém týdnu začali s přípravou reprezentačního výběru v Arménii, když tak navázali na aktivity v Polsku 
a již dlouhodobě fungující přípravu reprezentantů v Nizozemsku a Belgii. Arménská korfbalová 
reprezentace, která v devadesátých letech často na reprezentační i klubové úrovni soupeřila s českými 
družstvy, se ve sportovní hale Shengavit v hlavním městě Jerevanu začala intenzivně připravovat na 
Mistrovství světa v plážovém korfbalu 2021, které by se v letošním roce mělo konat v polovině letních 
prázdnin v marockém více než stošedesátitisícovém městě Nador na pobřeží Středozemního moře.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/

