
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druhý zářijový víkend tohoto roku bude věnován plážovému korfbalu. 
Na termín 10.-11. září totiž Mezinárodní korfbalová federace přesunula 
původně plánované prázdninové Mistrovství světa v beach korfbalu 
2021 (IKF World Beach Korfball Championship), které se bude konat 
v marockém městě Nador. Maročtí organizátoři již začali s organizační a 
logistickou přípravou a v prvních květnových dnech navíc připravili 
testovací turnaj v názvem Ramadan Beach Korfball Tournament, který 
byl úspěšně zakončen toto pondělí na nadorské pláži Corniche Beach. 
Otázkou stále zůstává, jak početně a kvalitně bude tento plážový 
šampionát obsazen v elitní a juniorské kategorii, neboť posunutý termín 
přihlášek je stanoven na tuto sobotu 15. května. 

 
První mezinárodní korfbalovou akcí tohoto roku by mělo být 
Mistrovství Evropy 2021 hráčů do 15 let, které je 
naplánovanáno do maďarské Budapešti na první tři dny 
měsíce července. Před hlavním trenérem reprezentačního 
týmu talentované mládeže v této věkové kategorii Martinem 
Šnévajsem stojí velká výzva, a to, po velmi dlouhé pauze, 
sestavit výběr nejmladších reprezentačních sportovců a 
připravit jej na obhajobu skvělých výsledků, jež jeho svěřenci 
dosáhli na tomto turnaji při jeho posledním uskutečnění v roce 2019, kdy vybojovali bronz v halové variantě 
korfbal4 a titul Mistrů Evropy 2019 v beach korfbalu.  

 
Další mezinárodní akcí, kam zamíří i čeští korfbaloví 
reprezentanti, je Světový pohár do 21 let, který se na konci 
měsíce září bude konat ve francouzském Saint-Étienne. IKF 
U21 Korfball World Cup 2021 má být jakousi náhradou za 
několik neuskutečněných šampionátu v juniorských 
kategoriích a Český korfbalový svaz se na poradě všech 
reprezentačních trenérů rozhodl využít tento turnaj jako 

první zápasovou přípravu před nadcházejícím světovým šampionátem U19 2022, který se bude konat 
v dubnu v Kutné Hoře. Hlavní trenér reprezentační devatenáctky Jiří Podzemský tedy zařadí tento turnaj 
jako součást herní přípravy a jeho nadějný tým sestavený z ročníků 2003 a 2004 se bude moci představit 
v zápasech proti zahraničním soupeřům. 
 
Další evropskou zemí, která v tomto kalendářním roce zahájila halovou soutěž, je Portugalsko, kde se 
aktuálně hrají zápasy její první divize, tedy nejvyšší soutěže. Zápasy je možné sledovat živě či násedně ze 
záznamu na YouTube kanálu portugalské federace FP Corfebol. Další korfbalové aktivity hlásí i další 
kontinenty, když například halová „State  League“ byla zahájena v jižní Austrálii, jakožto nová soutěž 
pořádaná asociací Korfball South Australia.  Japonská Okayama Korfball Association pak využila možnosti 
pořádat otevřené tréninkové jednotky a tréninkové zápasy pro širokou veřejnost s cílem nadchnout a získat 
nové korfbalové hráče. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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