
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český korfbalový svaz zveřejnil výzvu na sestavení družstev, 
která by pod hlavičkou České republiky odjela na Mistrovství 
světa v plážovém korfbalu 2021. Tento světový šampionát se 
bude konat ve dnech 10.-11. září 2021, a to v marockém 
městě Nador, které leží na jižním pobřeží Středozemního 
moře. Výzva je adresována dovnitř korfbalové komunity a 
hledá schopného trenéra, který by sestavil dvě družstva – 
jedno v kategorii Elite a jedno v kategorii do 19 let určené pro 
ročník narození 2002 a mladší a za finační podpory svazu by 
odjel reprezentovat Českou republiku na tento letní 
sportovní svátek. 

 
Český olympijský výbor bude během prázdnin v době konání 
Olympijských her 2021 v Japonsku pořádat již poněkolikáté 
Olympijské parky pro širokou veřejnost. A součástí bude jako 
tradičně i korfbal, který si tak budou moci vyzkoušet desetisíce 
návštěvníků těchto parků. V tomto roce budou tyto parky 
pořádány v Brně, kde místem konání bude areál SKP Kometa Brno 
a korfbal se představí na písku a na travnaté ploše, a v Praze, kde 
Olympijský park bude pořádán ve Stromovce a plážový korfbal 
bude mít exkluzivní místo hned u vstupu do celého areálu. 
Novinkou letošních parků bude výrazné zapojení příměstských táborů, které budou jednotlivé sporty 
navštěvovat v dopoledních hodinách provozu, a to v obou hlavních metropolích. 
 

Sportovně-technická komise Českého 
korfbalového svazu vypsala tendr na 
kapitány družstev Superligy 2021, 
která se bude konat během první a 
třetího víkendu měsíce září. Superliga 

je naprosto unikátní projekt, ve kterém si mají možnost hráči zahrát bez ohledu na klubovou či ligovou 
příslušnost a mohou si vyzkoušet během dvou víkendů zahrát si s těmi nejlepšími. V roce 2019 vyhrálo 
premiérový ročník družstvo Alligators a v roce 2020 musela být, z důvodu protiepidemiologických opatření, 
soutěž po odehrání základních skupin bez určení vítěze zrušena. 
 
Na webu Českého korfbalového svazu a na sociálních sítích byl včera zveřejněn nový Korfbalový Podcast, 
který je novinkou tohoto roku a jednalo se již páté pokračování, v nichž reprezentační trenér Ivo Kracík vede 
zajímavé rozhovory s mimořádnými korfbalovými a nově i basketbalovými osobnostmi. Jeho posledními 
hosty byla sourozenecká dvojice, kdy Kateřina Galíčková je českou úspěšnou reprezentantkou v trojkovém 
basketbalu a její bratr Petr Galíček je kapitánem extraligového korfbalového SK RG Prostějov a oporou 
korfbalové reprezentace České republiky, za kterou nastupoval na Mistrovství Evropy a světa a dokázal 
postoupit na i Světové hry 2022, které se příštím roce během letních prázdnin budou konat 
v severoamerickém Birminghamu. 
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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/
http://www.korfbal.cz/

