
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belgická královská  korfbalová 
federace připravila první velký 
turnaj pro širší korfbalovou 
veřejnost, když v sobotu 
10.července uspořádala první 
ze série turnajů v beach 
korfbalu. První turnaj se konal 
v areálu O´neill Beachclub 
Blankenberge, ale všechny 
přípravy a úsilí organizátorů 

byly nakonec zbytečné, neboť ve 14:00 padlo definitivní a s ohledem na aktuální předpověď počasí správné 
rozhodnutí, které tuto první belgickou post pandemickou a dlouze očekávanou událost, na níž se 
registrovalo celkem 55 družstev ve třech kategoriích, definitivně zrušilo. Tato skutečnost však nebude mít 
žádný další vliv na nadcházející turnaje v této sérii, které se budou konat v Leaven Beach, v Melle, 
v Hoevenenu a finálový turnaj celé série pak 7.srpna v Betekomu. 
 
Minulý týden oznámilo vedení nizozemské reprezentace 
nominaci na Světový pohár juniorů 2021, který se bude na konci 
září konat ve francouzském Saint-Éttiene. Nizozemsko bude 
reprezentovat nejsilnější možný výběr v kategorii U19, který se 
připravuje pod vedením jednoho z nejslavnějších a 
nejúspěšnějších hráčů světové korfbalové historie Leona 
Simonse. Nizozemsko zvolilo stejný postup jako Český korfbalový 
svaz, když na tuto akci posílá výběr ve věkové kategorii do 
devatenácti let, která bude následně během Velikonoc 2022 
bojovat na Mistrovství světa U19 2022, které se bude konat v Kutné Hoře ve dnech 15.-17.dubna 2022. 
 
Pořadatelé výše uvedeného Světového poháru juniorů 2021 pořádali v minulém týdnu on-line konferenci, 
kde všem přihlášeným družstvům představili aktuální stav příprav a rovněž současný stav 
protipandemických opatření. V současné době je přihlášeno celkem osm družstev, když evropskou 
sedmičku ve složení Nizozemsko, Německo, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, Česká republika a Francie 
doplňuje africké reprezentační družstvo Maroka. Dle platných opatření ve Francii se všichni účastníci 
třídenního sportovního klání musí připravit na každodenní testování na vlastní náklady a na další nutné testy 
spojené s cestováním, které je a pravděpodobně i bude ještě omezeno. 
 

Polská korfbalová federace (Polski Zwiazek Korfbalu) zveřejnila nový propagační baner 
Mistrovství Evropy divize B a zároveň spustila odpočítávání do zahájení tohoto turnaje, 
který začne již za 80 dní a bude první skutečně oficiální mezinárodní akcí, jejíž výsledek 
se bude započítávat do rankingu Mezinárodní korfbalové federace IKF. Turnaj se bude 
konat ve Wroclawi ve dnech 4.-9. října 2021 a osm družstev je rozděleno do dvou 
čtyřčlenných skupin. Do čela skupiny A bylo nasazeno domácí Polsko a střetne se 
s Irskem, Skotskem a Švýcarskem, ve skupině B bylo k nasazenému Slovensku 
přilosováno trio – Turecko, Wales a Řecko.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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