
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Již tento pátek 23.července budou v japonském hlavním městě Tokiu 
zahájeny Olympijské hry 2020, které musely být z důvodu celosvětové 
pandemie o rok posunuty. Současně budou spuštěny v Praze a v Brně 
Olympijské festivaly, kde si sportovní fanoušci budou moci aktivně 
vyzkoušet celou řadu sportů, a to i těch, které na programu Olympijských 
her ještě nejsou. Český korfbalový svaz využil nabídky Českého 
olympijského výboru a opětovně tak bude na těchto akcích korfbal mít 
své místo. Novinkou letošních festivalů je korfbalová soutěž mezi 
metropolemi v korfbatlonu, kde budou návštěvníci v Praze a v Brně na 
dálku soutěžit o to, kdo rychleji a úspěšněji zvládne běh spojený se 
střelbou na korfbalový koš. Dle hustoty korfbalové populace by bylo 

možné favorizovat moravskou část festivalu, ale je možné, že pod vedením reprezentačního trenéra Ivo 
Kracíka překvapí sportovní veřejnost v našem hlavním městě.    
 
Komise Mezinárodní korfbalové federace IKF, která má starosti pravidla a jejich výklad – IKF Playing Rules 
Committee, poslal všem zemím objasňující dopis, který vysvětluje změnu z roku 2020, která ještě nebyla 
z důvodu zrušení či odložení všech mezinárodních akcí nikdy aplikována. Změna se týká maximálního 
možného počtu hráčů a hráček uvedených na finální soupisce pro jednotlivé mezinárodní akce, kde je 
možné, aby bylo uvedeno maximálně sedm mužů a sedm žen, kteří mohou nastoupit do zápasů. Snižuje se 
tak o jednoho za každé pohlaví počet 8 + 8, který bylo možné na konečnou soupisku  uvést ještě v roce 2019. 
 
S blížícím se termínem Světových her 2022, které 
v severoamerickém Birminghamu ve státě Alabama začnou již 
za necelý rok a kde korfbal bude jejich součástí ve dnech 13.-
17.července 2022, se probouzí i korfbalové aktivity na tomto 
kontinentu. Pod vedením Davida Warrena, který se představil i 
na MS 2007 v Brně, které bylo posledním šampionátem s účastí 
reprezentace USA, začíná opětovný pokus o oživení korfbalu 
v Arizoně. Je jasné, že na Světových hrách 2022 reprezentaci 
USA, která právě na World Games dokázala získat senzační 
bronzovou medaili v roce 1985, ještě neuvidíme, ale plánem Davida Warrena je účast družstva USA na 
Mistrovství světa v plážovém korfbalu, které se bude konat pravděpodobně v letních měsících roku 2022.   

 
Příměstské korfbalové kempy probíhají v aktuálním týdnu na 
několika místech v České republice a korfbal tak hrají děti například 
v Bohumíně Skřečoni, v ostravském Koblově či v Palkovicích. 
Pořadatelé těchto tří téninkových kempů navíc domluvili unikátní 
společnou událost a zítra se společně sejdou právě v areálu TJ 
Sokola Palkovice a sehrají přátelský korfbalový turnaj, do něhož se 
zapojí více než pět desítek korfbalových nadějí 
z Moravskoslezského kraje.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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