
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezinárodní korfbalová 
federace IKF a Belgická 
královská  korfbalová 
federace KBKB oznámily, 
že během Mistrovství 
Evropy 2021 v belgických 
Anwerpách se v rámci 
tohoto sportovního 
svátku budou konat i 
významné akce pro 

korfbalové činovníky. Ve dvou dnech 28. – 29. října bude na programu světový korfbalový kongres, kde 
jedním z bodů bude i stále živý sen o olympijské účasti korfbalu, a to pravděpodobně ve formě korfbal4. 
Poslední den evropského šampionátu pak proběhne i Valná hromada IKF, která je naplánována na sobotu 
30.října od 9.00 do 12:00 tak, aby všichni účastníci mohli stihnout shlédnout i vyvrcholení ME 2021. 
 
Skutečnou přestupovou bombu oznámilo vedení 
vicemistra odehrané nizozemské nejvyšší soutěže 
Korfballeague, tedy Fortuny Delft, jejíž cílem je dostat se 
zpět na úplné výsluní a získat další mistrovský titul. 
Třicetiletá Celeste Split – jedna z nejlepších hráček 
tohoto století totiž po jedenácti letech mění dres a 
přestupuje z týmu TOP Sassenheim do Fortuny Delft. 
Celeste Split dokázala v týmu TOP vybojovat pět titulů 
v nizozemské nejvyšší soutěži a i pět vítězství v Poháru 
mistrů, navíc byla dvakrát vyhlášena nejlepší hráčkou 
celé soutěže a je oporou neporazitelného reprezentačního družstva Nizozemska od roku 2011, kdy získala 
svou první zlatou medaili na Mistrovství světa 2011 v Číně. 
 

Znovu obnovený projekt Českého korfbalového svazu Korfbalová 
akademie se nezadržitelně blíží a již tuto sobotu se v Křižanově sejdou 
korfbalové naděje, aby strávily společný týden pod vedením současných 
korfbalových hvězd a reprezentačních trenérů. Novinkou tohoto roku je 
to, že se celý tento týden společně s dětmi ve věkovém rozmezí 8 – 14 
let budou připravovat i mladé reprezentační naděje z širšího výběru 
talentované mládeže do 17 let. Celkem se v Křižanově včetně trenérů a 
instruktorů představí rekordních šedesát korfbalistek a korfbalistů. 

 
Nejvyšší mediální pozornost mají v těchto dnech samozřejmě Olympijské hry v Tokiu, které na českém 
území doprovází Olympijské festivaly, jež se konají v Praze a Brně. Korfbal je nedílnou součástí těchto 
festivalů již od roku 2016 a letošní korfbalová náplň je doplněna o velmi zajímavou soutěž, která rivalitu 
mezi největšími českými městy přenáší do korfbalového prostředí a zástupci měst soupeří v Korfbatlonu o 
to, kdo bude rychlejší a přesnější ve střelbě na korfbalový koš spojené s krátkým během okolo poloviny 
korfbalového hřiště. Průběžné výsledky můžete sledovat na webu a na sociálních sítích. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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