
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká korfbalová extraliga zažila 
bláznivý víkend – naplánovány byly 
čtyři zápasy, ale covidová opatření a 
vysoký výskyt koronavirové nákazy 
zapříčinily odložení hned tří z nich. 
Jediný zápas, který bylo možné 
odehrát však stál za to a nabídl 
rekordní počet padesáti košů, ke 
kterému se střelci v probíhající sezóně 
zatím ani zdaleka nedokázali přiblížit. 
Navíc dosud suverénní a neporažený 
SK RG Prostějov nedokázal zabránit 
síle brněnského korfbalového klubu a 
brněnské dívky dokázaly vystřílet 
vítězství 27:23, na kterém se podílely 

celkem 19 koši. KK Brno se tak dotáhlo v neúplné tabulce na rozdíl pouhých dvou bodů k vedoucímu týmu 
z Hané a navíc ještě disponuje jedním utkáním, o které má odehráno méně než lídr tabulky. Do konce 
kalendářního roku by ještě měla být odehrána ještě čtyři utkání šestého a sedmého kola, a to během 
druhého prosincového víkendu a případně i některý z odložených duelů.    
 
Komplikace s průběhem nové halové sezóny řeší i belgická nejvyšší soutěž TopLeague, která na základě 
celostátních opatření s platností od 29.listopadu zakázala přítomnost diváků na všech zápasech. Navíc 
mnoho zápasů bylo odloženo a plný počet odehraných zápasů mají po třech kolech pouze tři z osmi 
družstev.  Belgická korfbalová federace KBKB je nucena odkládat i další naplánované akce, když na pozdější 
datum byla ve velkém předstihu odložena i klinika reprezentačního trenéra Detlefa Elewauta určená top 
trenérům, jež měla být věnována přípravě družstev na soutěžní zápasy, a to včetně tvorby plánu tréninků, 
selekce hráčů až po přípravu mentální. 
 

Po dlouhých dvou letech, kdy stejně jako na většině ostatních kontinentů byly 
veškeré rozvojové aktivity utlumeny, se na africkém kontinentu konalo první ze 
série plánovaných školení. První cyklus se odehrál v Keni, kde se konalo školení 
pro korfbalové trenéry a rozhodčí IKF Coaches & Referee Level I courses, a to 
pod vedením korfbalového fanatika a misionáře Thea van der Lindeho, který 
považuje Afriku za svůj druhý domov, když jeho rukopis jasně nesou i poslední 
dva africké kontinentální šampionáty, které proběhly v Zambii a Zimbabwe ve 
letech 2014 a 2018. 

 
Návrat do normálního režimu hlásí i nejúspěšnější asijská korfbalová velmoc Taiwan, kde se bude v roce 
2023 konat již třetí světový šampionát v Asii - po roce 1995, kdy Mistrovství světa hostilo indické hlavní 
město New Dillí a po roce 2011, kdy světový šampionát zavítal do Číny. Na Taiwanu se totiž během listopadu 
odehrál National Cup Korfball Championship 2021, jež byl již 37.ročníkem tohoto národního universitního 
turnaje a konal se v New Taipei City a všechny zápasy bylo možné sledovat živě na YouTube kanálu 
taiwanského korfbalu.   
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