
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká reprezentační devatenáctka nakonec, po 
turbulentním vývoji nizozemské vlády v souvislosti se 
stavem pandemie a významných obav z rozšíření nákazy 
variantou Omikron, na tradiční mezinárodní turnaj Korfball 
Challenge neodcestuje. Ještě v pátek ladili zástupci Českého 
korfbalového svazu nákup letenek a detaily ubytování a 
stravování v Rotterdamu, ale sobotní nizozemský lockdown 
prakticky znemožnil pořádání jakékoli akce na území země 
tulipánů. Dle nedělního dopoledního vyjádření se 
v rotterdamském Topsportcentru měl uskutečnit pouze 
elitní turnaj pro reprezentace Nizozemska, Belgie, Surinamu 

a nizozemské jedenadvacítky, ale i ten byl ještě v neděli večer zrušen. Čeští svěřenci trenéra Podzemského 
tak vánoční volné dny stráví doma a budou se moci věnovat ve zvýšené míře fyzické přípravě, která rovněž 
bude vzhledem Mistrovství světa U19 2022 důležitou součástí komplexní připravenosti při cestě za 
úspěšným vystoupením v domácím prostředí, kde by junioři rádi vrátili český korfbal na medailové pozice. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF vydala 
v minulém týdnu výzvu k naplnění odborných 
komisí, jejichž naplnění se dlouhodobě nedaří plně 
realizovat. Nejedná se o záležitost výjimečnou, 
neboť s podobným problémem se potýkají i 
jednotlivé národní korfbalové federace. IKF 
aktuálně hledá dobrovolníky na dvouleté období 
s možností prodloužení, a to na volná místa v Komisi rozhodčích, Zdravotní komisi a Komisi pro terapeutické 
výjimky. Komise rozhodčích hledá dobrovolníky na pozice hodnotitelů, instruktorů, vzdělávání a rovněž i 
analýzy zápasů. Zdravotnická komise pak hledá specialistu na pozici nutričního specialisty a Komise pro 
výjimky pak lékaře na hodnocení obdržených žádostí a komunikaci s antidopingovými autoritami.      
 

Pořadatelé prvního oficiálního Mistrovství světa v plážovém korfbalu (IKF Wolrd 
Beach Korfbal Championship – IKF WBKC) oznámili termín, kdy se v marockém městě 
Nador bude tento odložený světový šampionát konat. Původně bylo plánováno, že 
toto mistrovství proběhne o letních prázdninách 2021, následně bylo přeloženo na 
září 2021 a na základě nejisté pandemické situace bylo přesunuto až na rok 2022, kdy 
se na africkém kontinentu představí nejlepší plážoví korfbalisté v kategorii Elite a 
v kategorii juniorské U19.  

 
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu vyhodnotila a zpracovala počty odpískaných zápasů 
v nejvyšších soutěžích, na jejichž vedení jsou jednotliví rozhodčí nominováni. Komise rozhodčích ČKS 
nominuje arbitry na řízení zápasů České korfbalové extraligy, 1.České korfbalové ligy a České dorostenecké 
korfbalové extraligy. Největší porci zápasů za první polovinu soutěžního ročníku 2021/2022 odřídil Pavel 
Minarčík, jež získá honorář ve výši 6.500,- Kč na místě druhém pak najdeme Denisu Kolářovou s odměnou 
5.500,- Kč a na příčce třetí pak se shodně Ivana Vávru a Martina Uherku, jež obdrží po 4.500,- Kč. Celkem za 
první polovinu soutěžního ročníku bude pro 20 rozhodčích vyplacena částka 56.500,- Kč, kterou za 
pořadatelské kluby již několikátým rokem ze svého rozpočtu hradí Český korfbalový svaz. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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