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Reprezentační trenér David 

Konečný, který vede jako 

hlavní kouč reprezentaci 

České republiky do 19 let a 

který zároveň působí jako 

asistent trenéra Iva Kracíka 

u reprezentace do 23 let 

strávil předposlední 

prázdninový týden 

v nizozemském Dordrechtu, 

kde se, v prostorách jednoho 

z nejslavnějších a nejúspěšnějších klubů nizozemské historie, účastnil trenérského kurzu vedeného, 

pod hlavičkou IKF, aktuálními ikonami světového trenérství, kterými jsou nizozemští top trenéři Ben 

Crum a Wim Scholtmeijer. David Konečný kurz, kterého se zúčastnili trenéři z pěti kontinentů, 

úspěšně absolvoval, získal trenérský certifikát a sepsal velice zajímavý článek z průběhu tohoto kurzu, 

který můžete najít na: http://korfbal.cz/articles/extra 

Na základě rozhodnutí Výkonného výboru se letos na začátku halové sezóny odehraje dvoukolový 

Český pohár 2015, do kterého se přihlásilo 8 týmů. První kolo se odehraje 19. září ve dvou 

čtyřčlenných skupinách a finálový den je pak na programu o víkendu 3.-4. října, kdy bude znám 

držitel této znovuzrozené trofeje. Týmy se mohou do 8. září ucházet o pořadatelství těchto turnajů, 

které budou výbornou přípravou před halovou ligovou sezónou, která začíná v listopadu po 

Mistrovství světa 2015, které se bude konat v Belgii na přelomu října a listopadu.  

Na stránkách Mezinárodní korfbalové 

federace proběhla v souvislosti se 

zmiňovaným nadcházejícím 

Mistrovství světa 2015 i informace, 

která velmi zajímala reprezentační 

trenéry našeho Áčka. Byla totiž 

zveřejněna informace, že Maďarsko, 

které bylo nalosováno do naší základní 

skupiny, se pravděpodobně tohoto 

korfbalového svátku nezúčastní. V následujícím článku však již bylo potvrzeno, že maďarský národní 

tým se mistrovství zúčastní, ale vinou konfliktu mezi hráči bude jejich výběr částečně obměněn. 

Z mezinárodní korfbalové scény jistě ještě stojí za zmínku první asijský šampionát ve „čtyřkovém“ 

korfbalu, který proběhl v indonéské Jakartě, kde se během čtyř dnů odehrálo celkem 46 zápasů. 

Korfbal4 má díky své dynamičnosti a menší časové a prostorové náročnosti nadějné vyhlídky a je 

pravděpodobné, že další turnaje budou následovat i v bližších lokalitách. 
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