
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Minulý víkend se v Kutné Hoře v nově 
vystavěné hale, ve které už korfbal plně 
zabydlel, konal trenérský seminář vedený 
reprezentačním trenérem Ivo Kracíkem. Během 
šestihodinového školení si základy  
korfbalového trénovaní osvojilo patnáct 
trenérských adeptů z celkem šesti korfbalových 
klubů z celé České republiky. Ivo Kracík, který 
díky špičkovému vzdělání získanému 
v Nizozemsku, kam jej v uplynulých letech 
vyslal Český korfbalový svaz, nyní předává své 
znalosti a zkušenosti dalším adeptům a korfbalovým nadšencům, kteří jsou pro rozvoj korfbalu naprosto 
klíčovou skupinou. 
 

Nizozemská královská korfbalová federace KNKV odtajnila program 
letošního Korfbal Challenge, kterého se v hlavní soutěži zúčastní osm 
družstev rozdělených do dvou čtyřčlených skupin. Během čtyř dnů se 
utkají v první skupině mistr Nizozemska TOP Sassenheim s mladým 
výběrem Nizozemska, Belgií a Čínou, zatímco ve druhé skupině vyzve 
družstvo vicemistra Fortuny Delft, Surinam, Taiwan a výběr 
Nizozemska pod taktovkou reprezentačního trenéra Wima 
Scholtmeijera. Poslední den jsou na programu zápasy o konečné 

umístění a o solidní finanční odměny, které jsou nedílnou součástí tohoto korfbalového svátku na konci 
každého kalendářního roku. Český výběr trenéra Ivo Kracíka se představí v kategorii Talenten Challenge 
U19, která má svůj program zhuštěn do pouhých dvou hracích dnů 29.-30. prosince, ve kterých bude 
doplňovat výše zmíněnou prestižní kategorii společně s dalšími věkovými skupinami U17 a U13. 
 
Další zajímavou korfbalovou akcí na konci tohoto kalendářního roku je jistě i 
halový mezinárodní beachkorfbalový turnaj, který se 28.prosince bude konat 
v Ben Mester’s Indoor Beach & Sport Centre v nizozemském Heerlenu, který 
se nachází nedaleko belgických hranic. Turnaj je organizován pro tři věkové 
mládežnické kategorie U13, U15 a U17 a je zajímavostí, že je možné hrát buď 
variantu smíšenou či variantu pouze dámského korfbalu, kdy družstvo je 
složeno z minimálně šesti příslušnic něžného pohlaví.  
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF vyzvala své členské země, aby nahlásily své adepty na pozice členů 
Jury na rok 2019. IKF disponuje velmi omezeným počtem těchto dobrovolníků, kterých začíná, ve spojitosti 
s dosti bobtnajícím termínovým kalendářem, být nedostatek. Českou republiku dlouhodobě zastupuje na 
turnajích v Jury bývalý reprezentační hráč a později mezinárodní rozhodčí Milan Čejka, který seděl v Jury již 
na mnoha významných turnajích. Česká republika má možnost obsadit v dalších letech až tři místa na těchto 
pozicích, které pomáhají řídit zdárný průběh mezinárodních turnajů, když podmínkou je základní znalost 
angličtiny a počítačová gramotnost. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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