
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Královská nizozemská korfbalová 
federace KNKV zveřejnila 
program jednotlivých zápasů ve 
všech kategoriích, které budou 
odehrány v Rotterdamu v rámci 
Korfbal Challenge na konci prosince letošního roku. Náš reprezentační výběr, který se pod vedením 
reprezentačního trenéra Ivo Kracíka bude účastnit bojů v kategorii Talenten Challenge U19, čekají během 
prvního hracího dne 29.prosince hned čtyři utkání, a to proti nizozemským výběrům Zuid-West, Noord-West 
a Noord a rovněž proti Anglii. Druhý hrací den jsou pak na programu zápasy o konečné umístění. Zajímavostí 
tohoto turnaje v této věkové kategorii je to, že hráči z šesti regionálních nizozemských výběrů bojují o 
nominaci po nizozemského národního družstva pro následující rok, která je vždy oznámena v rámci 
vyhlášení vítězů turnaje. 
 
Mezinárodní korfbalová federace vypsala pro zájemce z členských zemí IKF další ze série trenérských kursů. 
Tentokráte je naplánován pětidenní IKF Coach Course Level III, který se bude konat v Nizozemsku ve dnech 
15.-19.dubna 2019. Pro zájemce je nachystán nabitý program plný teorie a praxe spojený se světovým 
šampionátem v kategorii do devatenácti let, který se bude konat stejně jako kurz samotný v Leeuwardenu. 
Navíc je dva dny před začátkem kurzu tu i možnost shlédnout i finálový den nejslavnější ligové soutěže světa 
Korfballeague, který se bude konat ve vyprodané Ziggo Dome Aréně v Amsterdamu 13.dubna 2019. 
 

Velmi zajímavou posilu realizačního týmu reprezentačního družstva Belgie 
představil belgický hlavní trenér Detlef Elewaut. Do jeho týmu se nově zapojí 
Johannis Schot, který má mnohaletou hráčskou zkušenost na nejvyšší úrovni, 
když šest let působil ve družstvu Deetos a posledních pět let své profesionální 
kariéry pak strávil v nejslavnějším družstvu světa PKC Papendrecht. Johannis 
Schot bude pomáhat hlavnímu trenérovi Elewautovi s návratem belgické 
reprezentace zpět na výsluní světového korfbalu a jeho mise začne již za pár 
dní během Korfbal Challenge a bude se upírat k vrcholu roku 2019, tedy k MS 
2019 v jihoafrickém Durbanu. 

 
Poslední dny roku 2019 patří již tradičně Vánočním korfbalovým 
turnajům škol, které se konají na mnoha školách zapojených do 
projektu Školního korfbalu. Ve spolupráci s Českým korfbalovým 
svazem se velké turnaje, na kterých vždy během jediného dne 
odehraje třeba i více než tři desítky korfbalových utkání, konaly 
jak v Ústeckém, Zlínském či Moravskoslezském kraji, kde projekt 
Školního korfbalu před více než pěti lety začal na třech školách 
v rámci Městského obvodu Slezská Ostrava. V těchto dnech se 
zde konají školní turnaje s mezinárodní účastí a korfbal je na 
mnoha školách pravidelnou součástí výuky tělesné výchovy na 
prvním i druhém stupni. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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