
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výkonný výbor Českého korfbalového svazu rozhodl, že výrazně 
podpoří projekt prázdninové akademie, který se bude konat první 
srpnový týden. Pobytový tábor pro mladé korfbalisty ve věku 8-14 let 
se bude dle plánu konat ve sportovním areálu Pecka u Nové Paky ve 
dnech 1.-8. srpna 2020. Týden korfbalového tréninku a korfbalové 
zábavy pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka  bude nově 
za dotovanou cenu 2.800,- Kč a navíc budou pro účastníky připraveny 
dva svozové autobusy, které dovezou zájemce až na místo určení tak, 
že jeden pojede na trase Brno – Prostějov – Olomouc – Hradec Králové 
– Pecka a druhý pak z Kutné Hory přes Kolín do korfbalového 
prázdninového srdce, kterým bude zmiňovaná Pecka – a věřte, tento 
korfbalový tábor bude skutečná PECKA. 

 
Český korfbalový svaz zároveň stanovil omezení, pro kolik účastníků maximálně 
korfbalovou akademii uspořádá. Limit je stanoven na padesát mládežnických 
korfbalistů, o které se budou starat zkušení lektoři působící v rámci projektu 
Školního korfbalu pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka. Ivo Kracík je 
korfbalovým trenérem, který v České republice disponuje nejvyšším vzděláním a 
je hlavním trenérem historicky nejúspěšnějšího korfbalového klubu KCC Sokol 
České Budějovice, se kterým se stal jako hráč a později jako trenér 
desetinásobným mistrem České republiky. 
  

Aktuální problém řeší vedení svazu na pozici hlavního trenéra 
mládežnické reprezentace do 17 let, kterou po dobu pěti let 
v pozici hlavního trenéra vedl Jakub Máša, ale z rodinných 
důvodů se rozhodl v následující sezóně již u reprezentace 
nepokračovat a věnovat se trenérským povinnostem „pouze“ 
na pozici hlavního trenéra KK Brno, které dokázal v minulosti 
přivést ke třem mistrovským titulům. U mládežnického 
výběru sedmnáctiletých lvíčat se mu podařilo sestavit 
fungující realizační tým a hlavně naplnit představy vedení 
Českého korfbalového svazu v tom, že dokázal pořádat 

většinu soustředění pro široký počet talentovaných sportovců, kteří tak měli možnost setkávat se se svými 
vrstevníky a hlavně se učit korfbalovým dovednostem. Nejlepším výsledkem na mezinárodní scéně pak bylo 
pro reprezentační družstvo U17 vedené trenérem Mášou páté místo na Světovém poháru v roce 2018.  
 
Ve druhé polovině minulého týdne se konal druhý díl školení pokročilých rozhodčích, kteří tak mají za sebou 
polovinu naplánovaného. Komise rozhodčích ČKS tentokráte připravila prezentaci věnovanou zejména 
specifikům pravidel plážového korfbalu a korfbalu4. Součástí tohoto druhého on-line školení byly i 
videofragmenty z vybraného televizního utkání, které ještě navazovaly na první díl školení a věnovaly se 
správnému pohybu a postavení při top zápasech. Opět po dvou týdnech čeká nejlepší české rozhodčí další 
prezentace a za necelý měsíc pak i závěrečný test, který absolvují všichni rozhodčí z nejvyšších soutěží 
řízených Českým korfbalovým svazem. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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