
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poslední květnový víkend se konal v Praze a de facto díky 
moderním technologiím po celé České republice první díl 
studia II.trenérské třídy, které je aktuálně nejvyšším 
dosažitelným korfbalovým vzděláním v rámci českého 
korfbalu. Studium se odehrává na Vyšší odborné škole 
České unie sportu, která sídlí v prostorách Strahovského 
stadionu a z důvodu zavedených pandemických opatření 
byla většina studentů do výuky připojena on-line z pohodlí 
vlastního domova. Teoretická část školení se skládá ze 
dvou víkendů a druhý díl je naplánován na druhý červnový 
víkend, kde na patnáctku korfbalových adeptů nejvyššího 
vzdělání čeká další výukový program a závěrečný test.  

 
Trenérsko-metodická komise zároveň stanovila i termíny pro praktickou část, která je druhou nezbytnou 
podmínkou k úspěšnému absolvování studia. Stanovené termíny praktické části v tomto roce jsou 28.-
30.srpna a 18.-20.září a budou se konat v Prostějově (odkud je plná třetina studentů tohoto kurzu), kde 
budou probíhat v korfbalové hale Reálného Gymnázia. Na závěr pak musí adepti trenérské druhé třídy ještě 
vypracocat závěrečnou písemnou práci na zvolené téma, a to v minimálním rozsahu deseti normovaných 
stran textu. Detailní informace o podmínkách účasti a absolvování jsou zveřejněny na webových stránkách 
pod odkazem: https://trener.korfbal.cz/kurzy 
 
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu 
zakončila on-line semináře pro pokročilé 
rozhodčí třetím školením, které bylo věnováno 
novince, která vejde v platnost již při Superlize 
2020 a následně bude aplikována ve třech 
nejvyšších soutěžích pořádaných Českým 
korfbalovým svazem. Onou novinkou je řízení 
zápasů ve dvojici hlavních rozhodčích, kdy oba 
rozhodčí mají píšťalku a oba se pohybují ve 
hřišti. V Čechách byla tato novika poprvé 
vyzkoušena v minulém ročníku Superligy, ve 
světě tak byly řízeny nejvyšších soutěží 
v Nizozemsku a v Belgii, kde od příští sezóny 
rozšíří zavedení této inovace i do druhé nejvyšší soutěže. Jen otázkou času je úplné zavedení do 
mezinárodních pravidel, když prvním testovacím turnajem mělo být Mistrovství světa U21 na Taiwanu, 
které se mělo konat již za měsíc, ale celosvětová pandemie tento turnaj o rok odložila. 
 
Nový projekt tohoto roku Korfbalová akademie, která se bude konat formou pobytového prázdninového 
tábora pro korfbalové žáčky ve věku 8 – 14 let, hlásí ke konci května necelé čtyři desítky přihlášených 
sportovců a poslední volná místa, které jsou k dispozici už jen do konce tohoto týdne. Mladí korfbalisté se 
mohou těšit na korfbalem naplněný týden pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka a dalších 
zkušených lektorů, kteří se během školního roku naplno věnují unikátnímu projektu Školního korfbalu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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