
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyšší odborná škola České unie sportu zakončila během 
uplynulého víkendu teoretickou část školení 2. třídy, které 
bylo poprvé v historii na této škole věnováno výhradně 
korfbalu. Dva víkendy teorie totiž absolvovalo 15 vyslanců 
Českého korfbalového svazu společně s účastníky z Českého 
svazu jógy. Druhý naplněný víkend završil povinnou kvótu 
padesáti teoretických hodin a posluchači měli možnost 
účastnit se velmi zajímavých přednášek, které vedli skutečné 
kapacity svých oborů. Například Psychologii přednášel PhDr. 
Vladimír Janák, problematiku dopingu Mgr. Michal Polák a 
Pedagogiku bývalý reprezentační trenér ženské basketbalové 

reprezentace Doc. PhDr. Jan Karger, který československou reprezentaci vedl třeba na OH 1988 
v jihokorejském Soulu. Závěrečné testy zatím úspěšně absolvovala pouze čtveřice korfbalových trenérů, 
neboť kapacita prezenční výuky byla velmi omezena a ostatní účastníci budou muset ještě náročné testy 
z osmi vědních disciplín podstoupit v následujících týdnech. 
 
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu zakončila několikadílné školení pokročilých rozhodčích, do 
něhož se během měsíců května a června zapojilo celkem na dvě desítky korfbalových arbitrů, kteří řídí 
nejvyšší české soutěže. Posledním dílem pro většinu z nich byl závěrečný test, kteý se skládal z jedenácti 
otevřených otázek. Pro účastníky, kteří nedokázali na první pokus dosáhnout požadované šedesátiprocentní 
úspěšnosti, je připraveno opakování testu, které musí neúspěšní rozhodčí absolvovat, aby si udrželi zařazení 
do své výkonnostní třídy na nadcházející sezónu 2020-2021. 
 
Další plánovanou aktivitou Komise rozhodčích je 
školení nováčků a rozhodčí začátečníků, které se vždy 
konalo při Českém poháru. Letošní pandemická 
opatření znemožnila konání této tradiční akce, a tak 
bylo rozhodnuto, že školení se uskuteční během 
Korfbal4 pro žákovské kategorie. Tento turnaj se letos 
poprvé bude konat mimo moravskou metropoli Brno, 
když se jej Český korfbalový svaz rozhodl uspořádat 
v Kutné Hoře, a to během soboty 12.září 2020, kdy 
budou v areálu Klimeška k dispozici dvě velké sportovní 
haly, v nichž je možné připravit až osm hřišť na korfbal4. 
Mistrovství ČR v korfbal4 tak bude moci proběhnout během jediného dne ve čtyřech mládežnických 
kategoriích od minižáků až do kategorii dorostu. 
 
Zajímavou iniciativu spustila anglická korfbalová asociace s cílem získat peněžní prostředky pro mládežnické 
reprezentační kategorie, které jsou ze strany státu financovány zcela nedostatečně, a zapojit do jejich 
získávání širokou korfbalovou veřejnost. Iniciativa s názvem 200 Club je jakousi komunitní loterií, kdy 
měsíčně si mohou zájemci koupit los za cenu 5 liber. Měsíčně může být prodáno maximálně 200 losů a 
losuje se vždy první pátek v měsíci o tři ceny, kdy hlavní cenou je výhra 100 liber, druhou padesát a třetí pak 
pětadvacet liber. V pravidlech soutěže je rovněž uvedeno, že do slosování mohou být zařazeny i další věcné 
ceny jako například lístky na ligové finále.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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