
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V minulém týdnu byla plně naplněna kapacita 
Korfbalové akademie 2020, která je hlavním 
projektem Českého korfbalového svazu v průběhu 
letních prázdnin toho roku a možná i let 
následujících. V týdnu od 1. srpna do 8. srpna se 
mladí korfbalisté ve věku 8-14let budou připravovat 
pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka – 
na mladé sportovce tak čeká nejen korfbalem 
naplněný týden, když se mohou těšit na každodenní 
korfbalové tréninky za účasti současných i minulých 

reprezentantů, ale na programu toho bude samozřejmě, jako na každém táboře, mnohem více. 
 
Uplynulou sobotu 20.června se mělo konat Mistrovství ČR 
v plážovém korfbalu ve všech žákovských kategoriích. Český 
korfbalový svaz však v důsledku celosvětové pandemické 
situace musel přistoupit k nepopulárnímu kroku a všechny 
mistrovské soutěže anuloval. Pořadatelský klub KK Sokol 
Koblov tak v tomto termínu uspořádal přátelský turnaj, ale 
z důvodu nepřízně počasí jej musel přesunout do sportovní 
haly. Na třech hřištích se nakonec představilo celkem 14 
družstev ze čtyř klubů a k vidění byly zápasy v pěti věkových 
kategoriích, a to od přípravky až po kategorii juniorskou. 
 
Trenérsko-metodická komise Českého korfbalového svazu připravila harmonogram trenérských školení, 
která jsou naplánována na druhou polovinu tohoto roku. Aktuálně probíhající teoretické studium a zkoušky  
2.třídy, které probíhá na VOŠ ČUS, doplní dva praktické víkendy, jež budou věnovány specializaci korfbal na 
té nejvyšší úrovni a proběhnou v srpnu a v září v Prostějově. Zároveň TMK vypsala i studium třetí trenérské 
třídy, které proběhne v Kostelci na Hané a bude mít formát třídenní, když na víkend 26.-27.září naváže 
dokončením kurzu včetně praktické zkoušky 30.října. Stejný model je připraven i na první polovinu roku 
2021, kdy školení třetí trenérské třídy proběhne během února a března. 
 

Zajímavá informace přišla i nizozemského velkoklubu Koog 
Zaandijk, který v posledních 15 letech třikrát dokázal 
ovládnout nejkvalitnější ligovou soutěž – Korfballeague a 
v nedohraném a zrušeném letošním ročníku figuroval na 
pátém místě. Nejlepší doskokový hráč KZ a třetí nejlepší 
doskokový hráč celé soutěže Joost Hofman, který se 
několikrát představil v různých mládežnických nizozemských 
výběrech i v České republice, se rozhodl v ukončit kariéru 
špičkového korfbalisty.  Důvodem rozhodnutí teprve 
šestadvacetiletého kapitána KZ je to, že se náročné přípravě 

nemůže věnovat naplno a rozhodl se upřednostnit nekorfbalovou profesní kariéru, kde po absolvovaném 
universitním vzdělání působí na finančních trzích. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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