
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český korfbalový svaz pořádá v tomto 
týdnu Korfbalovou akademii, což je 
hlavní projekt letošního léta. Téměř čtyři 
desítky korfbalových žáků se přihlásily na 
pobytový korfbalový tábor, který se koná 
na východě Čech v malebném městečku 
Pecka. Od soboty do soboty se tak děti 
naplno věnují korfbalu, a to pod vedením 
zkušených lektorů Školního korfbalu, 
reprezentačních hvězd České republiky a 
Slovenska a současně i hlavního trenéra 
reprezentace České republiky Ivo 
Kracíka. Vedle korfbalové přípravy, která 
denně zabere několik hodin, se mladí 
sportovci samozřejmě věnují i dalším 
tradičním a netradičním táborovým hrám 

a aktivitám a poznávají, že sportovní tábor s korfbalem je skutečná PECKA! 
 
Tento projekt, který navazuje na Korfbalová léta konající se na přelomu tisíciletí pod vedením bratří 
Kőnigsmarků v Chřenovicích, by měl i do budoucna patřit pravidelně k náplni prázdnin. Český korfbalový 
svaz aktuálně již hledá vhodnou lokalitu na prázdniny 2021 tak, aby opět v polovině letních prázdnin – 
v termínu 31.7. – 7.8. 2021 mohl nabídnout Korfbalovou akademii pod vedením těch nejlepších trenérů 
široké korfbalové veřejnosti.  
 
V minulém týdnu se v pražském hotelu Clarion konalo důležité setkání, které mělo 
přiblížit  fungování nově vzniklé Národní sportovní agentury, která bude od začátku 
příštího roku plně zodpovídat za financování sportu. Až do roku 2020 bylo toto 
svěřeno a spadalo do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 
od 1.1.2021 přejde celá tato agenda pod novou agenturu, kterou vede olympijský 
vítěz z Nagana Milan Hnilička. Zástupci jednotlivých sportovních svazů (Český 
korfbalový svaz repezentoval Generální sekretář Tomáš Voda) obdrželi aktuální 
informace o stavu agentury, aktuality o pandemickém vývoji opatření ve 
sportovním prostředí a rovněž získali ubezpečení, že finance určené do sportu 
nejsou v ohrožení a roce 2021 by neměly být kráceny. 
 
Belgická korfbalová federace KBKB oznámila, že v nadcházející sezóně bude ve třech nejvyšších soutěžích 
zkoušet experiment, který v minulé sezóně poprvé zavedla nizozemská Korfballeague, a totiž udělování 
zelených karet. V TopLeague, PromoLeague a v nejvyšší belgické juniorské soutěži tak přibude další formální 
napomenutí vedle žluté a červené karty. Udělení zelené karty je totiž trestem, který je doprovázen 
povinným vystřídáním potrestaného hráče na dobu minimálně tří minut. Změna doprovází i udělení žluté 
karty, kde se jedná o povinné vystřídání na dobu minimálně pěti minut a pokud je některá z výše uvedených 
karet udělena trenérovi, musí se zdržet jakéhokoli koučování na stejně dlouhou dobu, tedy na tři či pět 
minut čisté hrací doby. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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