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Český korfbalový svaz bude o nadcházejícím
víkendu pořádat první díl praktického školení druhé
třídy, které se na území České republiky bude konat
poprvé od roku 1997, kdy dvacítka trenérů
absolvovala podobné dvousemestrální studium na
Universitě Palackého v Olomouci. Na konci
devadesátých let vedli toto studium přední
nizozemští odborníci Ben Crum a Erik Buizer a i
tentokráte bude jedním z lektorů špičkový
nizozemský trenér z nejkvalitnější soutěže světa, a
to Edwin Bouman, který velkou část své korfbalové
kariéry odehrál v dresu KCC Sokol České Budějovice
a rovněž i v dresu české reprezentace. Celé studium bude zastřešovat aktuální hlavní trenér reprezentace
České republiky Ivo Kracík, jež má nejvyšší trenérské korfbalové vzdělání v České republice a vede i
nejúspěšnější české extraligové družstvo, které má na svém kontě již deset titulů Mistra ČR.
Studiem trenérů 2.třídy však vzdělávací aktivity svazu v tomto roce nekončí. Vedle dvouvíkendového
náročného studia 2.třídy je pro zájemce připraveno i studium třetí třídy, které se bude konat rovněž pod
vedením Ivo Kracíka. Zájemci o toto studium se mohou přihlásit ještě do konce měsíce srpna a první díl
tohoto školení proběhne o víkendu 25.-27.9. 2020 v Kostelci na Hané, a to současně se soustředěním výběru
talentované mládeže ve věkové kategorii U15, které se bude pod vedením trenérů Anety Lešanské a
Martina Šnévajse konat na tom samém místě.
President Slovenské asociace korfbalu Martin Sonoga oznámil, že tradiční Mayor
Cup se letos v září konat bude. Učinil tak po jednání s regionálními hygieniky přímo
v Prievidze, kde je tento velký mezinárodní turnaj již po dvě desetiletí pravidelně
pořádán. Podle prvního muže slovenského korfbalu se účastníci musí připravit na
přísnější pravidla a určité restrikce, které však jsou již jakýmsi celosvětovým
„normálem“. Předsezónní turnaj je velmi oblíben mezi českými družstvy, která jej
často zařazují jako herní přípravu a i v letošním roce tomu nebude jinak, když se do
centra slovenského korfbalu vydají SK Nácod Plhov a MS YMCA Znojmo.
Mezinárodní korfbalová federace IKF včera rozeslala všem členským zemím oficiální pozvánku na
Mistrovství světa U19 2021, které se bude během velikončního víkendu konat v Kutné Hoře. Jedná se
historickou událost, protože světový šampionát či jeho předchůdce hraný pod názvem Světového poháru
se nikdy nekonal jinde než v Nizozemsku. Čeští fanoušci se tak mohou těšit na výjimečnou událost, kdy
Sportovní centrum Klimeška, které disponuje dvěma regulérními palubovkami, přivítá nejlepší juniorské
světová korfbalová družstva v čele s obhájci titulu Nizozemci. S nemalými ambicemi půjde do šampionátu i
české reprezentační družstvo U19 vedené trenérem Jiřím Podzemským. Českým nejlepším výsledkem na
akci, které se tradičně účastní i družstva z asijského, afrického či amerického kontinentu, zůstává druhé
místo, kdy v roce 2001 prohráli naši junioři ve finále, v sestavě právě i se současným trenérem Podzemským,
po famózním výkonu s Belgií až po prodloužení.
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