
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minulý víkend patřil druhému dílu praktického školení 
korfbalových trenérů II.třídy, které se konalo 
v prostějovské hale Reálného Gymnázia pod vedením 
lektorů Iva Kracíka, Víta Hovorky  a Martiny Klackové. 
Koronavirová karanténa nakonec na tento víkend 
nepustila čtyři uchazače o nejvyšší české korfbalové 
vzdělání, kteří si budou muset tuto povinnou část 
školení dodělat v roce následujícím. Desítku 
absolventů, kteří již v minulých měsících prošli 
náročnou teoretickou částí zakončenou závěrečnými 
testy a prvním dílem praktické části, čeká ještě 
vypracování minimálně desetistránkové závěrečné 

práce na vybrané korfbalové téma a až poté získají trenérskou licenci II.třídy, kterou jim vydá VOŠ ČUS. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF vydala 
upřesňující informace k novému formátu 
soutěže nazvané IKF European Korfball 
Tour, jejíž prémiový ročník odstartuje již za 
tři a půl měsíce. IKF chtěla uspořádat první 
kolo této akce na dvou místech celkem pro 
šestnáct družstev, ale aktuální celoevropská 
nejistota nejen ve sportovním prostředí  
způsobuje, že je pouze jeden pořadatel a třináct přihlášených družstev. Je tedy velmi pravděpodobné, že 
1.kolo se odehraje pro všech třináct družstev (včetně českých zástupců KK Brno a SK RG Prostějov) na 
jediném místě, a to v polské Wroclawi ve dnech 7.-9. ledna 2021 a bojovat se bude o dvě postupová místa 
na finálový turnaj. 
 
Velmi zajímavé je však i rozlosování finálového turnaje, které bude hostit Nizozemsko ve dnech 11.-13. 
února 2021. Ve hře o pořadatelství jsou dva účastníci finálového turnaje, a to dvě aktuálně nejlepší družstva 
nizozemské elitní  soutěže  PKC Papendrecht a TOP Sassenheim, z nichž bude vylosován pořadatel 
finálového turnaje, který se bude hrát vyřazovacím způsobem, tedy čtvrtfinále, semifinále a finále. Los 
čtvrtfinálových dvojic nabízí pikantní souboj mezi nizozemským velikánem PKC Papendrecht a belgickým KC 
Floriant a dále souboj belgického KC Boeckenberg s německým KV Adler Rauxel. Zbylé čtvrtfinálové dvojice 
pak doplní první dvě družstva z kvalifikace, která budou čelit nizozemskému TOP Sassenheim a portugalské 
Benfice NC. 
 
V pondělí 21.září se v pražském Centru pohybové medicíny Pavla Koláře konala mezinárodní konference 
pro trenéry, kterou pořádala Česká trenérská akademie ČOV. Pozvání na tuto akci Mosty 2020 přijali i dva 
trenéři českých reprezentačních korfbalových výběrů, a to hlavní  trenér elitní seniorské reprezentace České 
republiky Ivo Kracík a hlavní trenér reprezentační sedmnáctky Lukáš Filip, kteří společně s více než dvěma 
stovkami dalších trenérů mohli shlédnout a aktivně se zapojit do prezentací např. akrobatického letce 
Martina Šonky či skautů klubů z NBA a NHL, které zastupovali Jakub Kudláček jako ředitel skautingu 
Charlotte Hornets a Jan Vopat, který je evropským skautem pro St.Louis Blues.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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