
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se v kutnohorském 
sportovním centru Klimeška konalo 
první přípravné soustředění 
reprezentační talentované mládeže 
ve věkové kategorii do 19 let v této 
sezóně. Na jaře se, z důvodu 
celosvětové pandemické nepříznivé 
situace, nekonalo plánované otevřené 
Mistrovství Evropy v této kategorii, a 
tak ročník 2001 přišel o svůj vrchol 
tohoto roku. Současný výběr hlavního 
trenéra Jiřího Podzemského  složený 
z hráček a hráčů narozených v letech 
2002 a 2003 se připravuje na 
Mistrovství světa U19 2021, které se 

bude konat na začátku dubna 2021 v České republice, a to právě v tomto sportovním centru. 
 
Největší korfbalový klub v České republice KK Brno musel v minulých dnech řešit nepříjemnou situaci 
spojenou s koronavirovou nákazou a následnou karanténou uvnitř svého klubu. Z důvodu nařízené 
karantény u několika trenérů bylo vedení klubu nuceno na dobu dvou týdnů zrušit tréninky 17 tréninkových 
skupin, které se po celém Brně konají v jedenácti různých sportovních halách a rovněž na poslední chvíli 
zrušit naplánované víkendové soustředění pro nejlepší hráče dospělých a dorostu. Zejména díky 
zodpovědnému chování všech nemocných se podařilo šíření nákazy zastavit a restart nové sezóny ve 
druhém největším českém městě může být zahájen.  
 
Polská korfbalová federace oznámila, že v měsíci listopadu uspořádá ve Wroclawi 
čtyřdenní trenérský kurz  druhé třídy – IKF Coach Course Level II. Ve spolupráci 
s Mezinárodní korfbalovou federací IKF, která tento kurz ve dnech 5.-8.11. 2020 
zabezpečí vysláním odborných lektorů, bude polská federace pořádat tento 
oficiální certifikovaný kurz v anglickém jazyce a bude pro přihlášené účastníky 
zdarma. Případné přihlášky na tento trenérský kurz je třeba zaslat na emailovou 
adresu presidentky  Polské korfbalové federace Iwony Zak, a to nejpozději měsíc 
před konáním této akce. 
 
Český korfbalový svaz zrušil, z důvodu koronavirové karantény, soustředění talentované mládeže 
v nejmladší věkové kategorii – tedy ve věkové kategorii do 15 let, kam spadají prioritně nadějní sportovci 
narození v letech 2006 a 2007. Tréninková skupina se měla sejít minulý víkend pod vedením trenérské 
dvojice Martin Šnévajs – Aneta Lešanská v Kostelci na Hané, ale nakonec musely čtyři desítky mladých nadějí 
zůstat doma. Realizační tým tohoto výběru tak musí odložit zahájení přípravy, která směřuje k účasti 
reprezentačního výběru U15 na Mistrovství Evropy U15 2021, které by se mělo konat v létě v Nizozemsku 
a kde Česká republika bude obhajovat zlaté medaile z roku 2019, kde triumfovala v plážovém korfbalu a 
přidala ještě bronz z halové varianty korfbal4 a stala se nejúspěšnější zemí tohoto kombinovaného turnaje. 
  
  

30.září 2020 
40/2020 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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