
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trenérský kurz druhé úrovně podle 
certifikace IKF – IKF Level II. Course, 
který pořádá Maďarská korfbalová 
federace na základě podaného 
grantu v rámci Visegradského 
fondu, bude muset být odložen. 
Aktuální pandemická situace, jež se 
právě v Maďarsku dosti zhoršuje, 
nedovolí pořádání v původně 

stanoveném termínu na konci května a bude přesunut o několik měsíců, a to do druhé poloviny roku 2021. 
V současné době se uvažuje o termínu 19. - 22. srpna 2021, kdy by se účastníci ze čtyř zemí visegrádského 
prostoru sešli u nedaleko pod vedením instruktorů z Nizozemska. Každá země by dle projektového zadání 
měla vyslat na toto základní školení osm adeptů trenérského řemesla.  
 
V minulém týdnu se uskutečnilo setkání zástupců všech korfbalových klubů České republiky, a to formou 
telekonference přes aplikaci Google Meet. Více než tři desítky zástupců si vyslechli od reprezentačního 
trenéra Iva Kracíka informace k nově připravované dlouhodobé aktivitě, jež by měla výrazně kvalitativně 
posunout talentované hráče. Projekt na vytvoření Sportovních center mládeže pro talentované hráče od 
věku 13 let počítá se zřízením těchto center u klubů, které mají obsazené všechny věkové kategorie a mají 
zájem skutečné talenty dále rozvíjet, z čehož následně budou benefitovat jak kluby samotné, tak i 
reprezentační výběry, které byly zvyklé na medailové úspěchy, ale aktuálně za světovou špičkou často 
zaostávají. Další průběh setkání byl věnován prvotní diskusi o možných scénářích restartu soutěží po 
uvolnění přísných vládních restrikcí. Zástuci klubů se závěrem shodli, že další díl této diskuse proběhne opět 
na této platformě ve středu 7.dubna. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF byla oznámena smutná 
informace o tom, že bývalý Generální sekretář IKF Tod Marteijn zemřel v domácím 
prostředí ve věku 93 let. Nizozemský korfbalový fanatik Tod Marteijn zasvětil 
korfbalu prakticky celý svůj život – v roli Generálního sekretáře působil v letech 
1984 – 1997 a spolu s presidentem IKF Bobem de Die se velmi zasloužil o přijetí 
korfbalu na program Světových her v roce 1985 a do rodiny olympijských sportů 
v roce 1993. Korfbalu se věnoval velmi intenzivně již od čtyřicátých let minulého 
století, kdy začal působit jako president svého korfbalového klubu, byl aktivní i jako 
rozhodčí na nejvyšší úrovni a následně jako školitel rozhodčích. Později vykonával 
rovněž pozici presidenta KNKV South-West, byl členem výkonného výboru KNKV či 
členem výkonného výboru  Nizozemské národní federace NOC*NSF.  
 
Nizozemská nejvyšší korfbalová soutěž Korfballeague vstupuje do své finální fáze, když po včerejším 
posledním čtvrtfinálovém zápase, v němž obhájce titulu Fortuna Delft přemohl LDODK v rozhodujícím 
třetím zápase poměrem 22:17, je jasno o složení semifinálových dvojic. Diváci se tak mohou těšit již tuto 
sobotu na střet dvou titánů v semifinálové sérii PKC – TOP a druhou dvojici pak tvoří výše zmíněný obhájce 
titulu z roku 2019 Fortuna Delft a Koog Zaandijk. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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