
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se v Maďarsku 
konalo mezinárodní korfbalové 
trenérské školení  úrovně IKF Level 
II., které pod záštitou Mezinárodní 
korfbalové federace IKF  vedl český 
reprezentační trenér Ivo Kracík, jež 
je nepochybně nejuznávanějším a 
nejvzdělanějším odborníkem v celé 
střední a východní Evropě. Školení 
pořádané v rámci skupiny zemí V4 
bylo financováno z Visegrad Fund a 
účastnilo se jej nakonec 36 
trenérských kandidátů. Během čtyř 
dní tréninkové teorie a praxe 
dokázalo získat trenérskou licenci 
celkem 20 trenérů z domácího 
Maďarska, po šesti zástupcích přijelo 

z České republiky a Slovenska a skupinu dotvořila čtveřice polských adeptů trenérského řemesla. 
   
Víkend následující bude patřit reprezentačním výběrům, když na společném soustředění se sejdou tři 
reprezentační výběry. Celý víkend se bude připravovat elitní reprezentační výběr, jež se chystá na 
Mistrovství Evropy 2021 a bude doplněn o hráče z výběru do 21 let. Tento šampionát se původně měl konat 
již v roce 2020, ale pandemická situace jeho pořádání neumožnila, a tak jej belgické Antwerpy přivítají až 
na konci října tohoto roku. Reprezentaci zbývají do zahájení turnaje necelé dva měsíce, a i právě proto je 
naplánován na sobotní odpoledne i přípravný zápas s talentovaným výběrem U19, který se pod vedením 
trenéra Podzemského připravuje na zářijový Světový pohár 2021, jež se pro juniorská družstva bude konat 
ve Zruči nad Sázavou.   
 
Na Světový pohár juniorských družstev 2021, který se bude konat poslední zářijový víkend ve výše zmíněné 
Zruči nad Sázavou, obdrželi nominaci dva čeští mezinárodní rozhodčí a jeden člen Jury. Dvojici 
mezinárodních rozhodčích ve složení Lukáš Pazourek a Denisa Kolářová, kteří již mají na mezinárodní scéně 
za sebou mnoho zápasů, doplní Tomáš Buriánek, pro něhož se bude jednat o premiéru v týmu Jury, kterému 
na tomto šampionátu bude šéfovat velezkušený Theo van der Linde z Nizozemska. 
 
Nominaci na Mistrovství Evropy 2021 již oznámilo vedení anglické reprezentace, 
kterou třetím rokem vede bývalý reprezentant Rob Williams (na obrázku). 
V konečném výběru hlavního trenéra se představí pětice zástupců z týmu posledního 
mistra Trojans, po třech hráčích dodají družstva Norwich Knights a BEC, dvě dámy 
doplní družstvo Tornadoes a po jednom pak Kingfisher a Nic. Sestava anglického 
družstva má následující složení – ženy: K.Baldock, N.Brennan, K.Brooks, A.Chaudry, 
C.Dique, S.Jones, A.Turner, A.Warner – muži: J.Bedford, D.Brooks, S.Brooks, J.Dawes, 
B.Palfreyman, J.Rowe a Ch.Vogwill. Zřejmě největším překvapením je chybějící jméno Shane Bucklanda, 
který je považován za největší hvězdu a aktuálně jednoho z nejlepších hráčů na britských ostrovech. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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