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 Uplynulý víkend se rozhodlo o složení 

semifinálových dvojic nejvyšší korfbalové 

soutěže. Po čtyřech předcházejících letech, kdy 

finále mělo vždy stejné obsazení, lze letos 

očekávat jiné složení finálové dvojice soupeřů, 

jelikož České Budějovice ani Kolín jdou do 

semifinálových duelů ČKE jako hůře postavení 

po základní části. V souboji Čechy vs. Morava 

lze favorizovat moravské týmy, KK Brno a TJ 

MS Znojmo. Znojmo porazilo v základní části 

českobudějovické letos třikrát a Brno svého 

semifinálového soupeře z Kolína dokonce čtyřikrát. Semifinále se hraje na dva vítězné zápasy, 21.3, 

11.4 případný rozhodující zápas 18.4. 

Následující víkend je na programu poslední, třetí, díl trenérského školení, kdy pod vedením 

nizozemského lektora Edwina Boumana a trenéra české reprezentace Iva Kracíka, dokončí své 

studium skupina trenérů mládežnických kategorií. Absolventi, kromě informací, rad a zkušeností od 

špičkového lektora mezinárodního formátu, obdrží i trenérskou „C“ licenci.  

V sobotu se uskuteční v Týnci nad Labem předposlední jednání výkonného výboru před ukončením 

jeho funkčního období. Na Primau jednání je příprava (tento rok volební) valné hromady, příprava 

nového soutěžního ročníku, novelizace Stanov ČKS, další přípravné kroky MS U23 2016 či informace 

o dalším průběhu školního korfbalu na Ostravsku. Stejně jako před třemi týdny dojde i na setkání 

trenérů s VV ČKS, za účelem reorganizace Trenérsko-metodické komise a koncepce korfbalové 

mládeže.  

Výkonný výbor Českého korfbalového svazu reagoval na výzvu nizozemské 

korfbalové federace (KNKV) a v rámci programu TOP 6, určeného pro nejlepších šest 

týmů světa. Česká republika žádá o podporu ve formě odborné literatury 

pro trenéry a rozhodčí, o metodické koncepty ke zvýšení počtu 

hráčů a jejich udržitelnosti. Dále byla KNKV požádána o pomoc  

s výběrem  partnerských klubů v Nizozemsku a počítá se       

i návštěvami nizozemských výběrů při přípravných soustředěních 

českých reprezentačních družstev a s „promo“ návštěvami na podporu rozvoje korfbalu v aktivních 

regionech.  

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace (www.ikf.org) byl zveřejněna informace o úpravě 

základních skupin Světového poháru 2015 hráčů do 17 let, a to z důvodu odřeknutí účasti týmu 

Polska. Žádný český tým se turnaje letos nezúčastní. Po rezignaci reprezentačního trenéra Hennie 

Basse nabídl VV ČKS účast klubům, ale nikdo na tuto výzvu nereflektoval.   
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