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Minulý víkend se v Týnci nad Labem konalo 

závěrečné víkendové školení trenérů, které 

vedl nizozemský lektor, bývalý špičkový 

hráč nizozemské nejvyšší soutěže a následně 

i reprezentace České republiky Edwin 

Bouman, jehož znalosti i praktické ukázky 

přinesly všem zúčastněným mnoho nového a 

velmi přínosného pro jejich budoucí praxi. 

Z celkového počtu 36 účastníků získalo 

trenérskou licenci „C“ nakonec pouze 16 

trenérů, a to z toho důvodu, že mnoho z těch, 

kteří kurz začali, jej již nedokázalo dokončit.  

Na stejném místě se konalo i druhé letošní zasedání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu, 

na kterém byly mimo jiné i schváleny žádosti dvou nových klubů z Ostravy o členství v ČKS. ZŠ Pěší 

Ostrava a ZŠ Junácká Ostrava-Stará Bělá se tak staly novými členy a zařadily se jako v pořadí čtvrtý, 

resp. pátý subjekt z třetího největšího města České republiky. 

Hned o následujícím víkendu pak propukne play-off v nejvyšší české soutěži a souboje o Mistra České 

republiky tak vstupují do své finální fáze a za 45 dní již bude znám nový Mistr ČR pro sezónu 

2014/2015. Největším favoritem je určitě KK Brno, který však nikdy, na rozdíl od svých soupeřů, na 

nejvyšší stupínek vystoupit nedokázal.  

Od pondělí 16. března 2015 je možno podávat prostřednictvím Sportovně-technické komise ČKS 

(stk@korfbal.cz) přihlášky do soutěžního ročníku 2015-2016. Uzávěrka je 19. dubna 2015 a o čtrnáct 

dní později bude připravena termínová listina soutěží k úvodnímu připomínkování. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace (www.ikf.org) byly zveřejněny 

informace o kvalifikačních turnajích na nadcházející Mistrovství světa hráčů do 

23 let, které se bude konat v červenci 2016 v České republice. Je tedy jasné, že 

do Čech přijede vítěz africké kvalifikace, kterou bude místní kontinentální 

mistrovství U23, jež se bude konat v jihoafrické Pretorii a rovněž čtyři týmy 

z asijsko-oceánského šampionátu hráčů do 23 let, který se bude konat na 

Taiwanu, ve městě Hsinchu, a to na přelomu července a srpna letošního roku. 

Český olympijský výbor spouští nový portál Sport v okolí. Jedná se o jedinečnou online databázi 

sportovních klubů, oddílů a sportovišť k využití široké veřejnosti. Sportovní kluby a oddíly 

prostřednictvím portálu získají přímé propojení na děti, možnost propagace své činnosti a náborů a 

možnost přímé správy kontaktních a dalších informací o daném sportu a klubu. Detailnější informace 

naleznete na www.sportvokoli.cz 
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