TISKOVÁ ZPRÁVA
Reprezentační tým žen v boji o světové medaile i olympijské hry
Pátek 17. března 2017
Reprezentační tým žen v curlingu pod vedením skipky Anny Kubeškové se zítra pustí do
boje o medaile na mistrovství světa v Pekingu. Samotné mistrovství světa také nabídne
poslední příležitost kvalifikovat se přímo na zimní olympijské hry v Pchjongčchangu
2018.
Na ZOH se přímo kvalifikuje sedm nejlepších týmů z žebříčku zemí účastnících se mistrovství světa
2016 a 2017, místo v olympijském turnaji automaticky připadne samozřejmě také týmu domácí
Koreji, o poslední dvě olympijská místa se pak bude hrát od 5. do 10. prosince 2017 v Plzni. Tam se
představí všechny státy, které se na Hry nedokázaly dostat přímo, ale zúčastnily se alespoň jednoho
mistrovství světa 2014 – 2017 nebo případně skončily v těchto letech třetí na asijském mistrovství.
Jelikož se český ženský tým na loňské mistrovství světa nekvalifikoval, bude přímá cesta do
Pchjongčchangu vice než trnitá, pravděpodobně ji zařídí jen účast v semifinále MS 2017. Prozatímní
nejlepší výsledek tohoto celku bylo deváté místo na MS 2014, nicméně českým ženám se v této
sezóně velmi daří. “Moc se na boj o olympijské body těšíme. Po úspěšném představení na mistrovství
Evropy, kde jsme jen těsně prohráli zápas o bronzové medaile a čtvrtým místem dosáhli mezi ženami
historického úspěchu, doufáme v další skvělé výsledky,” připomněl nedávný historický úspěch
reprezentační trenér Brad Askew.
Konkurence na mistrovství světa je v porovnání s evropským šampionátem poněkud širší, mezi
adeptky na titul budou patřit zkušené Švýcarky, Švédky, Kanaďanky, Rusky, Skotky a také domácí
Číňanky. To si české družstvo samozřejmě dobře uvědomuje. “Pokud by se nám nepodařilo
kvalifikovat se na olympiádu přímo, budeme mít výhodu domácího prostředí v prosinci v Plzni. Pevně
věřím, že nám to případně pomůže překonat poslední překážku v našem olympijském snu,” dodal
Askew, který do Číny míří v trenérském tandemu s Karlem Kubeškou.
Český tým hrající ve složení Anna Kubešková, Alžběta Baudyšová, Tereza Plíšková, Klára Svatoňová a
Ežen Kolčevská vyzve jako první v sobotu dánskou reprezentaci, kterou v poslední době sužovaly
zranění a osobní problémy předních hráček. Úspěšný začátek v turnaji by určitě pomohl českou
reprezentaci nasměřovat do potřebných vyšších pater tabulky.

Při olympijské kvalifikaci v Plzni se představí osm mužských a osm ženských družstev, mezi nimi
budou jistě figurovat čeští muži, zda budou po jejich boku bojovat i ženy se rozhodne právě v
nadcházejícím týdnu na mistrovství světa.

Curling bude mít na olympijských hrách v Pchjongčchangu tři disciplíny – týmovou soutěž žen a mužů,
pod pěti kruhy se také premiérově představí smíšené dvojice (mixed doubles). Osm týmů pro turnaj
v mixed doubles se kvalifikuje přímo podle bodového žebříčku, který je stanoven na základě umístění
na mistrovství světa 2016 a 2017, kvalifikační turnaj se v této disciplíně nehraje.
Výsledky, týmy, aktuální dění z MS: http://www.worldcurling.org/wwcc2017
Aktuality z českého týmu: http://curling.cz/
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