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Úvod

Odběr newsletteru

Vážení curleři
a sportovní fanoušci,

Zasílání mailem
nutno přihlásit na webu
curling.cz/newsletter

právě čtete úvodní řádky nového
newsletteru Českého svazu curlingu, který bude vycházet každé
dva měsíce. Věříme, že v něm
naleznete praktické informace
i zajímavosti ze světa převážně
tuzemského curlingu.
V tomto čísle uzavřeme sezónu
2018/19 žebříčky domácích
soutěží, na které navazuje
kalendář nové sezóny. Dozvíte
se také o přípravě ledu, novém
pravidlu o pěti kamenech ve free
guard zone a mnoho dalšího.
Druhé číslo vyjde na začátku
listopadu a hlavními tématy
bude mistrovství Evropy a MS
vozíčkářů.
Český curling má za sebou
úspěšnou sezónu a chci tímto
hráčům ještě jednou poděkovat
za úspěšnou reprezentaci v zahraničí. Obzvlášť gratuluji k zisku
bronzové medaile z mistrovství
světa mixů a šesté příčky na mistrovství světa žen.
V nové sezóně budou české týmy
mimo jiné reprezentovat kromě
blížícího se mistrovství světa
mixů a mistrovství Evropy i na
MS vozíčkářů a na Univerziádě.
V nové sezóně přeji všem týmům
hodně úspěchů a dobrou hru.
David Šik
předseda VV ČSC

Stažení z webu ČSC
curling.cz/newsletter
Prohlížení online
issuu.com/CeskyCurling

Další informační
kanály ČSC
Cesky.Curling
CeskyCurling
CeskyCurling
curling.cz/novinky/feed

Curling v září a říjnu
Sezóna 2018/19 začala tradičními výukovými kurzy. Po reprezentačních kempech následoval mezinárodní Adult Camp a Letní Třesk,
který se kromě začínajících a mírně pokročilých hráčů věnuje i školení trenérů II. a III. třídy.
První svazovou soutěží bude i letos Pohár ČSC, který se odehraje
21. – 23. září. Dlouhodobé soutěže začnou 28. září prvním kvalifikačním turnajem mixed doubles. Stejně jako vloni týmy získají body
dle umístění ve dvou kvalifikačních turnajích. Nejlepší páry postoupí
do finálového turnaje, ve kterém se rozhodne o mistru ČR. Druhý
kvalifikační turnaj se odehraje 30. 11. – 2. 12. 2018 a finále v únoru.
Systém dvou kvalifikačních a následného finálového turnaje
čeká i vozíčkáře. První turnaj ligy vozíčkářů se koná 6. – 7. října,
druhý se odehraje o prvním víkendu roku 2019 a rozhodující klání je
naplánováno na 19. – 21. dubna 2019.
Během října začnou i soutěže MČR mužů a žen na Roztylech a na
Zbraslavi. První zápasy extraligy jsou naplánované na 27. – 28. října.
Nejvýznamnější zahraniční akcí v následujících dvou měsících bude
mistrovství světa mixů v Kanadě (13. – 20. října), kde česká reprezentace naváže na loňský bronz. České týmy se chystají i na turnaje
Světové curlingové tour (WCT). Tým Liboc 3 (Kubešková) čekají
turnaje ve Stockholmu a v Basileji. První tři nasazené mužské týmy
zamíří na začátku října do Basileje, současná mužská jednička Kolibris 1 (Šik) odehraje ještě další turnaj WCT v Champéry. Pár Paulová/Paul zahájí sezónu v Oberstdorfu obhajobou loňského vítězství.
Následovat budou turnaje v Tallinnu a Kitzbühelu.
Mužské týmy nejvyšší úrovně čeká ve dnech 1. – 4. listopadu
v roztylské hale i úvodní ročník turnaje WCT v Praze prague classic.
Turnaje se zúčastní řada českých i zahraničních celků.
Na začátku září se koná každoroční kongres Světové curlingové federace. Hlavními tématy bude mezi jinými formát soutěže
mixed doubles, počty endů na velkých soutěžích a podoba extenderu
vozíčkářů.
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Příprava ledu

Jiří Candra, hlavní ledař, Roztyly
Základem přípravy ledu je nalití vody pomocí
hadice. Postupným posouváním asi o 20 – 30 cm
po dráze se pomalu ale jistě vytvoří vrstva vody.
První cíl je vždy rovina. Záleží na podkladu, ale
pokud nejsou v rámci plochy velké výškové rozdíly
(mluvíme o rozdílu ve výšce do 1 cm), tak stačí
několik nalití, která rovinu vytvoří. Každým nalitím
se přidává přibližně 0,2 cm. Používáme deionizovanou vodu. Jednoduše řečeno se jedná o pitnou vodu
zbavenou všech nečistot a 99% minerálů. Tato čistá
voda lépe mrzne a má vyšší pevnost.
Dalším postupem je na Roztylech instalace čar
a kruhů, jde-li o začátek sezóny. Led nebo betonovou plochu lze natřít, ale my raději používáme
keprovky a látkové kruhy. Vše nasaje nebo propustí vodu a spojí se s ledem. Po kompletním zalití
začíná řezání.
Led se vždy řeže, aby se vyrovnaly nerovnosti na dráze. Stroje na řezání ledu pro curling
neumí led ubírat. Nikdy nejsem schopen led, který
na dráze je, odebrat, resp. odřezat. K vyrovnání
dochází tak, že pebblujeme (kropíme) dráhy
velkými kapkami a výškové nerovnosti tím vyplníme. Pebble totiž uříznout lze. K tomu stačí tlak,
který stroj vyvine. Tudíž tam, kde je led zvednutý,
řízneme pebble všechen a kde je prohlubeň, tam
pebble zůstane a tím se led vyrovnává. Někdy je
zapotřebí tento proces opakovat mnohokrát, abychom led srovnali.
Druhý důvod pebblování ledu curleři znají.
Bez pokropeného povrchu je tření příliš veliké
a kameny po ledě prakticky nejezdí. Pebble je stále
jen zmrzlá voda, takže má omezenu životnost.
Obvykle dráha vydrží 2-3 hodiny. Potom je třeba
znovu napebblovat. Pebble znamená v angličtině
oblázek, což je celkem tvarově odpovídající. Jedna
klíčová informace je, že hodně pebblu na dráze
znamená také velké tření a kameny pak nemají
„dojezdy“. Proto se před každým zápasem na šampionátech led řeže. Není to jen z důvodu rovnání,
ale i proto, aby množství pebblu nenarůstalo a tím
se nezvětšovala plocha ledu, po které kameny jezdí.
Když se led jen neustále pebbluje, tak je pak pomalý
(resp. po krátké chvíli hodně zpomalí) a méně točí.
Nipper (přesnějším pojmenováním „clip“) je
poslední úprava před každým zápasem. Díky mé
iniciativě i před každým tréninkem na Roztylech.
Český svaz curlingu

Jedná se o velmi jemné seříznutí pebblu. Když
kapka vody zamrzne, tak je samozřejmě oblá. To
ale není optimální pro plynulý pohyb kamenů.
Pokud clipem vytvoříme na kapce rovnou plošku,
tak kámen snadno přejede a zároveň lépe točí. Když
není na dráze udělaný clip, kameny pebble rozbijí
a výdrž a funkčnost pebblu se tím sníží.
Na točivost má hlavní vliv kvalita kamenů.
Budeme-li hovořit o běžné a vyšší kvalitě, tak nás
nejvíce zajímá hrubost a průměr prstýnku (running edge), který je jako jediný v kontaktu s ledem.
Aby kameny točily, je třeba jednou za čas hrubost prstýnku násilím zvýšit. Dělá se to pohybem
kamene po brusném papíru. S každým kamenem
(pod jeho vlastní vahou) několikrát přejedeme po
brusném papíru. Pro každý kámen je vždy volen
postup, který je shodný s postupem u prvního
kamene a použit nový brusný papír. Kameny díky
hrubosti pak lépe zachytávají pebble a po dráze zatočí. Pokud je prstýnek příliš jemný, kámen pouze
klouže rovně. Broušení opakujeme podle potřeby.
Většinou brousím 2–3× za sezónu. Hraním kamenů
se hrubost snižuje. Proto kameny po několika týdnech již netočí 5 stop, ale pouze 3,5. Netočivost se
pebblem odstranit nedá. Snadno se tomu sice věří,
když to někdo tvrdí, ale pravda to není! Mám to
jako poznatek od Marka Callana, který je aktuálně
jedním z nejlepších ledařů WCF.
Příprava ledu na tréninky a zápasy se neliší.
Mnoho hráčů to zřejmě překvapí, ale rozdíly mezi
tréninky a zápasy vznikají až programem na dané
dráze. Průběh přípravy je následující. Zkontrolujeme, jestli někde není led rozbitý a případně zalijeme trochou vody. Horkou vodou vyčistíme okolí
hacků a pod kameny. Napebblujeme a řízneme
každou dráhu minimálně jednou. Odstraníme
sníh a naneseme pebble, který za daného počasí
a podmínek nejlépe funguje. Jakmile je ale na dráze
druhý a další tréninky (pro zápasy to platí stejně)
a zvýší se tím množství pebblu, led začne zpomalovat. S tímto třením neuděláme nic. Vyřeší to pouze
řezání. Další problém vzniká, když na dráze trénuje
málo hráčů nebo dokonce nikdo, led ještě navíc
omrzne, což rychlosti určitě nepomůže.
Vždycky připravujeme led s maximální pečlivostí. Toto úsilí se neliší před divizí ani před nej
důležitějšími turnaji sezóny. Změny v chování ledu,
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Anna Kubešková byla zvolena do
Komise sportovců WCF
které se objevují během sezóny, jsou nejčastěji
způsobené povětrnostními podmínkami. Nedokážeme pomocí strojovny a vzduchotechniky
kompenzovat vše. Druhým typickým důvodem je,
jak je dlouho, co byly kameny naposledy broušeny.
Rozdíly se díky tomu najít dají.
Příprava ledu na kvalifikaci na Olympijské hry
v Plzni (OQE) přinesla zajímavý pohled na tvorbu
curlingového ledu. V mnoha ohledech se jednalo
o stejnou práci jako na Roztylech nebo v Jičíně při
přípravě mixů. Rozdíl byl spíše v celkovém množ
ství dnů, kdy se muselo pracovat od brzkého rána
až do úplného večera. Množství stresu při řešení
záležitostí, které se neustále objevovaly, bylo také
vysilující. Zejména se jednalo o poznávání haly,
ve které nikdo z nás předtím curlingový led nevytvářel. Když připravuji led na Roztylech, tak přesně
vím, jaká místa a jaká nastavení strojovny si musím
pečlivě hlídat. Na OQE jsem se obohatil zejména
v diskuzích o maličkostech.
Chystáme teď nový způsob komunikace
s hráči. Otvíráme YouTube kanál Deník ledaře,
kam budeme umisťovat videa s informacemi
o přípravě ledu a jak využívat vybavení haly. Kdo
ještě nezná, máme také profil Deník ledaře na
Facebooku.

Na začátku července byla Anna Kubešková zvolena
do Komise sportovců Světové curlingové federace
(WCF). Komise funguje od roku 2013 a je poradním orgánem, který komunikuje zájmy sportovců
k vedení Federace. Komise je sedmičlenná a s Annou Kubeškovou v ní zasednou další věhlasní
curleři (Nolan Thiessen, Kim Forge, Cathrine
Lindahl, Patrick McDonald, David Murdoch a Jill
Officer). Členy volí ze svého středu hráči, kteří
reprezentovali na olympijských nebo paralympijských hrách nebo na mistrovství světa. Kubešková
je jedinou Češkou ve voleném orgánu WCF.

Jiří Snítil nastoupí do Světové
curlingové federace
Jiří Snítil nastoupí od listopadu do WCF na pozici
Competitions and Development Officer. Bude
působit jako technický delegát WCF na různých
šampionátech. Náplní jeho práce bude i spolupráce
při přípravě tréninkových kempů a kurzů a další
rozvojové aktivity. WCF má na této pozici tři pracovníky a v součtu zaměstnává sedmnáct osob po
celém světě.
Jiří Snítil plánovaně ukončil hráčskou kariéru po
minulé sezóně a je jediným Čechem pracujícím pro
Světovou curlingovou federaci.

V Praze se opět konal Adult
Camp WCF
Na konci srpna se na Roztylech konal již 12. ročník
Adult Campu Světové curlingové federace. Tohoto
tréninkového kurzu se zúčastnilo několik desítek
hráčů z různých koutů světa. Mezi instruktory byli
i účastníci poslední Olympiády Victoria Dupont
(Moiseeva), Oliver Dupont a také Greg Drummond, který získal stříbro na OH 2014.

Úprava webu curling.cz
Průběžně dochází k drobným úpravám curling.cz
Mění se hlavně uspořádání, například všechny řády
a formuláře jsou nyní pohromadě v sekci Soutěže.

září – říjen 2018
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Nový email sekretáře ČSC

Výběrové řízení na vedoucího
trenéra Středisek mládeže

Jak jste si již možná všimli, po mnoha letech
přechází sekretariát na nový email. Minulá adresa
sice bude ještě nějakou dobu nadále sledována, abychom umožnili plynulý přechod, ale od teď směřujte svou komunikaci na nový oficiální kontakt:

ČSC vypsal výběrové řízení na vedoucího trenéra
STM. Jedná se o práci na plný úvazek po dobu dvou
let s následnou opcí na další dva roky.
Zájemci se mohou hlásit do 17. září se svou koncepcí práce vedoucího trenéra STM a dalších
trenérů. Ta musí být v souladu s Koncepcí fungování Středisek mládeže.
Dokumenty a další podrobnosti naleznete na úvodní straně webu curling.cz

secretary@curling.cz

Prague Classic
Po řadě let se do Prahy vrací Světová curlingová
tour WCT. Během sezóny vyráží nejlepší české
týmy do zahraničí za těmito turnaji a nyní mají
mužské celky příležitost předvést se před domácím
publikem. Turnaj se koná 1. až 4. listopadu v roztylské curlingové hale. Skvělou zprávou pro fanoušky je zajištění přenosu České televize, která
bude vysílat řadu zápasů.

Restaurace v roztylské hale
Během uplynulé sezóny končil provozovatel
restaurace v curlingové hale v pražských Roztylech
a proto bylo vypsáno výběrové řízení na nového.
Po postupném omezování služeb se minulá provozní společnost již nepřihlásila a ukončila tímto
způsobem své mnohaleté působení.
Vítězem výběrového řízení se stala Cateringová
společnost Oldřicha Techlovského, která
návštěvníkům haly opět nabídne plný restaurační
servis s týdenním menu a novým názvem curling
club.

Nové osvětlení v curlingové hale
na Roztylech
Přes léto došlo ke zkušební instalaci LED osvětlení.
Zářivky v hale se budou nyní používat pouze při
televizní přenosech, kdy je třeba co nejvyšší intenzita osvětlení. LED jsou úspornější než zářivky, vytváří dvojnásobnou intenzitu osvětlení (cca 700 lx),
ale vyzařují bělejší světlo.
Český svaz curlingu

Výběrové řízení na oblečení pro
rozhodčí
ČSC vypsal výběrové řízení na dodavatele 40 až 50
bund pro rozhodčí. Zadávací podmínky naleznete
na úvodní straně webu curling.cz. Termín podání
nabídek je 30. září a rozhodnuto bude na konci
října.

Curling World Cup
V této sezóně začíná nová světová curlingová
soutěž curling world cup. První ze čtyř částí se
koná již 12. – 16. září v čínském městě Su-Čou.
V prosinci bude následovat Omaha, na přelomu
ledna a února soutěž zavítá do Evropy, konkrétně
do švédského Jönköpingu, a závěrečné finále je
naplánováno v květnu v Pekingu.
Světový pohár se odehraje v kategorii mužů, žen
a mixed doubles. V každé z nich bude osm týmů,
bohužel zatím bez české účasti.
Zajímavostí bude několik odlišností oproti jiným
soutěžním pravidlům:
– trenéři mohou s týmem komunikovat kdykoliv
během celého zápasu (na ME, MS, OH, stejně jako
v soutěžích MČR mohou komunikovat pouze během
time outu)
– čas, který mají týmy na přemýšlení je stanoven
pro jednotlivé endy (tedy ne suma pro celý zápas)
– při nerozhodném stavu po osmi endech nebudou
žádné extraendy, ale rozhodne rozstřel jediným
kamenem
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Výsledky sezóny 2017/2018
MČR seniorek 2017/18
1. Falcon Praha (I. Kubešková) – mistr ČR

MČR vozíčkářů 2017/18
1. HSC Velké Meziříčí (Tluk) – mistr ČR

2.

Citadela

2.

Tým Slovensko

3.

Sokolky

3.

SC Jedličkův ústav A

4.

Savona I

4.

SC Jedličkův ústav B

5.

LEDO PRAHA

5.

Tým Polsko

6.

Tým Itálie

MČR seniorů 2017/18
1. Zbraslav S (skip R. Klíma) – mistr ČR

MČR mixů 2017/18
1. Savona 1 (skip L. Klíma) – mistr ČR

2.

CC Ledoborci

2.

Dion Young Boys

3.

Dion VIP

3.

RPK Brno M

4.

CC RIPER

4.

Ledoborci Juniors

5.

1. CK Brno

5.

Dion Elišky

6.

Demion

6.

1. CK Brno

MČR juniorek 2017/18
1. Třešňovka D (skipka Klímová) – mistr ČR

7 - 8.

Ledoborci 7
Ledoborci 1
RPK Brno H

2.

Dion DJ

3.

Ledolamky

4.

PLC 1

Loupežníci Jičín

5.

PLC 2

Ledoborci NG

MČR juniorů 2017/18
1. Ledoborci Juniors (Podolka) – mistr ČR

Dion VIP
9-13. Ledoborci 3

Pohár ČSC 2017/18
1. Dion Young Boys (skip Vedral)

2.

Ledoborci NG

2.

Liboc

3.

Ledoborci Army

3.

Kolibris 1

4.

Savona

4.

Savona 5

5.

Kolibris 3

5.

Zbraslav R

6.

Sobi

6.

Ledoborci 7

7.

Dion HJ

7.

Tabery – Zbraslav

8.

Loupežníci Jičín

8.

Kolibris 2

MČR žáků 2017/18
1. Lední medvědi (skip Krátký) – mistr ČR

9.

PLC LEDO

10.

Zbraslav L

11.

Sokolky

2.

Loupežníci Jičín

12.

Kolibris 5

3.

Tučňáci

13.

Citadela

4.

Polární lišky

14.

Falcon Praha

5.

Kolibris 4

15.

Cherry Stones

6.

Lachtani

16.

Ledoborci 8

17.

Zbraslav OH

18.

Letící Kameny

19.

Savona 6

září – říjen 2018
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MČR mužů 2017/18
1. Kolibris 1 (skip Šik) – mistr ČR

MČR žen 2017/18
1. Liboc 3 (skipka A. Kubešková) – mistr ČR

2.

Tabery – Zbraslav

2.

Savona M

3.

Sem Tam Brno

3.

Savona H

4.

Dion Young Boys

4.

Zbraslav W

5.

Trutnov 1

5.

PLC Ledo

6.

Liboc

6.

Sokolky

7.

Kolibris 2

sestup do 1. ligy dle baráže

7.

Trutnov 2

sestup do 1. ligy dle baráže

8.

Savona 5

přímý sestup do 1. ligy

8.

Liboc 1

přímý sestup do 1. ligy

9.

Ledoborci 7

přímý postup do extraligy

9.

Kolibris 2

přímý postup do extraligy

10.

Zbraslav OH

postup do extraligy dle baráže

10.

Ledolamky

postup do extraligy dle baráže

11.

Cherry Stones

11.

Citadela

12.

Letící kameny

12.

Kolibris 1

13.

Brno – Západ

13.

Falcon Praha

14.

Zbraslav R

14.

Letící kameny

15.

Kolibris 5

15.

PLC Shoolance

sestup do divize dle baráže

16.

Dion 1

16.

Ledoborky 2

přímý sestup do divize

17.

Dion Céline

17.

Zbraslav TP

přímý postup do 1. ligy

18.

PLC S&K

18.

Valící se šutráky

postup do 1. ligy dle baráže

19.

Morning Star Přírodověda

19.

Savona I

20.

Ledoborci 1

20.

CC Riper

21.

Ledoborci 2

úspěšná baráž

21.

Dion SG1

22.

PLC Guerera

úspěšná baráž

22.

Metla Kladno

23.

Brno – Východ

přímý sestup do divize

23.

Zlatá Praha

24.

Dion VIP

přímý sestup do divize

24.

RPK Brno

25.

Ledoborci Juniors

přímý postup do 1. ligy

25.

Ledoborky 3

26.

Klub z Viktorky

přímý postup do 1. ligy

26.

Dion RUM

27.

Zbraslav L

27.

Tee Party

28.

Zbraslav M

29.

Kolibris 3

30.

Savona 6

31.

Loupežníci Jičín

2.

PLC Ledo

32.

Demion

3.

Savona M

33.

Ledoborci 3

4.

Zbraslav Z

34.

Karviná

5.

Liboc

35.

Ledoborci 8

6.

Trutnov 1

36.

Ledoborci NG

7.

Zbraslav Srnery

37.

Ledoborci Army

8.

Trutnov 2

38.

Kamenný Újezd

9.

Zbraslav KO

39.

Ledoborci 4

10.

Savona 1

40.

CC Riper

11.

Savona 5

41.

Wheelchair

12.

Ledoborci 2

42.

Liboc 2

13.

Zbraslav M

43.

Troublemakers

14.

Dion Céline

15.

1. CK Brno

16.

Ledoborci

17.

Red Panda Zbraslav

×

PLC Icebreakers

Český svaz curlingu

MČR mixed doubles 2017/18
1. Zbraslav H (Hájková / Paul) – mistr ČR

vyřazen na základě kontumací
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SKIP

Plán sezóny 2018/2019
Srpen

hala Roztyly

25. – 26. 8.

repre kemp

26. – 30. 8.

Adult Camp

30. – 2. 9.

Letní třesk

Září

hala Roztyly

8. – 9. 9.

repre kemp

13. – 16. 9.

Kolibris Cup

21. – 23. 9.

Pohár ČSC

28. – 30. 9.

mixed doubles – 1. KT

Říjen
6. – 7. 10.

hala Roztyly

hala Zbraslav

reprezentace

WCT*

hala Zbraslav

reprezentace

WCT*
3× MD Oberstdorf
MD Tallinn

hala Zbraslav

reprezentace

WCT*

liga curlingu vozíčkářů

3× M Basilej, Ž Stockholm

13. – 14. 10. 1. liga – muži

divize – muži

20. – 21. 10. 1. liga & divize – ženy

divize – muži

mistrovství světa mixů
(Kanada, 13. – 20. 10.)

hala Zbraslav

reprezentace

Ž Basilej
MD Kitzbühel,
M Champéry

27. – 28. 10. extraliga – muži + ženy

Listopad hala Roztyly
1. – 4. 11.

Prague Classic (WCT)

10. – 11. 11. 1. liga – muži

žákovská liga
juniorská liga

16. – 18. 11. EJCT (mez. juniorský turnaj)

30. – 2. 12.

mixed doubles – 2. KT

8. – 9. 12.

extraliga & divize – muži

M Praha
MS-B vozíčkářů (Finsko)
1

mistrovství Evropy
(Estonsko, 16. – 24. 11.)
hala Zbraslav

reprezentace

WCT*

divize – ženy, muži

15. – 16. 12. extraliga & 1. liga – ženy

MD Urdorf

Leden

hala Roztyly

4. – 6. 1.

liga curlingu vozíčkářů

12. – 13. 1.

1. liga & divize – muži

19. – 20. 1.

Pohár juniorů a žáků

26. – 27. 1.

extraliga – muži + ženy

juniorská a žákovská
liga

hala Roztyly

hala Zbraslav

Únor

3× Ž Wetzikon

2

23. – 25. 11. Mezinárodní turnaj vozíčkářů

Prosinec hala Roztyly

WCT*

hala Zbraslav

reprezentace

WCT*

MS-B juniorů (Finsko)
3

divize – ženy, muži

1. – 3. 2.

MČR mixed doubles – finále

9. – 10. 2.

extraliga & 1. liga & divize muži
+ ženy

divize – ženy, muži

16. – 17. 2.

Letící Kameny Trophy

juniorská a žákovská
liga

23. – 24. 2.

1. liga & divize – muži

M Perth

kvalifikace o mistrovství
světa2 (14. – 19. 1.)

reprezentace

mistrovství světa juniorů3
(Kanada, 17. – 24. 2.)

WCT*

září – říjen 2018

Březen

hala Roztyly

1. – 3. 3.

MČR juniorů a žáků

9. – 10. 3.

1. liga & divize – muži

16. – 17. 3.

1. liga & divize – ženy
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hala Zbraslav

29. – 31. 3

Duben

juniorská a žákovská liga

juniorská a žákovská
liga

mistrovství světa žen2
(Dánsko, 16. – 24. 3.)

Jičín: MČR mixů
hala Roztyly

hala Zbraslav

MČR žen – finále (4. – 9. 4.)
6. – 7. 4.

WCT*

Univerziáda
(Rusko, 3. – 10. 3.)

MČR mužů – finále (21. – 26.3.)
23. – 24. 3.

reprezentace

juniorská a žákovská liga

13. – 14. 4.

divize

19. – 21. 4.

MČR vozíčkářů

27. – 28. 4.

barážový turnaj mužů a žen

Květen

hala Roztyly

3. – 5. 5.

MČR seniorů a akademiků

11. – 12. 5

MČR juniorů a žáků

17. – 19. 5.

Savona Cup

25. –26. 5.

svazový termín

juniorská a žákovská
liga

reprezentace

WCT*

mistrovství světa mužů2
(Kanada, 30. – 7. 4.)

mistrovství světa seniorů
a mixed doubles (Norsko)
hala Zbraslav

reprezentace

WCT*

* turnaje Světové curlingové tour (WCT) s plánovanou účastí českých týmů

V případě umístění na prvních třech příčkách mistrovství světa vozíčkářů “B” postoupí česká reprezentace na mistrovství světa vozíčkářů (Skotsko, 3. – 10. března 2019)
1

V případě žen postoupí sedm týmů z mistrovství Evropy na mistrovství světa, další týmy budou mít šanci
v kvalifikačním turnaji o svět (WQE). Mužskou reprezentaci čeká napřed postup ze skupiny B.
2

V případě umístění na prvních třech příčkách na mistrovství světa juniorů a juniorek “B” postoupí česká
reprezentace na juniorské mistrovství světa (Kanada, 17. – 24. února 2019)
3

Český svaz curlingu
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SKIP

Mistrovství světa mixů 2018
13. – 20. října

#WMxCC2018

Po roce se opět blíží mistrovství světa mixů, tedy smíšených čtveřic.
V loňském roce vybojoval český tým historický bronz. Letos však
na mistrovství pojede úplně jiný tým.
V roce 2018 se světový šampionát mixů poprvé odehraje v Kanadě,
konkrétně ve městě Kelowna v Britské Kolumbii.
Právo reprezentovat získává vítěz MČR, které se hraje na jaře. Tentokrát zvítězil tým v sestavě:
Skupina

umístění 2017

Česká republika

3.

Estonsko
Švédsko
Polsko
Španělsko

1 – Michaela Baudyšová
2 – Marek Černovský
3 – Petra Vinšová (VS)
4 – Lukáš Klíma (S)

5.
9.

Lotyšsko

24.

Chorvatsko

29.

Francie

34.

Čínská Tchaj–pej

bez účasti

Spolupráce s hokejo
vým svazem
VV v červnu představil nabídku
Českého svazu ledního hokeje
na vznik společného projektu
typového zimního stadionu
s curlingovou dráhou. Po jednoznačném souhlasu Rady
předsedů navázal VV spolupráci
s ČSLH a nyní vzniká studie
projektu.

Prohlídky a soupisky
do 13. září
Hráči MČR mužů a žen, MČR
mixed doubles a Juniorské
a žákovské ligy jsou povinni
do 13. září odevzdat lékařské
prohlídky a nahlásit jmenné
soupisky. Všechny potřebné dokumenty naleznete na webu
curling.cz/souteze

Týmovým koučem bude Jakub Bareš, který skipoval českou reprezen
taci na Mistrovství světa mixů 2016.
Mistrovství světa se v tomto roce zúčastní 35 zemí, které budou
rozděleny do 4 skupin.
Vítězové skupin postoupí rovnou do čtvrtfinále. Celky na druhých
a třetích příčkách ve skupině ještě čekají osmifinálová utkání.
V roce 2017 ČR reprezentoval tým ve složení Andrea Krupanská,
Lukáš Klípa, Denisa Poštová, Jaroslav Vedral. Tento celek v utkání
o bronz proti Norsku prohrával v polovině 0:5, ale přesto dokázal
výsledek otočit a zvítězit 7:6 a tím vybojovat bronzovou medaili.
Takový úspěch se v kategorii mixů žádnému českému týmu zatím
ještě nepodařil. Vloni zvítězilo Skotsko, které v extraendu překonalo
Kanadu 8:5.
Časový rozdíl mezi ČR a Kelownou je 9 hodin.
Rozpis utkání
místní čas
sobota 13. 10.

středoevropský čas
8.00

ČR × Chorvatsko

17.00 sobota 13. 10.

8.00

Lotyšsko × ČR

17.00 neděle 14. 10.

16.00

Estonsko × ČR

1.00

pondělí 15. 10. 16.00

Švédsko × ČR

1.00

úterý 16. 10. 12.00

ČR × Francie

21.00

neděle 14. 10.

středa 17. 10.

sobota 20. 10.

úterý 16. 10.

12.00

Čínská Tchaj–pej × ČR

20.00

ČR × Španělsko

5.00

čtvrtek 18. 10.

ČR × Polsko

5.00

pátek 19. 10.

čtvrtek 18. 10. 20.00
pátek 19. 10.

pondělí 15. 10.

21.00 středa 17. 10.

14.00

kvalifikační zápasy / osmifinále

23.00 pátek 19. 10.

20.00

čtvrtfinále

5.00

10.00

semifinále

19.00 sobota 20. 10.

15.00

finále + o bronz

24.00

září – říjen 2018
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Rozhovor s reprezentačním týmem mixů
Jak jste se dali dohromady tuto sestavu? O rok
dříve jste totiž hráli v jiných týmech.
Lukáš: Dřív jsme hráli já s Péťou, se Samem a Mať
kou [Samuel Mokriš a Martina Kajanová]. Ale
Maťka výrazně omezila své hraní a řekla, že mixy
hrát nebude. Takže Péťa dávala dohromady s kým
a jak budeme hrát.
Michaela: Protože Péťa říkala, že by na mixy chtěla
jet, jelikož už dlouho nikde nebyla.
Lukáš: Chtěla dát dohromady tým, který má šanci
vyhrát. Takže vybrala Míšu ze svého týmu a když
jsme přemýšleli o klukovi dali jsme dohromady
Marka, zeptali jsme se a on řekl, že s námi bude rád
hrát.
Takže jste tam opravdu jeli s ambicí vyhrát, nebyl
to jen výlet do Jičína?
Lukáš: Tentokrát ne, tentokrát to bylo opravdu
„chceme to vyhrát“.
Zajímá mě finále MČR proti loňským vítězům,
jestli si na něj vzpomenete. První půlka byla
vyrovnaná, ale v šestém endu jste uhráli čtyřku
a vzápětí ukradli trojku. Nakonec jste vyhráli
10:4. Co se tam stalo?
Lukáš: Byl to vyrovnaný zápas. Na začátku byl
soupeř podle mě i trochu lepší a v první půli jsme
byli pod hodně velkým tlakem. Naštěstí se nám
dařilo držet vyrovnaný stav. V druhé půli jsme my
začali hrát trošku ofenzivněji. Podle mě se projevilo, že jsme přece jen trošku zkušenější a zatímco
my jsme se postupně zlepšovali v průběhu zápasu, soupeř měl sice dobrý začátek, ale naopak se
v průběhu zápasu zhoršoval. V tom šestém endu
přišla po sobě řada chyb, které jsme potrestali. Ten
sedmý end – trojka proti – to už byl trochu zmar.
Snažili se útočit hodně na krev. Po šestém endu byli
rozhození, dělali chyby. Nevycházelo jim to, snažili
se o těžké kameny a prostě to nechodilo.
V rámci přípravy jste ještě na konci minulé
sezóny hráli Savona Cup, jako váš druhý společný
turnaj v této sestavě.
Lukáš: A vyhráli jsme ji.
Petra: První zápas s námi hrála ještě Ivetka [Iveta
Janatová] místo Míši.
Český svaz curlingu

Zajímá mě totiž vaše souhra. Všichni se znáte,
v různých kombinacích jste spolu už hráli, ale
v této sestavě poprvé. Najednou po MČR víte, že
za půl roku pojedete na mistrovství světa, ale tři
měsíce z toho není k dispozici led. Jak vám šlo
sehrávání vůbec a zároveň s tím, když část z toho
času nemůžete trénovat na ledě?
Michaela: S Péťou jsme sehrané a přijde mi, že
oba kluci hází hodně čitelným způsobem. Trvalo
mi fakt jen pár zápasů, než jsem je byla schopná
přečíst. Je to tak konstantní a technika tak čitelná, že to není velký problém. Myslím, že největší
problém bych měla s Péťou, ale s tou jsem naštěstí
sehraná.
Lukáš: Samozřejmě je to nepříjemné, že je tam léto
a my nemůžeme trénovat. Na Savoně bylo hodně
znát, že to byl již druhý turnaj, který jsme hráli
pohromadě a hráli jsme výrazně lépe. Na mixech
to bylo jako na houpačce. Naštěstí úroveň týmů
v Jičíně byla taková, že v základní skupině bychom
se silnějšími týmy prohráli. Na Savoně to bylo
výrazně lepší, takže doufám, že budeme hrát lépe
a lépe.
Michaela: Papírově silnější týmy jsme si na Savoně
natřeli na chleba.
Lukáš: Papírově silnější než my snad nejsou, ne?
Věnovali jste se v létě nějaké speciální přípravě
kvůli mixům? Něco, co byste v rámci běžné letní
přípravy nedělali?
Michaela: Intenzivní kondiční příprava, ale já bych
to stejně dělala kvůli juniorům.
Lukáš: Také jsem měl letní přípravu, ale myslím, že
vloni před olympijskou sezónou jsem měl tu fyzic
kou přípravu ještě mnohem náročnější. Takže jsme
se připravovali na curlingovou sezónu standardně.
Co se týče trenéra to bylo komplikovanější. Vel
kou část z té přípravy jste ho neměli. Návrhy se
střídaly, nyní už je schválený Jakub Bareš („Fab“).
Myslíte, že vás to ovlivnilo? Jak je do toho zapo
jený Brad Askew jako národní trenér?
Lukáš: Do Kanady pojedeme s Fabem jako
týmovým trenérem. S Bradem spolupracujeme
na ledě na Roztylech. Hlavně jsme s ním pracovali na konci minulé sezóny, kdy jsme nikoho
jako týmového trenéra neměli. Trvalo to hodně
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dlouho, než nám někoho Výkonný výbor schválil.
Navrhovali jsme Jirku Snítila, ale ten nám neprošel,
takže máme Faba, ale toho nám VV schválil až
vlastně v srpnu. Což je samozřejmě nepříjemné.
Nicméně přes léto jste se připravovali normálně
a jinak se s Bradem potkáváte v rámci tréninků
reprezentací mužů a žen.
Michaela: Myslím, že jsme tak zkušení hráči, že
víme, co máme sami trénovat. Umíme se i vzájemně opravit. Techniku děláme spíš na týmových
trénincích a tréninky mixů máme proto, abychom
se sehráli.
Lukáš: Myslím, že nás to nijak dramaticky neovlivnilo. Ale pokud by se nám nedařilo, tak to na
to budeme svádět.
Petra: I teď je názor Faba, že techniku trénujeme
na týmových trénincích a mixové tréninky jsou
hlavně, abychom se sehráli. Zkoušíme situace,
hrajeme přáteláky. Vzhledem k tomu, že Fab má
zkušenosti z mixů tak věříme, že tohle bude jeho
input.
Michaela: Proto máme radost, že nám svaz schválil
aspoň nějakého kouče, protože jet bez náhradníka a bez kouče, kdyby se tam něco stalo, tak kdo
to bude řešit? Takticky asi během toho nebudeme
potřebovat radit. [pozn. red.: pravidla mixů neumožňují účast náhradníků]
Do Kanady letíte o pár dní dřív. Co vás během
nich čeká?
Lukáš: Letíme tam v pondělí 8., přičemž už v pátek
12. jsou oficiální tréninky. Vzhledem k tomu, že se
jedná o západní pobřeží Kanady, tak i když letíme
proti času, je to v zásadě cesta na celý den. Takže
tam máme úterý, středu a čtvrtek. Snažili jsme se
zjistit přes místní organizační výbor jaká je tam
možnost trénování, ale doposud se nám ani nikomu ze svazu nepodařilo zjistit žádné informace.
Takže spíš to bude čas na probrání taktických věcí
s trenérem a aklimatizaci. Máme ubytování s posilovnou, takže tomu se můžeme věnovat. Myslím, že
se na led spíš nedostaneme, ale třeba překvapí.
Letíte pak hned zpátky nebo budete mít čas i na
nějaké výlety?
Michaela: Možná jeden z těch tří dnů.

SKIP

Lukáš: Letíme hned zpátky. Možná výlet po okolí,
ale že by to bylo velké cestování po severní Ame
rice, to ne.
Jak se těšíte do Kanady jako nejspíš nejvíc cur
lingové země na světě. Pokud vím, z vás v ní
zatím hrál pouze Lukáš (mistrovství světa mužů
2015).
Lukáš: Já jsem byl v Kanadě dvakrát a těším se
hrozně moc.
Petra: Samozřejmě se dívám se na Grand Slamy, ale
pořád si nedokážu představit, jaké to je hrát před
takovým publikem.
Michaela: Ale budeme hrát v uzavřené hale. My
vlastně moc nevíme, jestli budeme hrát před nějakými diváky nebo ne. Já bych si chtěla zahrát před
diváky v Kanadě, to je samozřejmě sen, ale právě
nevím, jestli se to teď splní nebo ne.
Hala má dvanáct drah, rozpis mistrovství počítá
s využitím šesti z nich, ale zatím mi není jasné,
jak to bude vyřešené.
Lukáš: Je to jedna hala, dvanáct drah vedle sebe.
Jakým způsobem to bude udělané, jestli se tam
postaví tribuny, jestli se bude hrát na prostředních
drahách a zbytek bude prázdný, to zatím vůbec
nevíme.
Michaela: Snad tam nebudou fanoušci za sklem
jako tady na Roztylech.
Doufejme, že to bude vyřešené tak, aby tam fa
noušci mohli vytvořit vhodnou atmosféru.
Lukáš: Atmosféra v Kanadě je hodně jiná. I když
jsme tam hráli nějaká přípravná utkání v curlingo
vých klubech, tak přece jen to povědomí o curlingu je úplně jiné. Myslím, že i kdybychom hráli za
zavřenou halou tak to bude dobrý zážitek.
Michaela: Neumím si to moc představit tak nevím
na co se mám těšit. Ale těším se.
Jak vnímáte, že budete navazovat na loňský
bronz, který získal úplně jiný tým pod stejnou
vlajkou?
Lukáš: Já to beru jenom jako plus. Podle mě kvůli
tomu máme lepší los do skupiny. Vždycky záleží
na momentální formě, na tom, koho dostaneme
do playoff atd. Nedá se úplně říct, že kdybychom
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vypadli dřív než tým před námi, tak to musí být
neúspěch. Současně my tam samozřejmě jedeme
uhrát co nejlepší výsledek. Soupeře podle jmenných
soupisek víceméně známe a jedeme tam s ambicemi medaili určitě uhrát. Jedeme tam s ambicemi
v podstatě úplně nejvyššími. Nechci, aby to znělo
nadutě, protože se může stát cokoliv.
Marek: Prostě máme dlouhou vítěznou šňůru.
Michaela: My jsme ještě neprohráli jediný zápas.
Lukáš: Ale to, že před námi uhráli bronz nás nijak
netíží, tak snad to nepřijde.
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čtvrtině (ČR, Estonsko, Švédsko, Polsko, Španěl
sko) a týmy, které skončily hlouběji v žebříčku
(Lotyšsko, Chorvatsko, Francie, Čínská Tchaj-pej
vloni nehrála)
Lukáš: Všechny tyto lepší země, které jsi zmiňoval,
i Lotyšsko bych tam zařadil, jsou nepříjemné týmy,
a když nebudeme hrát dobře tak nemusíme ze
skupiny postoupit. Tohle jsou týmy, se kterými
to budou těžké zápasy. My to nepodceňujeme.
Každopádně to nebude jednoduché.

Znáte týmy, které máte ve skupině?
Lukáš: Ty curlingovější země známe. U zemí jako
je Chorvatsko, vůbec nevím, o koho se jedná, ale
počítám, že to bude slabší tým. Ale třeba Švédy
známe dobře. Ti by papírově měli být největšími
soupeři ve skupině.

Jak vnímáte rozpis, kde začínáte proti papírově
slabšímu Chorvatsku? Je to výhoda nebo ne?
Lukáš: S rozpisem nic neuděláme. Myslím, že by
to mohla být výhoda. Na druhou stranu je z pozice
slabšího lepší proti těm silnějším začínat, než s nimi
hrát v průběhu turnaje, když se rozehrají. Je to asi
jedno.

Podle minulých výsledků je vaše skupina
rozdělená na země, které vloni skončily v první

Chcete závěrem něco doplnit?
Michaela: Jo, ať nám všichni fandí.

Český svaz curlingu
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Základy curlingu

Typy kamenů

Pravidlo free guard zone (FGZ)
Prvních X kamenů v každém endu nesmí být
vyraženo soupeřem, pokud zůstanou v pozici guardu, tedy před cílovými kruhy.
Od nové sezóny se všechny soutěže ČSC budou
hrát s pravidlem pěti kamenů ve free guard zone.
Do teď se toto pravidlo týkalo prvních čtyř kamenů.
Poprvé se ve svazových soutěžích objevila ochrana
i pátého kamene na MČR mixů letos v březnu. Tato
změna se týká soutěží se čtyřmi hráči v týmu.
V disciplíně mixed doubles (smíšených párů) to
funguje trochu jinak (nesmí se vyrážet z celé hrací
plochy, nesmí se střílet ani vlastní kámen, může se
už čtvrtým kamenem).

Guard
Kámen, který skončí před cílovými kruhy.
Záměrem je vytvořit bariéru, za kterou se dá
schovat jiný kámen v kruzích, ale který nebude
jednoduché odstranit. V případě umístění na kraji
dráhy se nazývá corner guard, ty ve střední části
center guard. Těchto kamenů se týká pravidlo o free
guard zone.

End
Jedno „kolo“ hry, během něhož se odhodí všechny
kameny a následně se spočítá skóre dotyčného
endu. Počet endů v zápase bývá osm nebo deset,
dle typu soutěže. V případě vyrovnaného stavu po
těchto endech, se přidává ještě další, tzv. extraend.
Výhoda posledního kamene
Týmy se v odhodech kamenů střídají. Možnost
odhodu posledního kamene v endu se považuje za
taktickou výhodu. Tým, který nebodoval v předchozím endu získává výhodu v následujícím.
Skórování
Díky výhodě se očekává, že tým uhraje alespoň
dva body (posledním kamenem rozhodne ve
svůj prospěch). Tým bez výhody se naopak snaží
soupeře donutit do zisku pouhého bodu (force)
nebo dokonce bodovat sám bez výhody = tzv.
ukrást (steal). V případě, že tým s výhodou tuší, že
se end nevyvíjí dobře, snaží se end vynulovat, tedy
dosáhnout stavu, aby ve hře nebyl žádný bodující
kámen. End tedy skončí nulovým ziskem, výhoda
zůstává stejnému týmu a ten má v dalším endu
nový pokus skórovat.
Pozice hráčů
Hráči odhazují během celého zápasu v předem
daném pořadí a proto se označují jako jednička,
dvojka, trojka, čtyřka. Jeden z nich je tzv. skip,
který stojí v cílových kruzích a určuje taktiku. Jeho
zástupce se nazývá viceskip. Většinou je skip čtvrtý
a viceskip třetí, ale záleží na konkrétním týmu.

Draw
Kámen, který zůstane stát v kruzích. Tyto kameny
mohou bodovat (počítají se kameny jednoho týmu
blíž ke středu než nejbližší kámen soupeře).
Chip / tick shot
Odsunutí kamene z pozice guardu na kraj dráhy.
Tím přestane sloužit svému původnímu účelu, ale
nedojde k vyražení ze hry a tedy porušení pravi
dla o FGZ. Jeden z nejtěžších typů kamene, jelikož
vyžaduje přesné trefení guardu tak, aby odjel dostatečně daleko, ale ne tak moc, aby skončil mimo
hru.
Take out
Obecně rychlý kámen, který vyrazí jiné ze hry.
Pokud jich vyrazí víc nazývá se double take-out,
triple take-out…
Pokud při take outu plánovaně vyjede ze hry střílející i střílený kámen jedná se o tzv. clearing.
Run back
Rychlý kámen, který narazí do guardu, jež posune
do kruhů tak, aby z kruhů vyrazil jiný kámen. Další
z kategorie náročnějších kamenů, jelikož vyžaduje
velmi přesné trefení guardu.

Zóny
Hráči mají rozdělené cílové pole na jednotlivé
zóny, aby mohli metaři komunikovat se skipem
a informovat ho, kam podle nich kámen dojede.
V anglicky mluvícím prostředí se používá označení
podle poloměru kruhů ve stopách + doplnění, jestli
se jedná o přední nebo zadní část kruhů (viz schéma na další straně). V ČR se častěji používá číselné
označení 1 – 10.
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Pět kamenů ve free guard zone
Brad Askew, národní kouč

Po velmi kladné reakci hráčů, trenérů, publika a televizních diváků
kanadského Grand Slam of Curling se stane pravidlo o pěti kamenech
ve free guard zone (FGZ) součástí pravidel Světové curlingové fede
race. S tímto pravidlem se na Grand Slam of Curling hraje od roku
2014.
FGZ se třemi kameny se objevila v Kanadě v roce 1993, aby se
delší dobu udrželo více kamenů ve hře. Bývalo totiž běžné, že první
endy končily nulovým výsledkem, než některý z týmů udělal chybu,
soupeř získal dva body a tím se hra teprve rozjela. Což bylo velmi
nudné pro televizní přenosy! Světová curlingová federace toto pravidlo následně také začala používat, ale zvýšila počet chráněných kamenů
na čtyři.
Nejvýznamnějším argumentem pro toto nové pravidlo, kdy se smí
kámen z FGZ odstranit až po odehrání pátého kamene endu, je snaha
o agresivnější hru a zvýšení pravděpodobnosti zisku dvou a více
bodů. Také je díky tomu snadnější vrátit se zpět do hry, pokud tým na
soupeře ztrácí větší počet bodů.
Hráči na prvních pozicích jsou nyní výrazně úspěšnější při
chipech a dvojky se staly velmi efektivními u kamenů typu run back
a při odstraňování kamenů ze hry. Dokonce ani s ochranou čtyř
kamenů ve FGZ není moc těžké odstranit corner nebo center guard
a kámen v kruzích jedním hodem a tím soupeře připravit o výhodu.
Nyní se hráč na druhé pozici týmu bez výhody (ten hází pátý kámen
endu) musí kromě vyrážení připravit na odhod draw, guardu nebo
posunu.
Běžná posloupnost kamenů v začátku endu, kdy tým s výhodou
prohrává o dva nebo více bodů je následující:
1) přední 4 — 2) corner guard
3) přední 12 — 4) corner guard
5) guard těsně u kruhů
Tři kameny soupeře na center line vytváří tlak na tým s výhodou,
jelikož soupeř má v tu chvíli dva kameny v kruzích schované za guardem, což vyžaduje pořádné schopnosti, aby to tým s výhodou otočil
a skóroval dvěma nebo více body.
Další velkou taktickou změnou bude předposlední end, po kterém
bývalo běžné jít do posledního endu s dobrým pocitem i bez výhody,
ale s náskokem jednoho bodu a snažit se ukrást bod nebo donutit
soupeře do jedničky a tím získat výhodu v extraendu. Vzhledem
k tomu, že je nyní vyšší pravděpodobnost zisku dvou nebo tří bodů,
tato jistota už neplatí a tým potřebuje jednoznačnější vedení v posledním endu.
V součtu bude od teď více kamenů ve hře, objeví se agresivnější
strategie a taktika. Více zápasů se dohraje až do plného počtu osmi,
respektive deseti endů, a pro hráče přibudou zajímavější hody, jelikož
bude možné pracovat s větším počtem kamenů v kruzích. Ubyde
nulových endů a výsledková tabule bude víc podobná soutěži mixed
doubles.
Český svaz curlingu
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Zprávy z Výkonného výboru

Shrnutí Členské schůze ČSC

Byla prodloužena spolupráce s národním trenérem
Bradem Askew na olympijský cyklus 2018 – 2022.

V červnu proběhla Členská schůze ČSC, z níž vybíráme následující body:

Od léta působí v nové pozici koordinátorky ČSC
Eleonora Vydrová, která se věnuje převážně
přípravě akcí, zabezpečení reprezentačních výjezdů
a agendě týkající se státních dotací.

Shrnutí minulé sezóny ČSC:
Český curling má za sebou v podstatě úspěšný rok,
kdy se kromě skvělých sportovních výsledků (bronz
z MS mixů a 6. místa z MS žen) vydařila i organizace Olympijské kvalifikace v Plzni, bohužel bez
postupu českých týmů na OH. Akce však byla zisková a s vysokou návštěvností. V České televizi se
objevilo třicet hodin curlingu, které patřily k nejsledovanějším pořadům. Spolupráce s ČT bude dále
pokračovat.
Curling se účastnil i Olympijských festivalů v Brně
a Ostravě, kde byl nejnavštěvovanějším sporto
vištěm. Během této obdoby Letné 2014 si curling
vyzkoušely tisíce návštěvníků.
V řadě měst (Brno, České Budějovice, Plzeň,
Ostrava) proběhly propagační akce na ledě nebo
pomocí street curlingu. Tyto akce pomáhají zlepšit
povědomí o tomto olympijském sportu i rozvíjet
podmínky pro curling v dalších městech. V dohledné době vzniknou dráhy v Hradci Králové a jedná
se s dalšími městy. Kvůli budoucímu rozvoji pořídil
ČSC další čtyři sady kamenů ze Švýcarska.

Od roku 2018 nebudou kluby platit za členství
svých hráčů v SCM.
VV připravuje koncepci rozvoje ve spolupráci s facilitátorem.
VV připravuje nový systém grantů.
Na březnovou Univerziádu byly přihlášeny týmy
mužů a žen. Muži mají účast jistou díky čtvrtému
místu z roku 2017. U žen bude záležet na rankingu
Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU.
S muži pojede jako trenér Brad Askew, s ženami
Jakub Bareš.
VV vyjádřil zájem o účast týmu na Evropském
olympijském festivalu mládeže EYOF (Sarajevo,
9. – 16. 2. 2019). Jedná se o soutěž smíšených týmů
ve věku 16 – 18 let. Zda se český tým může zúčastnit bude v případě přihlášení více než 16 států
záležet na rankingu zemí v juniorských soutěžích
WCF. Sestavu českého týmu vytvoří národní trenér
a vedoucí trenér STM.
Na seniorské mistrovství světa v dubnu 2019 pojede pouze tým seniorů. Seniorky nemají zájem.
Reprezentovat bude vítězný tým MČR skipa Radka
Klímy.

ČS schválila rozpočet na následující sezónu s drobným zvýšením startovného, které v původní výši
pamatovalo ještě časy přelomu milénia, kdy se hrál
curling pouze ve vršovické Hase.
Členská schůze schválila nové stanovy, v nichž však
došlo pouze k formálním úpravám.
Byl schválen plán akcí, z něhož zmizela národní
kvalifikace o mistrovství světa mužů a žen, která se
nebude hrát kvůli vzniku světové kvalifikace o svět
(WQE). Na mistrovství Evropy a případně WQE
nebo MS pojede vítěz MČR.
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