Pohár Českého svazu curlingu 2018
Praha, 23. září 2018

Tým Trutnov 1 vyhrál tradiční Pohár Českého svazu curlingu.

Pohár ČSC je domácí pohár, který tradičně otevírá novou sezónu. Jedná se o smíšený turnaj pro týmy,
které hrají dlouhodobé soutěže MČR mužů a žen. Zajímavostí je, že si v tomto turnaji zahrají společně
týmy mužů i žen a také hráči všech úrovní. Turnaje se letos zúčastnilo devatenáct týmů všech úrovní.
Celky byly rozděleny do čtyř skupin, ze kterých vždy dva postoupily do playoff. Základní část se hrála
v pátek a sobotu, v neděli se hrála vyřazovací čast.
Ve finále zvítězil extraligový Trutnov 1 skipa Iaina Dykese, který překonal tým Sem Tam Brno (skip
Lukáš Klíma). V utkání o třetí místo zvítězil tým Tabery – Zbraslav, který porazil loňské finalisty Liboc,
které skipuje Karel Kubeška. Kromě prvoligového Kolibris 5 postoupily do playoff jen extraligové týmy.
Zároveň v playoff hrály pouze mužské týmy, s výjimkou týmu Ledolamek.
Pro tým Trutnov 1, v sestavě Radek Cerman, Jiří Deyl, Ondřej Mihola a Iain Dykes, se jedná o první
výhru v Poháru ČSC. Dion Young Boys, kteří zvítězili v loňském roce, podlehli ve čtvrtfinále vítěznému
týmu z Trutnova.
Hráči z Trutnova po zápase sdělili: “Po prvních dvou zápasech, které jsme prohráli, jsme mysleli, že
už jsme mimo hru. Ale nakonec se nám podařilo postoupit ze skupiny a dál už nám to šlo lépe.
Ve finále hrál soupeř dobře, ale nám se o něco víc dařilo.”
Lukáš Klíma a Marek Černovský z týmu Sem Tam Brno jsou součástí české reprezentace pro mistrovství
světa mixů (smíšených čtveřic), které se koná 13. – 20. října v Kanadě.
O následujícím víkendu 29. – 30. září se na Roztylech koná první kvalifikační turnaj mixed doubles
(smíšených párů), jehož vítěz rovnou postoupí do finále MČR.

Český svaz curlingu nově vydává dvouměsíční newsletter SKIP, který naleznete na webu curling.cz/newsletter
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