Paulová / Paul zvítězili v MČR mixed doubles 2019
Praha, 3. února 2019

Obhájci titulu Paulová / Paul bez prohry zvítězili ve finálovém turnaji
a tím jednoznačně získali titul mistrů ČR a budou reprezentovat na
mistrovství světa v Norsku.

Mistrovství v kategorii smíšených párů se letos účastnilo 24 týmů. Během sezóny se hrály dva kvalifikační turnaje a následný finálový turnaj. Deset týmů minimálně jednou postoupilo do playoff a tím
získalo aspoň bod. Dle pořadí po kvalifikačních turnajích postoupilo nejlepších šest párů do finále.
Základní část finálového turnaje odehrál pár Paulová / Paul bez porážky a tím přímo postoupil do
finále. Na druhém a třetím místě skončili Vinšová / Klíma a Miklíková / Miklík, kteří se utkali v semifinále. V něm jednoznačně zvítězili Vinšová / Klíma poměrem 9:2 a postoupili do finále. Miklíkovi tím
obhájili loňské třetí místo.
Samotné finále se hraje na dva vítězné zápasy a bylo přenášeno přes iVysílání České televize. Obhájci
mistrovských titulů sice v polovině prohrávali 2:4, ale druhou část zápasu naprosto ovládli a otočili na
7:4.
Druhé finále mělo jednoznačnější průběh a skončilo 8:2 opět pro tým Paulových. Ti tedy zvítězili
a obhájili mistrovský titul.
Paulovi budou reprezentovat na mistrovství světa mixed doubles, které se odehraje v Norsku 20. - 27.
dubna 2019.
Vyjádření týmu Paulová / Paul k průběhu finálového zápasu:
Vyhovovalo nám, že se hrálo na dva vítězné finálové zápasy. V mixed doubles je možné prohrát
jakýkoliv zápas a to, že ve finále jsou dva životy, nahrává dlouhodobě stabilním týmům. Do
finále jsme tak nastupovali celkem klidní, když jsme věděli, že si můžeme dovolit jednou
prohrát. Naštěstí nebylo potřeba čerpat ani jeden život navíc. První zápas jsme se trochu hledali
ze začátku s rychlostí, kdy nám všechny kameny končily o pár stop hlouběji v kruzích, než jsme
chtěli. V druhé půlce zápasu jsme se už chytli a začali jsme na soupeře tlačit - až do vítězného
konce. Další zápas měl úplně opačný průběh, kdy jsme byli celou dobu lehce nad soupeřem
a podařilo se nám to udržet.
Měli jsme radost, že jsme hráli v dobrých podmínkách, na krásně točivém a rychlém ledě, který
dobře simuloval podmínky, které snad budou na mistrovství světa. Postupně jsme se zlepšovali každým zápasem a drželi jsme úroveň, kterou jsme potřebovali a odehráli tak pár skvělých
zápasů.

Výsledné pořadí MČR mixed doubles 2019:
pořadí
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tým

Zbraslav H
Savona 1
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Vinšová / Klíma
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tým

Savona M
1. CK Brno
Dion CÉLINE
Dion JB
PLC LEDO
Liboc YB
Trutnov
Liboc MANA

Miklíková / Miklík
Klímová / Bareš
M. Baudyšová / Krupanský
A. Baudyšová / Zelingr
Načeradská / Boháč
Plíšková / Vedral
Jelínková / Mihola
Kubešková / Blahovec

Tučně označené týmy hrály finálový turnaj, ostatní celky v tabulce sice získaly body, ale ne dost pro postup
do finále.
Loňské pořadí MČR mixed doubles: 1) Paulová / Paul, 2) Načeradská / Boháč, 3) Miklíková / Miklík.
Paulová / Paul jsou držitelé bronzové medaile z mistrovství světa, což je v kategorii smíšených párů
nejvyšší české umístění.

Úspěchy na Světové curllingové tour:
Paulová / Paul vybojovali druhou příčku v Oberstdorfu, v Tallinnu se probojovali do čtvrtfinále a díky
tomu drží osmé místo ve světovém rankingu. V lednu vyhráli turnaj Světové tour v Nizozemsku.
Postup do čtvrtfinále Světové tour vybojoval i pár Vinšová / Klíma (v Bernu) a dvojice Neznalová /
Neznal (v Oberstdorfu, v domácí soutěži však ani jednou nepostoupili mezi top 8). Tým Načeradská /
Boháč vybojoval v Oberstdorfu bronz, nakonec ale těsně nepostoupil do finále.
Aktuální informace vždy naleznete na twitteru @CeskyCurling
Český svaz curlingu nově vydává dvouměsíční newsletter SKIP, který naleznete na webu curling.cz/newsletter
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