Vinšová / Klíma se v Bernu dostali až do čtvrtfinále
Praha, 23. září 2018

Český pár Petra Vinšová / Lukáš Klíma na turnaji mixed doubles v Bernu postoupili až do čtvrtfinále, kde podlehli následným celkovým
vítězům Albrecht /Wozniak.

Od čtvrtka se hrál turnaj Světové curlingové tour WCT v Bernu. Turnaje se zúčastnily dva české týmy.
Pár Neznalová / Neznal po třech porážkách skončil, takže zůstalo jen jedno české želízko.
Turnaj se hrál systémem 3KO což znamená, že dokud tým třikrát neprohraje, tak postupuje dále v
turnajovému pavouku. Pro nejlepších osm týmů bylo připraveno čtvrtfinále. Následně se postupovalo
tradičně přes semifinále a finále.
Vinšová / Klíma nakonec pětkrát vyhráli a třikrát prohráli. Osudný byl souboj ve čtvrtfinále proti švýcarsko-kanadskému týmu Albrecht / Wozniak. Toto utkání dopadlo 2:9 ve prospěch soupeře. Hráči k tomu
řekli: “Ve čtvrtfinále jsme se na začátku zápasu nesrovnali s ledem. Bylo to až o vteřinu a půl na
hog-hog rychlejší a výrazně rovnější. Soupeř zahrál na začátku pár skvělých kamenů, odskočil
nám a pak už bylo těžké se proti nim vrátit do zápasu. Také tomu nepomohlo, že jsme dvakrát za
sebou hráli noční i ranní zápas a spali jsme vždy jen okolo pěti hodin.”
Český tým však byl se svým výkonem spokojen: “Hrálo se nám moc pěkně. Turnaj měl hodně vyso
kou úroveň, byla tu téměř celá špička mixed doubles.”
Petra Vinšová je zároveň viceskipkou ženského týmu Savona M, který je vicemistrem ČR, Lukáš Klíma
skipuje tým Sem Tam Brno (3. místo na posledním MČR). Tento pár je aktuálně na průběžné druhé
příčce v soutěži mixed doubles a pokud získá dostatek bodů ve druhém kvalifikačním turnaji, tak
postoupí do finále MČR. Zatím k tomu mají dobře nakročeno.
Mistrovství ČR v kategorii mixed doubles se hraje ve formátu dvou kvalifikačních a jednoho finálového
turnaje. Vítěz kvalifikačního turnaje vždy rovnou postoupí do rozhodujícího finálového turnaje. Za
umístění v kvalifikačních turnajích týmy získávají body, podle jejichž součtu se určí pořadí týmů. Ve
finálovém turnaji hraje šest nejlepších týmů. Druhý kvalifikační turnaj se hraje 30. listopadu – 2. prosince. Finálový turnaj se odehraje 1. – 3. února.
Turnaje Světové curlingové tour WCT jsou souborem nezávislých turnajů po celém světě. Hrají se
v kategoriích mužů, žen a mixed doubles (smíšených párů). Turnaje se hrají o víkendu, často již od
pátku nebo čtvrtečního večera. V ČR se nedávno odehrál jediný turnaj WCT Prague Classic, jehož první
ročník se konal v Praze 1. – 4. listopadu 2018.
Český svaz curlingu nově vydává dvouměsíční newsletter SKIP, který naleznete na webu curling.cz/newsletter
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