Známe finalisty MČR mužů a žen
Po základní části extraligy se určily čtyři týmy z každé kategorie,
které se ve finále utkají o titul mistra ČR a právo reprezentovat na
podzimním mistrovství Evropy.
Shodou okolností se v obou soutěžích ve finále představí stejné týmy
jako v loňském roce.
Extraliga mužů
V sobotu 9. února odehrálo všech osm týmů poslední dva zápasy základní části extraligy. Prvních pět
celků mělo během závěru základní části šanci postoupit do finále. Po méně úspěšné sobotě z nich
vypadla Liboc a do finále postupují stejné týmy jako v loňském roce. Ze tří týmů na konci žebříčku se
zachránila Zbraslav OH, která se letos vrátila do extraligy. Ledoborce 7 čeká po premiéře v extralize
baráž o udržení. Trutnov 1 sestupuje do 1. ligy.
Obhájce titulu Kolibris 1 skipa Davida Šika skončil po základní části na druhé příčce. V kategorii mužů
je sestava týmů ve finále stejná jako vloni. Nejúspěsnějším týmem po základní části je Sem Tam Brno
skipa Lukáše Klímy. Tento tým je prakticky nový. Po odchodu Jiřího Snítila do sportovního důchodu
vedení týmu převzal dřívější viceskip Klíma a sestavil tento celek z dalších mladých hráčů.
Finálový turnaj mužů se odehraje v Curling Aréně Roztyly 21. - 26. března
Výsledky po základní části extraligy
1. Sem Tam Brno (L. Klíma)
2. Kolibris 1 (Šik)
3. Tabery-Zbraslav (Tabery)
4. Dion Young Boys (Vedral)
5. Liboc (Kubeška)
6. Zbraslav OH (K. Klíma)
7. Ledoborci 7 (Bukovský)
8. Trutnov 1 (Dykes)
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Extraliga žen
V neděli 10. února se dvěma koly uzavřela i nejvyšší ženská soutěž. O prvních třech finalistech bylo
rozhodnuto již po minulém víkendu. Čtvrté místo si v napínavém souboji vybojovala Savona H nad
Ledolamkami. Ledolamky se do extraligy dostaly letos poprvé a udržely si ji i pro příští sezónu. Sokolky
skončily na sedmé příčce a tak je v neděli 28. dubna čeká baráž o udržení. Kolibris 2 do posledních
dvou utkání ani nenastoupil a po jedné sezóně v extralize se vrací do 1. ligy.
Na prvním místě skončila po základní části Liboc 3 skipky Anny Kubeškové. Tento tým obhajuje
vícenásobný mistrovský titul. I ostatní finálové týmy jsou stejné jako v loňském roce, i když v některých
došlo k drobným personálním rošádám.
Finálový turnaj žen se odehraje v Curling Aréně Roztyly 21. - 26. března
Výsledky po základní části extraligy
1. Liboc 3 (Kubešková)
2. Zbraslav W (Paulová)
3. Savona M (Málková)
4. Savona H (Klímová)
5. Ledolamky (Podrábská)
6. PLC Ledo (Načeradská)
7. Sokolky (Bartáková)
8. Kolibris 2 (Černovská)
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Finálový turnaj MČR mužů a žen
Finále se v obou kategoriích hraje ve stejném formátu. Od čtvrtka do neděle se konají dvě kola vzájemných zápasů. Po nich postoupí nejlepší tým přímo do finále. Druhý a třetí tým čeká v neděli od
16.00 semifinále o postup do finálového souboje. Samotné finále se hraje na dvě vítězství v pondělí od
10.00 a od 16.00. Případné třetí finálové utkání je naplánováno na úterý od 19.00.
Vítěz finového turnaje se stane mistrem ČR 2018/19 a získá právo reprezentovat na mistrovství Evropy
(Švédsko, 15. - 23. listopadu).
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