Začíná mistrovství světa párů a MS seniorů
Ve dnech 20. - 27. dubna se v Norsku hraje mistrovství světa ve dvou
kategoriích zároveň. Jedná se o mixed doubles a seniory. Českou
republiku reprezentuje pár Paulová / Paul a seniorský výběr Radka
Klímy.

Mistrovství světa mixed doubles
Na šampionátu smíšených párů bude již popáté reprezentovat pár Zuzana Paulová / Tomáš Paul. Po
stříbru z turnaje Světové tour v Rize z loňského víkendu se nyní utkají na světové scéně, kde budou
navazovat na svůj bronz z roku 2013, což je zároveň největší český úspěch v této kategorii.
Paulovi: “Snažíme se na to moc nemyslet. Letos cítíme zodpovědnost za to, zda se nám podaří Čes
kou republiku dostat do sekce MS A pro příští rok, ve které se budou od příštího roku sbírat olympij
ské body. Takže první cíl je se nerozklepat, zahrát dobře ve skupině a postoupit do Áčka. Soupeři ve
skupině mám nedají nic zadarmo. Každý výsledek navíc už je příjemný bonus.”
Hraje se v šesti skupinách po osmi. Z každé skupiny postupují první dva do playoff. K nim se přidají
celkem čtyři reprezentace ze třetích příček s nejlepší hodnotou DSC. Tím se určí šestnáct týmů v playoff a zároveň šestnáct zemí, které postoupí příští rok přímo do A skupiny mistrovství světa. Letos se
totiž hraje naposled v jedné úrovni, ale vzhledem k vysokému počtu 48 účastnických zemích bylo
rozhodnuto, že od roku 2020 se šampionátu zúčastní pouze 20 týmů, ostatní se utkají v kvalifikaci o
MS. Bude platit, že šestnáct zemí postoupí přímo dle výsledků z předchozího ročníku, čtyři se na MS
probojují z kvalifikace.
Brad Askew, národní kouč: “Je to divný pocit být součástí historického mistrovství světa mixed doub
les, jelikož je to naposled, kdy se celý curlingový svět sjede, aby bojoval o medaile a další umístění.
Rekordních 48 týmů bude bojovat o prvních šestnáct pozic, aby přímo postoupili do následujícího
ročníku a vyhnuli se kvalifikaci o MS.
V posledních letech, zvlášť od zavedení mixed doubles jako součásti olympijského programu,
se úroveň neustále zvyšuje. Každoročně v této disciplíně přibývá medailistů z mistrovství světa
a Olympijských her. Tento šampionát nám dobře osvětlí jaké úrovně potřebujeme dosáhnout
pokud cílíme na Olympiádu 2022 v Pekingu.
Česká reprezentace musí bojovat o první nebo druhé místo ve skupině, kde bude největším
soupeřem Čína. Prohráli jsme s ní ve finále našeho posledního přípravného turnaje.
Největší výzvou, které čelíme, je udržení soustředění, když hrajeme každý den jen jedno utkání
a jednou dvě. Těšíme se na nejnovějšího člena rodiny Světové curlingové federace - Nigérii - i když
její hráči se připravují v Kanadě.
Vloni medaile získalo Švýcarsko, Rusko a Kanada, avšak všechny tyto země letos vysílají jiné týmy. Češi
vloni skončili na desátém místě.
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Mistrovství světa seniorů
Tohoto šampionátu se účastní hráči nad 50 let. Česká republika bude mít zastoupení pouze mezi muži,
seniorky účast odmítly. Celkem hraje šestnáct ženských a dvacet osm mužských týmů.
Muži hrají ve čtyřech skupinách po sedmi. Vítězové skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, celky na
druhé a třetí příčce si zahrají kvalifikační utkání, tedy obdobu osmifinále.
Reprezentace ve složení Radek Klíma, Pavel Málek, Jaroslav Havel a Tomáš Klíma vyhrála vloni na jaře
MČR seniorů. Sestavu na MS doplní ještě Miloslav Mantlík.
V loňském roce česká seniorská reprezentace v jiném složení skončila na 21. příčce.

MS mixed doubles a MS seniorů se tradičné koná zároveň. Letos je to v norském městě Stavanger v
Sørmarka Areně.
Podrobné informace naleznete na webu curling.cz/wmdcc2019 a curling.cz/wscc2019
Nejnovější informace vždy naleznete na našem twitteru (@CeskyCurling)
nebo pište na media@curling.cz
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