Muži budou bojovat o mistrovský titul v curlingu
Ve dnech 21. – 26. března se v Praze na Roztylech odehraje finále nejvyšší české mužské soutěže v curlingu. Vítěz bude v listopadu
reprezentovat Českou republiku na ME ve Švédsku.

Curling je týmový sport pro všechny věkové kategorie. Mohou ho dokonce úspěšně hrát už
děti kolem osmi let. A to i přesto, že kámen váží bezmála dvacet kilogramů!

Curling patří mezi zimní olympijské sporty a u nás ho provozuje na pět stovek
registrovaných hráčů. Ale není zas tak úplně snadný, jak se na první pohled zdá.
Nejdůležitější v tomto sportu je schopnost koncentrace, odhad vzdálenosti a strategické
myšlení.

Curlingové minimum
Do utkání proti sobě nastupují dva čtyřčlenné týmy se sadou osmi kamenů pro každé mužstvo. Odházení všech šestnácti kamenů na
cíl se nazývá end. Soutěžní utkání je hráno na osm nebo deset endů, případně na časový limit.

Cílem je oproti soupeři umístit a udržet své kameny blíž středu kruhů. V tom samozřejmě významnou roli hrají i další hráči z týmu –
metaři, kteří metením speciálním koštětem můžou změnit směr a délku dráhy kamene.

Led je věda
Curling se hraje v krytých halách, aby byly zajištěny podmínky kvality ledové hrací plochy, která musí být bez jakýchkoli nerovností. A
proto je výroba takového ledu trochu věda. Musí se totiž dbát na složení vody, teplotu ledu, teplotu vzduchu, u kterého se navíc
prověřuje jeho vlhkost a proudění.

Led se při přípravě řeže, následně kropí a opět mírně seřízne. Kropením vznikají na povrchu drobné zmrzlé kapky, které snižují
následnou třecí plochu mezi ledem a hracím kamenem.

Finálový rozpis
Do nadcházejícího finálového turnaje nejvyšší české soutěže postoupily čtyři nejlepší týmy mužské extraligy. První kolo začne ve
čtvrtek 21. března večer a až do nedělního dopoledne se bude hrát základní část. Semifinále je naplánováno na odpoledne 24. března.

První dvě finále se odehrají v pondělí 25. března, případné třetí finálové utkání pak následující den.

Všichni příznivci curlingu jsou do haly na pražských Roztylech srdečně zváni!
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