
Dne 2. 2. v neděli se pro hráče SKN Brno uskutečnil odložený turnaj z prosince. Konečně jsme mohli 

naše zkušenosti a poznatky z tréninků vyzkoušet v zápasové praxi. 

Byl to otevřený amatérský turnaj, kde se mohl přihlásit kdokoliv z řad jednotlivců, párů a týmů. Zároveň 

byl doplněn pro dostatečný počet týmů o profesionální a zkušené hráče curlingu. Za SKN Brno se tohoto 

turnaje účastnili 2 týmy. SKN Brno A – staří ve složení Jiří Jungmann, Petr Mazuch, Aleš Matuškovič a 

Josef Cíla. Druhý tým SKN Brno B – mladí ve složení Robert Jungmann, Matyáš Čuřík, Marek Sokola a 

Ondřej Klofáč. 

Turnaj byl dopředu rozlosován na 3 zápasy, ze kterých pak vznikla minitabulka 1-6 místo. Pak bylo 

finálové kolo, kde hrál první s druhým, třetí se čtvrtým a pátý s šestým. Hrací čas jednoho zápasu byl 

stanoven na 50 minut za hru tzn. zkrácená hra na 4 endy (správně se hraje jeden zápas na 10 endů). 

 

SKN Brno A – staří 

V prvním zápase proti týmu č. 6 se rozkoukávali a prohráli. Získali v tomto kole pouze 1 vítězný end.  

SKN Brno A – Tým č. 6    1:3  (1, -1, -1, - 1) 

 

Ve druhém zápase proti týmu č. 3 si napravili chuť a kromě zaváhání v druhém endu s přehledem 

ovládli ostatní endy. 

SKN Brno A – Tým č. 3  7:1 (2, -1, 2, 3)    

 

SKN Brno B – mladí 

V prvním zápase pro mladíky zápas začal velmi špatně, od začátku všechny kameny házeli do autu a 

nemohli se s žádným kamenem usadit v kruzích. V posledních fázích už soupeř měl rozmístěné kameny 

a prohru nešlo zvrátit. Čestným úspěchem jim budiž jeden vítězný end na konci zápasu. 

SKN Brno B – Tým č. 1    1:5  (-1, -2, -2, 1) 

 

Ve druhém zápase zase mladíci zahazovali kameny do autu. Opakoval se stejný průběh jako v prvním 

zápase. Šanci na obrat měli na konci hry, kde ve třetím endu získali kontakt ale ve čtvrtém endu zkusili 

zariskovat k obratu, jenž se jim nepovedl. 

SKN Brno B – Tým č. 4    2:5  (-1, -2, 2, -2) 

 

 

 

 

 

 



SKN Brno A + SKN Brno B 

Závěrečným zápasem ve skupinách se odehrálo derby mezi SKN Brno A a SKN Brno B. V tomto derby 

byla výrazným hráčem Pepa Cíla, který ani ne technikou jako spíš s přesností střelce a rukou štěstěnou 

ovládl cele derby pro sebe. 

Ze začátku béčko na kruzích dominovalo a trefovali kruhy. Jasně ovládli první end. Ve druhém endu 

béčko potvrzovalo dominanci a před závěrečnými kameny vedlo dokonce 4:0 v poli. Jenomže ve třetím 

kole druhého endu se k odhozům postavil Pepa a velice přesnou, zázračnou trefou na odrazy, kdy se 

jeho kámen 3x odrazil přímo ke středovému kruhu. Najednou to bylo 1:0 pro áčko. Béčko už se 

zahuštěným kruhem nemohlo nic dělat a druhý end skončil velkým šokem pro béčko a parádním 

odhozem Pepíka vítězně pro áčko. Ve třetím endu už béčko nevyrovnalo s šokem a opět házeli kameny 

do autu. Nakonec vítězství patřilo áčku, které vyhrálo 3 endy. 

SKN Brno A - SKN Brno B 6:2 (-2, 1, 2, 3) 

 

 

PlayOff: 

o 1 místo: 

Do finále postoupilo SKN Brno A, který se opět utkal s týmem č. 6, který jim v prvním kole uštědřil 

prohru. Hráči měli silnou motivaci jim tu prohru vrátit, leč se jim to nepodařilo. Opět s nimi prohráli a 

skončili na krásném druhém místě. Na to že to byl jejich první turnaj, fantastický úspěch. 

SKN Brno A – Tým č. 6   

 

O 5-6. místo: 

Bohužel pro tým SKN Brno B se hrálo finále na opačném konci. Hráli o poslední příčky. K vytoužené 

první výhře na turnaji jim v cestě stál opět tým č.4 , který je už v základních skupinách porazil. Bohužel 

jak v každém zápase i tady, měli kluci problém v počátcích hry umisťovat kameny. Nakonec s týmem č. 

4 opět prohráli a skončili poslední. Kluci mají co dělat, aby se do příště hodně polepšili. 

SKN Brno B -  Tým č. 4   

Celý turnaj byl povedený, příjemný v přátelské atmosféře. 

Zapsal: Robert Jungmann 

(bohužel výsledky skóre z play off nemám) 

 

 

 


