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Mistrovství republiky v curlingu mix� 2009 
1. – 3. kv�tna, Brno 

Mistrovství �R v curlingu smíšených družstev – Curling Mixed 2009 – je jediným 
curlingovým turnajem, který je po�ádán na Morav� a je zárove� nejv�tším turnajem 
v �R (až 36 p�ihlášených tým�). Brn�nské kluby 1. CK Brno, Valící se šutráky 
a Rychlopalná Koš�ata Brno si pokládají za �est, že mohou tento turnaj uspo�ádat, 
letos již posedmé v Brn�, a prezentovat tak curling brn�nské ve�ejnosti. 

Turnaj se uskute�ní ve dnech 1. – 3. kv�tna 2009 v Hokejové hale mládeže na ulici 
Sportovní. Nad turnajem p�evzal záštitu primátor m�sta Brna Roman Onderka. 
Spoluorganizátory jsou �eský svaz curlingu a Gymnázium Matyáše Lercha. Dalšími 
významnými partnery jsou statutární m�sto Brno, Jihomoravský kraj, SK Kociánka 
a firmy SAND TEAM, New Yorker a BAS Elektra Brno. Mediálním partnerem je 
spole�nost SNIP&Co. 

Doprovodný program Curling Mixed 2009 budou tvo�it st�edoškolské hry a turnaj 
vozí�ká�� Curling Mix Handicap Brno, ale i tradi�ní curling pro ve�ejnost, kdy mají 
p�íchozí možnost vyzkoušet si curling pod vedením zkušených hrá�� a trenér�. 
Detailní program je k dispozici na oficiálních stránkách Mistrovství. 

Také letos bude vít�z reprezentovat �eskou republiku na ME smíšených družstev. 
O�ekáváme proto velký zájem ze strany aktivních curler� i divák�. Nebudou chyb�t 
ani špi�ky �eské extraligy. P�ij�te spole�n� s námi fandit brn�nským curler�m, kte�í 
se znovu pokusí probojovat na Mistrovství Evropy! 

Tým 1. CK Brno obhajuje lo�ský titul Mistra �R 

Na posledním ME získal tento tým st�íbrné medaile 

V��íme, že se Mistrovství �R vyda�í a že op�t podnítí zájem brn�nské ve�ejnosti 
o tento sport. Ta snad v nejbližší dob� bude moci za�ít pravideln� trénovat díky nové 
curlingové hale, která vyroste v dohledné dob� v areálu GML. 

Slavnostní zahájení se uskute�ní v pátek 1. kv�tna 2009 v 15:00 v prostorách 
Hokejové haly mládeže. P�ed i po slavnostním zahájení je možno po�izovat obrazové 
záznamy hry. 
Finále za�íná v ned�li 3. kv�tna v 16:00. Slavnostní vyhlášení vít�z� prob�hne po 
finále, p�ibližn� v 18:30. 
 
Veškeré podrobnosti o turnaji naleznete na http://www.gml.cz/mixy/. 
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