
                 
 

 
                        

 
 

Mistrovství  UNITOP  ČR  v bowlingu smíšených 
tříčlenných družstev 

 
Praha 12. 11. 2013 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Doslov 
 

Dne 12.11. 2013 proběhlo za účasti 26 družstev Mistrovství Unitop ČR v bowlingu 
smíšených tříčlenných družstev. Pořadatelem mistrovství byl SKP Prezidium Praha za 

účasti zástupců vedení Unitop ČR a generálního sponzora – Zdravotní pojišťovny 
Ministerstva vnitra . Celá akce proběhla k plné spokojenosti všech zúčastněných a ve velmi 

přátelské atmosféře.  
 

V první části mistrovství proběhla kvalifikace ve třech kvalifikačních skupinách, ze kterých 
postoupilo 8 nejlepších družstev do finále. Velkou omluvu ať přijme jedno z družstev OMTZ, 

které muselo odehrát svou kvalifikaci ve vedlejší herně na dráze č.4. Důvodem byl 
administrativní nedostatek pořadatele při příjmu přihlášek a de facto i „nabourání“ herního 

systému. Doufám však, že uvedená nepříjemnost byla vyřešena ku prospěchu věci – tj. 
umožnění startu i přátelskému setkání na poli sportovním. 

 
Ve finálové části se začínalo od nuly a proto byly šance všech družstev vyrovnané. Celá akce 

probíhala v naprosté časové pohodě, proto mohlo být finále odehráno na 4 hrací kola. 
Jediným a docela vyjímečným okamžikem bylo zjištění skutečnosti, že družstvo SUO Karlín  

nečekalo postup mezi posledních 8 družstev a finalovou část neabsolvovalo, byť se 
v kvalifikaci umístilo na krásném 5tém místě. Z toho důvodu „spadla do klína“ finalová účast 

družstvu 1.OOZU Praha. Nakonec mělo finále svého předpokládaného vítěze, družstvo 
Doprovodu letadel, které tak potvrdilo svou stabilní formu z předešlých Velkých cen ajako 

jediné se dostalo za hranici 2000 bodů.  
 

Co řící na závěr. Opět velmi vydařená akce SKP Prezidium Praha (alespoň po 
bezprostředních ohlasech účastníků), perfektní servis ( Relax centrum Na Ovčíně) a přání, 
abychom se v příštím roce ( termíny: 22.4.2014, 23.9.2014 a 25.11.2014) setkali opět. A 

doufejme, že se zase vrátí i soupeři ze vzdálenějších koutů naší republiky (Plzeň, Budějovice, 
Vsetín i Zlín).  

 
Sledujte naše webové stránky „www.skpprezidium.wz.cz“, kde najdete vše podstatné a za rok 

nashledanou. 
 
                                                                           ředitel mistrovství 

    Rudolf Kuběna 


