
                 
 

 
                        

 

Mistrovství  UNITOP  ČR   
v bowlingu tříčlenných smíšených družstev 

 
Praha 29. listopad 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Dne 29. listopadu 2016 proběhlo Mistrovství Unitop ČR v bowlingu tříčlenných smíšených 
družstev, které z pověření VV Unitop ČR uspořádal Sportovní policejní spolek Prezidium 
Praha. Již tradičně se mistrovství uskutečnilo v prostorách Bowling a relax centrum Na 
Ovčíně v Praze Záběhlicích pod patronací Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. 
 
Do mistrovství bylo přihlášeno 21 družstev z celé republiky, ale do samotných bojů zasáhlo 
pouze 18 družstev. V tomto případě je zaznamenán pokles účastníků, ale důvodem není 
nezájem o mistrovství, ale neochota služebních funkcionářů uvolnit účastníky ze zaměstnání. 
Je to smutné, když účast na této akci musí někteří aktéři řešit formou čerpání řádné dovolené. 
Pro postup do finálové osmičky byly odehrány tři kvalifikační skupiny ve třech hracích 
kolech. Finálová skupina byla po vylosování drah odehrána také na tři kola, neboť některé ze 
zúčastněných ještě týž večer čekala účast v podobě startu v ABL. Během hracího dne 
nedocházelo ze strany hráčů ani pořadatelů k žádným krizovým situacím, které by muselo 
řešit ředitelství mistrovství. Vyhlášení výsledků proběhlo bezprostředně po skončení finálové 
části.  
 
Patron a garant mistrovství (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) poskytla účastníkům 
pro doplnění energie i jako ceny pro nejlepší družstva různé iontové nápoje a vitamíny. 
 
Titul oproti loňskému roku získalo výborným výkonem družstvo „Kongresová I“, které tak 
po dlouhé době sesadilu z trůnu kralující družstvo „Doprovodu letadel“. Opět jeden z prvků 
zkvalitňování úrovně hry. I výkon třetího v pořadí „Policejního bowlingového spolku Plzeň“, 
který přijel do Prahy s „omladinou“, stojí za vyzdvižení s konstatováním, že nám v této 
disciplíně dorůstá i nový dorost na vysoké úrovni. 
 
Mnoho zúčastněných vzpomenulo i na náhle zemřelého Pavla Jakubíka, který po dlouhá léta 
staroval za družstvo „Veselá trojka“ a byl členem kuželkářského oddílu Union Praha. 
 
Při hodnocení mistrovství ředitelství turnaje kladně zhodnotilo proběhlou akci, popřálo všem 
zúčastněným klidné vánoční svátky a hodně osobních a sportovních úspěchů v nadcházejícím 
roce. Zároveň pozvalo přítomné na další podobné akce v roce 2017.  
 

               za ředitelství mistrovství 
                     Ruda Kuběna a Jirka Matouch 
         
V Praze 30. listopadu 2016 


