
                 
 

 
                        

 

Mistrovství  UNITOP  ČR 2017  
v nohejbale tříčlenných družstev 

 
Praha 16. května 2017 

 
Dne 16. května proběhlo Mistrovství Unitop ČR v nohejbale tříčlenných družstev, které z 
pověření VV Unitop ČR uspořádal Sportovní policejní spolek Prezidium Praha. Již tradičně se 
mistrovství uskutečnilo ve sportovním areálu PSK Olymp Praha a nutno podotknout i za 
ideálního počasí. 
 
Do mistrovství bylo přihlášeno 11 družstev z celé republiky, ale do samotných bojů zasáhlo 
pouze 9 družstev. V tomto případě je zaznamenán pokles účastníků, ale důvodem zřejmě není 
nezájem o mistrovství. Zda je to nesmyslný truc některých účastníků z loňského roku, nebo 
neochota služebních funkcionářů uvolnit účastníky ze zaměstnání je zásadní otázkou. Je také 
smutné, když účast na této akci musí někteří aktéři řešit formou čerpání řádné dovolené.  
 
Patron a garant mistrovství (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) poskytla účastníkům 
pro doplnění energie i jako ceny pro nejlepší družstva různé iontové nápoje a vitamíny. 
 
Kategorie do 45 let byla odehrána v jedné skupině systémem každý s každým a jakoby to bylo 
plánované, poslední zápas mezi SKP Strakonice a OOP Svitavy se stal bojem o mistrovský 
titul. Nejtěsnějším rozdílem ovládlo titul družstvo ze Strakonic. V kategorii nad 45 let při 
neúčasti družstva ÚSKPV bylo odehráno přímo finále na tři vítězné sety a i zde to byl zápas 
plný zvratů, který vyústil v pětisetovou bitvu, v níž ve čtvrtém setu dělilo družstvo SKP Písek 
od titulu necelých 5 cm. Vše se poté otočilo ve prospěch družstva VZ Praha. 
 
Většina zúčastněných vzpomenula na někdejší turnaj o pohár policejního prezidenta, který byl 
součástí Mistrovství Unitop a zároveň vždy garantoval nadprůměrnou účast, neboť byl 
považován i prezentován za součást služební přípravy jednotlivých útvarů. Podpora vedení 
jednotlivým týmům i osobní účast policejních funkcionářů při této akci byla vždy 
samozřejmostí. Asi je jiná doba, ale troufám si říci, že všestrannost nohejbalu (obratnost, 
silovost i turnajová vytrvalost) si nezadá s dnešními prvky kondičních prověrek příslušníků 
PČR. 
 
Při hodnocení mistrovství ředitelství turnaje kladně zhodnotilo proběhlou akci, popřálo všem 
zúčastněným klidný návrat do domovů a slib, že se pokusí obnovit tradici výše zmiňovaného 
poháru policejního prezidenta.  
 

               za ředitelství mistrovství 
                         Ruda Kuběna a Pepa Goga. 
         
V Praze 20.5.2016 


