
                 
 

 
                        

 

Mistrovství  UNITOP  ČR   
v bowlingu tříčlenných smíšených družstev 

 
Praha 11. prosinec 2018 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Dne 11. prosince 2018 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 záštitou Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. 
 
Do mistrovství bylo přihlášeno 24 družstev z celé republiky. Což je oproti loňskému roku 
trochu kvantitativní ústup, ale posun v kvalitě nebyl zaznamenán. Hra měla dobrý spád i 
časový posun a nebyly vzneseny žádné námitky od hrajících družstev.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 
prostřednictví organizátorů ze Sportovního policejního spolku. 
 
Titul po zásluze získalo družstvo Krajského ředitelství Praha 1, které prošlo jak kvalifikací, 
tak i finálovou částí vždy na přední příčce. Je to již čtvrtý různý vítěz v řadě, což dokazuje 
vyrovnanou špičku bowlingových týmů a opět jeden z prvků zkvalitňování úrovně hry. 
Škodou je, že se nemohla zúčastnit družstva, která by obhajovala loňské nebo předloňské 
vítězství (důvod nemoc a pracovní povinnosti). 
 
Ředitelství turnaje vyslovuje velké poděkování i obdiv nad profesionálním přístupem 
vedoucího družstva PBS Plzeň 2 – Zdeňka Webera, který při rovnosti skóre dvou družstev ve 
finálové části, bez zaváhání a i při vědomí, že jeho družstvo nezíská medaili, jasně určil 
postup podle uznávaných pravidel, kterým se rozhodlo o pořadí na třetím místě. 
 
Při hodnocení mistrovství ředitelství turnaje kladně zhodnotilo uplynuvší 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 2019, kdy by mělo dojít i 
k mírnému oživení a zpestření této hry. 
 

… tak ať to (stále) padá …(nejenom venku na D1) 
 

               za ředitelství mistrovství 
                     Ruda Kuběna a Jirka Matouch 
         
V Praze 12.prosince 2018 


