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Mistrovství Unitop 2019 – nohejbal trojic – Praha - Stromovka 
 
 

Po dvouletém půstu se opět rozeběhl kolotoč pořádání nohejbalu trojic na antukových kurtech 
v pražské Stromovce. 
 
Do soutěže se přihlásilo 12 družstev z celé republiky. Neboť se jednalo o družstva, která nebyla 
z minulosti známa, tak v rámci spravedlivého soutěžení byla rozdělena do dvou šestičlenných skupin, 
kde byl stanoven herní systém každý s každým. Z těchto skupin měla vzniknout čtyřčlenná finálová 
skupina, ze které by vzešel nový mistr Unitop pro rok 2019. 
 
V samotný den, navzdory nepříznivému počasí, dorazilo 10 družstev (2 družstva se omluvila z důvodu 
mimořádné pracovní vytíženosti). Výhodou bylo, že družstva, která nepřijela, byla z každé skupiny, a 
proto nebylo potřeba upravovat herní plán a změnil se pouze počet účastníků skupiny na 5. 
V kvalifikačních skupinách se hrálo na dva vítězné sety a rozhodující tie-break začínal za stavu 5:5. 
Jelikož většina družstev dodržela časový plán příjezdu a hlavní soutěž začala včas, byly kvalifikační 
skupiny odehrány velmi brzo. Po krátké přestávce byla stanovena finálová skupina a určeny i dvojice 
pro konečné pořadí na 4-10. místě. Opět byly obsazeny 4 kurty a proto i zbylá část MU byla odehrána 
s časovým předstihem. 
 
Podtrženo a sečteno. I když počasí nebylo zrovna ideální, nechalo nás v klidu celé mistrovství odehrát. 
Pro dodržení časové kázně družstvy nebyl problém s vytížeností jednotlivých kurtů a celá soutěž měla 
velmi překvapivý a rychlý průběh, bez jakýchkoliv incidentů. Velké poděkování patří pracovníkům 
areálu ve Stromovce, kteří připravili antukové kurty v náležité kvalitě, zabezpečili i zázemí 
pořadatelům, hráčům a po celou dobu mistrovství velmi ochotně spolupracovali. 
 
Celou akci lze shrnout jedním názvem jako vydařenou. Svědčí o tom i poděkování účastníků při 
závěrečném vyhlášení výsledků s příslibem účasti na příštím mistrovství. I toto dává sílu 
organizátorům (SPS Prezidium Praha) k pořádání takových akcí. 
 
Tak za rok nashledanou u nízké sítě. 
 
 

Za SPS Prezidium Praha p. Kuběna Rudolf 
ředitel mistrovství 

 
 


