
Mistrovství UNITOP 2022 – Hradec Králové 

Ročníky 2020 a 2021 nám úspěšně zrušila epidemie covidu a tak jsme se sešli v podstatě po třech 

letech. Zájem o organizování projevil pouze náš klub a tak jsme o víkendu na hradecké maštali 

přivítali shodný počet týmů (13), jako byl v naposledy v Dačicích. Jo jo, kde jsou ty časy, kdy nás bylo 

celkem 37 družstev…. (rok 2007 v Hořicích). O to víc děkujeme účastníkům za to, že dorazili a vše 

proběhlo bez problémů a v dobré náladě.  

Páteční a sobotní program byl ve znamení kvalifikace jednotlivců a s tím spojeným týmovým 

zápolením. Soutěž družstev byla otevřená až do poslední sobotní rundy, tam se teprve rozhodlo o 

obhajobě domácího SKP Kuželky HK „A“. Kvalifikaci vyhrál v mužích Ladislav Beránek s náhozem 577 

kuželek, na záda mu ale dýchal Martin Vít se shodným náhozem a taky Viktor Pytlík (572k). Mezi 

ženami si pak vytvořila velmi luxusní náskok Iva Molová s výkonem 580 kuželek.  

Nedělní finále nejlepších čtyř žen v podstatě nic neřešilo, pořadí zůstalo beze změny a tak titul 

obhájila Iva Molová s celkovým výkonem 1097 kuželek. Rukavici nejlepší čtyřce mezi muži 

v předposlední rundě hodil Radim Čuřík (582k) a tak se finále zvrhlo v nahánění jeho výkonu. Úspěšně 

to náhozem 575 kuželek zvládl jen Martin Vít a za celkových 1152 kuželek bere titul. Více ve 

výsledcích. 

Pořadatelé kromě již výše zmíněného poděkování účastníkům děkují panu řediteli KŘP 

Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. Petru Petříkovi za podporu turnaje a osobní účast na 

vyhlášení výsledků turnaje. Poděkování patří i sponzorům za dodání myslím velice slušných cen pro 

na čele umístěné hráče a týmy. 

No, a protože bychom se rádi za rok podívali někam na jinou kuželnu, proběhly jednání s borci 

z Hodonína o možnosti příští ročník pořádat na jihu Moravy. Tak se kluci pochlapte, doufáme, že to 

klapne! JaNe 


