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V roce 2014 uspo řádal sportovní klub REDPOINT TEAM sedm sportovních 
sout ěží, kterých se zú častnilo více než 1500 startujících .  
 
Závody se uskute čnily s finan ční podporou M ěsta Teplice nad Metují, Českého 
svazu cyklistiky, firmy Specialized a s podporou mn oha dalších partner ů, jako 
například Powerbar, 3F vision, Bluefly, St ěnava Tomáš Janák, a dalších. Všem 
jmenovaným i mnoha dalším d ěkujeme.  
 
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2014 více n ež 576 start ů a získali 
384 medailových umíst ění, z čehož bylo 181 zlatých, 125 st říbrných a 78 
bronzových. Nejv ětší zásluhu na tom m ěli Tomáš Čada, Aneta Khýrová a 
Michal Demjanovi č. Do TOP TEN se dále za řadili: Pavel Bezd ěk s rekordními 66 
závodními starty , Nikol Benešová, Ji ří Fulka, Jakub Pospíšil, Jolana Benešová, 
Petr Kleiner a Ji ří Slabý.  
 
HORSKÁ KOLA  
V dubnu uspořádal Redpoint team 20. ročník veřejného závodu horských kol v x-
country se zaměřením na mládež pod názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA  s celkem 110 
startujícími  a začátkem srpna veřejný závod horských kol do vrchu VELKÁ CENA 
REDPOINT z Dědova na Bišík, zařazený do středečního seriálu HOROKOLO 
VRŠKY, kterého se zúčastnilo 23 startujících . Nejvýznamnějším závodem roku byl 
20. září 20. ročník MTB marathonu SPECIALIZED RALLYE SUDETY , který se jel 
jako Mistrovství České republiky a finále Českého poháru MTB – XCM a měl 1027 
startujících .  
Členové týmu REDPOiNT absolvovali celkem 379 start ů a získali 217 medailových 
umíst ění (95-79-43): Čada 40 / 44 (37-5-2), Demjanovič 37 / 33 (6-19-8), Jakub 
Pospíšil 25 / 17 (8-5-4), atd. V týmových soutěžích bylo dosaženo 13 umístění na 
stupních vítězů (10-3-0) a nejlepšími výsledky bylo vítězství v týmové soutěži 
Středečního poháru BP Lumen cup, vítězství v týmové soutěži na krátké trati 
Specialized Rallye Sudety a vítězství ve štafetách v závodu Okolo Broumova. 
V jednotlivcích mezi muži dosáhl nejlepších výsledků Tomáš Čada, v kategorii M50 
2. na Alpen Tour, 1. na MTB Trilogy, Istra MTB Tour, MTB Lubawka a 1. na  UCI 
maratonu Cube Parenzana. Mezi ženami se nejvíc dařilo Daniele Chlíbkové, celkové 
vítězce 24 hodinovky v Jihlavě a Liberci, a v kategorii Ž40 2. na M-ČR Specialized 
Rallye Sudety a 1. na Author Šela Maratonu a Jitce Pešinové, celkové vítězce 
Krkonošáku a krátkého Podkrkonošského maratonu. V mládežnických kategoriích 
byly nejlepšími výsledky 1. místo Nikoly Benešové v kadetkách a 3. místo Petra 
Kleinera mezi juniory v Poháru mládeže Královéhradeckého kraje. 

 



SILNIČNÍ KOLA  
Začátkem června jsme uspořádali jeden ze závodů středečního seriálu Memoriál 
Přémy Víta s názvem TEPLICKÝ OKRUH , kterého se zúčastnilo 42 startujících .  
Celkem členové týmu REDPOiNT absolvovali 48 start ů a získali 46 medailových 
umíst ění (27-11-8): Demjanovi č  8 / 10 (6-4-0), Benešová N. 7 / 9 (8-1-0) a Fulka 5 / 
6 (4-1-1), atd. Nejlepšími výsledky bylo 3. místo Jiřího Fulky v kategorii M50 na 
Krkonošském cyklomaratonu, vítězství Anety Khýrové na Mistrovství SC KHK 
v časovce do vrchu mezi ženami a 3. místo mezi mladšími žáky Jakuba Pospíšila na 
Mezinárodní trofeji Rokycan.  

 
TRIATLON 
Členové týmu REDPOiNT absolvovali celkem 30 start ů s 32 medailovými 
umíst ěními  (14-12-5): Fulka  14 / 16 (9-6-1),  Bezděk 5 / 6 (1–3–2), Fulková 3 / 2 (1-
0-1), atd. Nejlepších výsledků dosáhl Jiří Fulka když v kategorii muži od 50 let zvítězil 
v Českém poháru Xterra Tour a vybojoval 2. místo na Mistrovství ČR v terénním 
duatlonu a 3. místo na Světovém poháru v XTT. Mistrem ČR v terénním duatlonu se 
stal Adam Fichtner v kategorii muži – hobby a Aneta Khýrová v kategorii ženy – 
hobby.   

 
BĚHY MIMO DRÁHU 
Poslední srpnovou neděli náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového 
festivalu uspořádal 21. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI  s rekordními 322 
startujícími  v hlavním závodu LA SPORTIVA CROSS  a 46 startujícími 
v žákovském závodu BUFO CROSS.  V říjnu jsme pořádali pětidílný seriál běhů do 
vrchu s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY  (celkem  55 startujících a 195 start ů), jeho 
úvodní Běh na Kraví horu  a finálový Běh na Bišík ,  kterých se zúčastnilo 60 
startujících. 
Členové REDPOiNT TEAMu absolvovali celkem 71 start ů a získali 46 medailových 
umíst ění (20-10-16): Bezděk 28 / 23 (10-4-9), Khýrová 15 / 12 (4-4-4), N. Benešová 
4 / 4 (4-0-0), atd. Nejlepším výsledkem bylo vítězství Pavla Bezděka v seriálu o 
Nejlepšího běžce Jičínské pánve a v Běžeckým vršcích.  

 
BĚH NA LYŽÍCH 
Pod názvem REDPOiNT TOKO TEAM absolvovali členové týmu díky špatné zimě 36 
start ů a zaznamenali 15 medailových umíst ění (6-5-4): Bezděk 12 / 8 (1-4-3), 
Čada 8 / 3 (2-1-0), Pešinová 1 / 1 (1-0-0), Benešová J. 1 / 1 (1-0-0), Benešová N. 1 / 
1 (1-0-0), atd. O nejlepší výsledky se postaral Pavel Bezděk, který v polském seriálu 
Salomon Nordic Sunday obsadil 2. místo v klasice, 3. místo v bruslení a 2. místo 
v kombinaci. V maratonech vybojoval v kategorii M50 Tomáš Čada 1. místo na 
Šumavském skimaratonu.  
 

HOROLEZECTVÍ - SKALNÍ LEZENÍ  
Nejaktivnější horolezec Pavel Hrubý  vytvořil 2 prvovýstupy na věž Chobotnice v 
Teplických skalách a jeho nejtěžšími výstupy na pískovci jsou tři RP přelezy cest 
obtížnosti Xa. Nejtěžším výstupem v zahraničí je on sight přelezení cesty Hulk 
obtížnosti 7c a on sight přelezení vícedélkové cesty obtížnosti 7b ve Francii. 
 

Více na: www.redpointteam.cz .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


