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V roce 2015 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM deset závodů, kterých 
se celkem zúčastnilo 1816 startujících.  

Závody se uskutečnily s finanční podporou Města Teplice nad Metují, Českého 
svazu cyklistiky, firmy Specialized a s podporou mnoha dalších partnerů, jako 
například Powerbar, 3F vision, Bluefly, Stěnava Tomáš Janák, a dalších. Všem 
jmenovaným i mnoha dalším děkujeme. 

Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2015 na 500 startů a získali 364 
medailových umístění, z čehož bylo 154 zlatých, 103 stříbrných a 107 
bronzových a největší zásluhu na tom měli Tomáš Čada, Aneta Khýrová a 
Vítězslav Šolc. Nejaktivnějším sportovcem byl Vítězslav Šolc s 54 závodními 
starty, nejlepším juniorem Lukáš Pospíšil s 39 medailovými umístěními a   
nejlepšími v jednotlivých disciplínách Tomáš Čada (horská kola), Nikol 
Benešová (silniční kola), Aneta Khýrová (běhy mimo dráhu), Jiří Fulka (triatlon) 
a Jolana Benešová (běh na lyžích).   

HORSKÁ KOLA 
V dubnu uspořádal Redpoint team 21. ročník veřejného závodu horských kol v x-
country se zaměřením na mládež pod názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA se 111 
startujícími a začátkem srpna 1. ročník veřejného závodu horských kol do vrchu 
RADVANICE - ŽALTMAN, zařazený do středečního seriálu HOROKOLO VRŠKY, 
kterého se zúčastnilo 20 startujících. Nejvýznamnějším závodem roku byl 12. září 
21. ročník MTB marathonu SPECIALIZED RALLYE SUDETY, který se jel jako finále 
Českého poháru MTB – XCM a měl 1136 startujících.  
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 279 startů a získali 160 
medailových umístění (59-41-60): Čada 40 (29-8-3), L. Pospíšil 39 (11-8-20),  J. 
Pospíšil 12 (9-1-2), atd. V týmových soutěžích bylo dosaženo 3 umístění na stupních 
vítězů (1-0-2) a nejlepším výsledkem bylo vítězství ve štafetách na Okolo Broumova. 
V jednotlivcích mezi muži dosáhl nejlepších výsledků Tomáš Čada, v kategorii M50 1. 
na MTB Trilogy, 2. na Istra MTB Tour a 1. ve Středečním poháru horských kol. 
V jednorázových závodech vyhrál tři závody Českého poháru (Šela Maraton, Extrem 
bike Most, Krkonošák) a několik dalších. Mezi ženami se nejvíc dařilo Daniele 
Chlíbkové, která v Ž40 vyhrála Šela Maraton, byla druhá na Qwert maratonu a Obr 
Drásalovi a třetí na Králi Šumavy a Rampušákovi. V mládežnických kategoriích 
kraloval Lukáš Pospíšil s celkově 1. místem na Cyklomaraton Tour a Beder Cupu a 3. 
místem na Enduro MTB Trilogy.  



SILNIČNÍ KOLA 
Začátkem června jsme uspořádali 15. ročník  Memoriálu Přémy Víta na TEPLICKÉM 
OKRUHU, kterého se zúčastnilo 43 startujících.  
Celkem členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali 44 startů a získali 34 
medailových umístění (21-5-8): Benešová N. 9 (8-0-1), Khárová 7 (6-0-1), Slabý 7 
(1-1-5), atd. Nejlepšími výsledky byla dvě vítězství Anety Khýrové na Mistrovství SC 
KHK mezi ženami a to v časovce do vrchu a v závodu jednotlivců s hromadným 
startem.   

TRIATLON 
Začátkem července jsme uspořádali 1. ročník X-duatlonu JESTŘEBÍ HORY, 
zařazeného do Memoriálu Míly Holcmana, kterého se zúčastnilo 14 startujících.  
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 37 startů s 46 medailovými 
umístěními (28-14-4): Fulka 15 (10-4-1), Fulková 10 (7-2-1), Bezděk 6 (3-3-0), atd. 
Nejlepších výsledků dosáhl Jiří Fulka když v kategorii muži od 50 let zopakoval 
vítězství v Českém poháru Xterra Tour, vyhrál Mistrovství ČR v terénním duatlonu, 
skončil 2. na M-ČR v terénním triatlonu a vyhrál závod Světového poháru v terénním 
triatlonu. V mládežnických kategoriích dominoval Šárka Fulková, žákovská mistryně 
KHK v triatlonu a medailistka ve čtyřech závodech Xterra Kids.  

BĚHY MIMO DRÁHU 
Poslední srpnovou neděli náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového 
festivalu uspořádal 22. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI -  LA SPORTIVA 
CROSS a BUFO CROSS s 360 startujícími. V říjnu jsme pořádali sedmidílný seriál 
běhů do vrchu s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY (celkem 76 startujících a 190 startů), 
jeho úvodní Běh na Kraví horu, Běh na Žaltman a finálový Běh na Bišík,  kterých 
se zúčastnilo 92 startujících. 
Členové REDPOiNT – ELEVEN TEAMu absolvovali celkem 129 startů a získali 124 
medailových umístění (46-43-35): Khýrová 43 (20-13-10), Šolc 43 (12-20-11), 
Bezděk 9 (2-0-7), atd. Nejlepšími výsledky bylo třetí místo Anety Khýrové v Českém 
poháru v běžích do vrchu a druhé místo Víti Šolce ve Velké ceně Východních Čech.   

BĚH NA LYŽÍCH 
V lednu jsme na Bišíku uspořádali 2. ročník Teplického kritéria v běhu na lyžích, 
zařazeného do seriálu Běžkařské středy, kterého se zúčastnilo 40 startujících.   
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 50 startů s 50 
medailovými umístěními (21-18-11): Jolana Benešová  19 (8-10-1), Čada 16 
(6-4-6), Bezděk 8 (2-3-23, atd. O nejlepší výsledky se postarali Jolana Benešová, 
která vyhrála seriál Malá Ski Tour mezi ženami, a Pavel Bezděk, vítěz seriálu Enervit 
Classic Cup a druhý Salomon Nordic Sundays Skate v kategorii M29.  

HOROLEZECTVÍ - SPORTOVNÍ LEZENÍ 
Nejaktivnějším horolezcem byl opět stejně jako každoročně Pavel Hrubý, autor 
několika prvovýstupů a mimo jiné také stavitel závodních cest na polickém 
Novoročním Open.    



více na: www.redpointteam.cz 
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