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V roce 2016 uspo řádal sportovní klub REDPOINT TEAM 15 závod ů, kterých se 
zúčastnilo více než 2000 startujících . 
 
Činnost sportovního klubu a jím po řádané závody finan čně i jinak podpo řili 
Město Teplice nad Metují, Český svaz cyklistiky, firmy Specialized, Eleven,  
Powerbar, 3F vision, Bluefly, St ěnava Tomáš Janák a další, kterým tímto 
děkujeme.  
 
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2016  na 400 start ů a získali 364 
medailových umíst ění, z čehož bylo 154 zlatých, 103 st říbrných a 107 
bronzových. Největší zásluhu na tom m ěli Tomáš Čada (63 start ů a 58 
medailových umíst ění), Šárka Fulková (28 medailových umíst ění) a Pavel 
Bezděk (17 medailových umíst ění). Dále to byli Daniela Chlíbková, Jitka 
Pešinová, Jolana Benešová, Ji ří Slabý, Ji ří Fulka, Jaroslav Jirouš, Ji ří Pospíšil, 
Václav Chlíbek, Nikol Benešová a Lukáš Pospíšil. V jednotlivých disciplínách 
byli nejúsp ěšnější Tomáš Čada (horská kola a b ěh na lyžích), Šárka Fulková  
(silni ční kola), Nikol Benešová  (běhy mimo dráhu) a Jiří Fulka  (triatlon).  
 
HORSKÁ KOLA  
 
V dubnu uspořádal Redpoint team 22. ročník veřejného závodu horských kol v x-
country s názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA  se 176 startujícími , určený především pro 
mládež, a začátkem srpna 2. ročník Mistrovství KH kraje horských kol do vrchu 
RADVANICE - ŽALTMAN , zařazený do středečního seriálu HOROKOLO VRŠKY , 
kterého se zúčastnilo 32 startujících . Nejvýznamnějším závodem byl 10. září 22. 
ročník závodu Českého poháru MTB – XCM SPECIALIZED RALLYE SUDETY , 
se 1023 startujícími . Novinkou byl říjnový premiérový závod St ředečního poháru  
MTB v x-country se 115 startujícími . Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali 
celkem 202 start ů a vybojovali 161 medailových umíst ění (84-50-27). 
Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada 40/38 (30-8-0), který v kategorii M50 
obsadil 1. místo na MTB Trialogy a 2. místo na chorvatské Istra MTB Tour. Mezi 
ženami se nejvíc dařilo Daniele Chlíbkové 16/18 (12-5-1), vítězce etapáku MTB 
Enduro Trilogy a Královského Enduro maratonu na Slovensku, a v kategorii Ž40 
mimo jiné vítězce Šela maratonu, Krále Šumavy, Tuatara maratonu. V týmových 
soutěžích bylo dosaženo 5 umíst ění na stupních vít ězů (4-2-0) a nejlepšími 
výsledky bylo vítězství v etapových závodech dvojic Alpentour a Sportchallenge 
(Čada + Bernard), vítězství ve štafetách na Okolo Broumova (Pospíšilové + Vrbský) 
a 1. a 2. místo v týmové soutěži na Rallye Sudety (Alvarez, Fulková, Pospíšil a 
Bezděk, Rýva, Pospíšil).  



 

SILNIČNÍ KOLA  
 
Začátkem června jsme uspořádali 16. ročník  Memoriálu Přémy Víta - TEPLICKÝ 
OKRUH, kterého se zúčastnilo 30 startujících . Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN 
absolvovali celkem 34 start ů a získali 22 medailových umíst ění (11-7-4). 
Nejúspěšnějšími jednotlivci byli Šárka Fulková 3/5 (4-1-0) a Pavel Bezd ěk 15/4 (3-
0-1).  
 
TRIATLON 
 
V červenci uspořádal Pavel Bezděk 2. ročník X-duatlonu JEST ŘEBÍ HORY, 
zařazeného do Memoriálu Míly Holcmana, kterého se zúčastnilo 37 startujících .  
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 22 start ů s 22 medailovými 
umíst ěními  (9-8-5). Největších úspěchů dosáhli Jiří Fulka  9/11 (4-5-2), který 
v terénním triatlonu vybojoval 2. místo v celkovém hodnocení Českém poháru a 2. 
místo na Mistrovství Evropy, a jeho dcera Šárka  Fulková  6/6 (5-0-1).  

 
BĚHY MIMO DRÁHU 
 
Poslední srpnovou neděli náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového 
festivalu uspořádal 23. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI -  LA SPORTIVA 
CROSS a BUFO CROSS s 370 startujícími.  V říjnu jsme pořádali sedmidílný seriál 
běhů do vrchu s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY  (celkem  … startujících a … start ů), 
jeho úvodní Běh na Kraví horu, B ěh na Žaltman, B ěh na Dobrošov  a finálový Běh 
na Bišík ,  kterých se zúčastnilo 150 startujících. Členové REDPOiNT – ELEVEN 
TEAMu absolvovali celkem 60 start ů a získali 40 medailových umíst ění. 
Nejlepších výsledků dosáhli Nikol Benešová  3/4 (3-1-0) a Jakub Pešina 7/4 (1-3-0).  
 
BĚH NA LYŽÍCH 
 
V lednu a únoru jsme v polské Jamrozowe Polane a na Teplické sjezdovce 
uspořádali 4 závody seriálu  Běžkařské st ředy  v běhu na lyžích, včetně 3. ročníku 
Teplického kritéria,  kterých se zúčastnilo 175 startujících .  Za REDPOiNT – 
ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 33 start ů s 33 medailovými umíst ěními  
(10-11-12). Nejlepších výsledků dosáhli Tomáš Čada 16/13 (5-0-8), v kategorii M50 
mimo jiné vítěz Night Light Maratonu, Prologu Stopy pro život, Jilemnické 25 a 
Orlického skimaratonu, a Jolana Benešová 10/11 (2-4-5), v kategorii Ž40 vítězka 
Jilemnické 25.  
 

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  


