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V roce 2017 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM s podporou Města
Teplice nad Metují 12 závodů, kterých se zúčastnilo na 2000 startujících.
Činnost sportovního klubu a jím pořádané závody finančně i jinak podpořili
Město Teplice nad Metují, Český svaz cyklistiky, firmy Specialized, Eleven,
Powerbar, 3F vision, Ford Auto Trutnov, Bluefly, Stěnava Tomáš Janák a další,
kterým tímto děkujeme.
Pod názvem REDPOINT ELEVEN TEAM absolvovali členové klubu v roce 2017
353 startů a získali 263 medailových umístění, z čehož bylo 123 zlatých, 74
stříbrných a 66 bronzových. Největší zásluhu na tom měli Tomáš Čada (62
startů a 39 medailových umístění), Šárka Fulková, Jitka Pešinová, Jiří Fulka,
Jolana Benešová, Daniela Chlíbková, Jakub Pešina, Nikol Benešová, Jan
Pešina, Lukáš Pospíšil, Vítězslav Šolc, Pavel Bezděk, Jiří Pospíšil, Jan Melišík
a další. V jednotlivých disciplínách byli nejúspěšnější Tomáš Čada (horská
kola), Šárka Fulková (silniční kola), Vítězslav Šolc (běhy mimo dráhu), Jiří Fulka
(triatlon), Jolana Benešová (běh na lyžích), Lukáš Pospíšil (MTB biatlon), Jiří
Pospíšil (koloběžky) a Pavel Hrubý (sportovní lezení).

HORSKÁ KOLA
V dubnu uspořádal Redpoint team 23. ročník veřejného závodu horských kol v xcountry s názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA s 85 startujícími, určený především pro
mládež, a začátkem srpna Mistrovství KH kraje horských kol do vrchu NÁCHOD DOBROŠOV, zařazený do středečního seriálu HOROKOLO VRŠKY, kterého se
zúčastnilo 21 startujících. Nejvýznamnějším závodem byl 9. září 23. ročník závodu
Českého poháru MTB – XCM SPECIALIZED RALLYE SUDETY, s 1137
startujícími, který se jel již po páté jako Mistrovství České republiky. Hned po
Sudetech jsme uspořádali druhý závod Středečního poháru MTB v x-country se
139 startujícími. Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 202 startů
a vybojovali 161 medailových umístění (84-50-27). Nejúspěšnějším závodníkem
byl Tomáš Čada 32/42 (28-9-5), který v kategorii M50 obsadil mimo jiné 1. místo na
MTB Trilogy. V týmových soutěžích bylo dosaženo 6 umístění na stupních vítězů
(2-3-1), z nichž nejhodnotnější bylo vítězství v etapovém závodu dvojic Sudety MTB
challenge (Čada + Bernard), vítězství ve štafetách na Okolo Broumova (Pospíšilové
+ Vrbský) a dvě druhá místa v týmové soutěži na Rallye Sudety (Pospíšil L., Alvarez,
Pešina Jakub na 33 km a Bezděk, Lisičan, Kaňa na 60 km).

BĚHY MIMO DRÁHU
Poslední srpnovou neděli jsme v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového
festivalu uspořádali 24. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI - LA SPORTIVA
CROSS a BUFO BABY CROSS s 390 startujícími. Od října do prosince jsme
zorganizovali osmidílný seriál běhů do vrchu s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY (celkem
92 startujících a 274 startů), a sami uspořádali Běh na Kraví horu, Běh na
Žaltman, Běh na Dobrošov a finálový Běh na Čáp, kterých se zúčastnilo 30 + 47 +
32 + 30 startujících. Členové REDPOiNT – ELEVEN TEAMu absolvovali celkem 67
startů a získali 52 medailových umístění. Nejlepších výsledků dosáhl Vítězlav
Šolc 9/15 (9-5-1), mimo jiné vítěz Běžeckých vršků ve své kategorii.

BĚH NA LYŽÍCH
Zima 2017 byla poměrně bohatá na sníh a tak jsme se ve spolupráci s Městem
Teplice nad Metují starali o úpravu běžkařských stop na Teplicku. V lednu jsme na
tratích za komínem uspořádali jeden ze závodů seriálu Běžkařské středy v běhu
na lyžích klasickou technikou, kterého se zúčastnilo 50 startujících. Za REDPOiNT
– ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 33 startů s 30 medailovými umístěními
(19-5-6) a nejlepší bilanci měla Jolana Benešová 10/11 (2-4-5).

SILNIČNÍ KOLA
Začátkem června jsme uspořádali 17. ročník Memoriálu Přémy Víta - TEPLICKÝ
OKRUH, kterého se zúčastnilo 26 startujících. Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN
absolvovali celkem 25 startů a získali 19 medailových umístění (10-6-3).
Nejúspěšnějšími jednotlivcem se stala kadetka Šárka Fulková 6/7 (6-1-0).

TRIATLON
V červenci uspořádal Pavel Bezděk 3. ročník X-duatlonu JESTŘEBÍ HORY,
zařazeného do Memoriálu Míly Holcmana, kterého se zúčastnilo 24 startujících.
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali 18 startů se 17 medailovými
umístěními (11-4-2) a největších úspěchů dosáhl i přes zranění jako již tadičně
veterán Jiří Fulka 10/8 (5-3-1), mimo jiné Mistr ČR v Pivním triatlonu.

HOROLEZECTVÍ - SPORTOVNÍ LEZENÍ
Nejaktivnějším horolezcem byl jako tradičně Pavel Hrubý, mimo jiné také stavitel
závodních cest na polickém Novoročním Open a účastník boulderingových závodů
v Novém Městě nad Metují a v Adršpachu.
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