VÝROČNÍ ZPRÁVA
REDPOINT TEAM
2018
V roce 2018 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM z.s. 11 závodů, kterých
se zúčastnilo více než 2100 startujících.
Hlavními partnery sportovního klubu a jím pořádaných závodů v roce 2018 byli
Město Teplice nad Metují, Český svaz cyklistiky, firmy Powerbar, 3F vision,
Ford Auto Trutnov, Eleven a Stěnava Tomáš Janák, kterým tímto děkujeme.
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2018 280 startů a získali 163
medailových umístění, z čehož bylo 80 zlatých, 39 stříbrných a 44 bronzových.
Největší zásluhu na tom měli Tomáš Čada se 47 medailovými umístěními (3010-7), Šárka Fulková (12-5-2), Jolana Benešová (8-9-6), Víťa Šolc ( 10-2-1), Jiří
Fulka (2-3-12), Jakub Pešina (3-1-5), Daniela Chlíbková (2-2-4), Jan Melišík (3-11), Jitka Pešinová (3-0-2), Lukáš Pospíšil (2-2-1) a Václav Chlíbek (1-4-0). V
cyklistice byli nejúspěšnější Tomáš Čada a Šárka Fulková, v běhu Vítězslav
Šolc a Jolana Benešová, v triatlonu Jiří Fulka a Jolana Benešová a v běhu na
lyžích Tomáš Čada a Jolana Benešová.

CYKLISTIKA
V dubnu uspořádal Redpoint team 24. ročník veřejného závodu horských kol v xcountry s názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA se 125 startujícími, určený především pro
mládež, a v srpnu Mistrovství SC KHK horských kol do vrchu NÁCHOD DOBROŠOV, kterého se zúčastnilo 37 startujících. Nejvýznamnějším závodem byl
8. září 24. ročník českého poháru horských kol v MTB maratonu RALLYE SUDETY,
se 1042 startujícími. Velký úspěch měl 3. ročník Středečního poháru Apache Cup
MTB X-country se 187 startujícími.
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 140 startů a vybojovali 75
medailových umístění (32-20-23). Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada
29 (19-5-5), který v kategorii M50 obsadil 3. místo na etapovém závodu BeMC
v Belgii, pravidelně se umisťoval na pódiu v polském seriálu Puchar Strefy MTB
Sudety, vyhrál Středeční pohár MTB Apache Cup a silniční Vrchařskou ligu. Pěkné
výsledky zaznamenala i Šárka Fulková, která vyhrála Pohár mládeže SC KHK,
Středeční pohár MTB Apache Cup i silniční Vrchařskou ligu v kategorii kadetek.
V kategorii enduro byli hodně vidět Daniela Chlíbková, druhá akademička v polské
Enduro sérii, a Václav Chlíbek, druhý v etapáku Half Enduro MTB Trilogy.
V týmových soutěžích stojí za zmínku 2. místo v týmové soutěži na krátké trati MTB
maratonu Rallye Sudety (Lukáš Pospíšil, Jakub Pešina a Radek Lauryn).

TRIATLON
V červenci uspořádal Pavel Bezděk X-duatlonu Pálenka, zařazený do Memoriálu
Míly Holcmana, kterého se zúčastnilo 15 startujících.
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 17 startů se 17
medailovými umístěními (11-4-2). Celkem 9 medailí především z Polska přivezla
Jolana Benešová (4-5-0), která tak v součtu bodů předstihla Jiřího Fulku s 8
medailovými umístěními (2-2-4), která vybojoval především v závodech Světového
poháru Xterra a v Českém poháru v terénním triatlonu, kde skončil 3. v kategorii M50
a stejné místo obsadil i na Mistrovství ČR v terénním triatlonu. Vidět byla i Šárka
Fulková, vítězka dvou závodů Českého poháru v terénním triatlonu a 2. ve světovém
poháru Xterra sprint v Krakowě mezi juniorkami.

BĚHY MIMO DRÁHU
Poslední srpnovou neděli uspořádal náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu 25. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI - LA SPORTIVA
CROSS a BUFO CROSS se 428 startujícími. V říjnu a listopadu jsme společně
s dalšími pořadateli zorganizovali osmidílný seriál běhů do vrchu s názvem
BĚŽECKÉ VRŠKY (celkem 360 startujících) a sami jsme uspořádali Běh na Kraví
horu, Běh na Žaltman, Běh na Dobrošov a finálový Běh na Bišík, s celkem 190
startujícími. Členové REDPOiNT – ELEVEN TEAMu absolvovali celkem 78 startů a
získali 39 medailových umístění. Jednoznačně nejlepším běžcem byl Vítězslav
Šolc a běžkyní Jolana Benešová.

BĚH NA LYŽÍCH
V lednu jsme na náhradních tratích v polské Jamrozowe Polane uspořádali jeden ze
závodů seriálu Běžkařské středy - Teplické kritérium, kterého se zúčastnilo 92
startujících.
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 28 startů s 20
medailovými umístěními (10-4-6). Nejlepších výsledků dosáhli Tomáš Čada (6-32), vítěz Night Light Maratonu, Ve stopě Zlaté lyže a Orlického skimaratonu
v kategorii M50, a Jolana Benešová (3-1-3), vítězka Night Light maratonu,
Jilemnické 20 a polského závodu Ultrabiel v kategorii Ž40.

HOROLEZECTVÍ
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

