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V roce 2020 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM z.s. 10 z původně 
plánovaných 12 závodů, kterých se zúčastnilo více než 1500 startujících.  
 
Hlavními partnery sportovního klubu a jím pořádaných závodů v roce 2020 byli 
Město Teplice nad Metují, Agentura pro rozvoj Broumovska, Primátor Náchod, 
3F vision a Eleven a Ford Auto Trutnov, kterým tímto děkujeme. 
 
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2020 celkem 130 startů a získali 93 
medailových umístění, z čehož bylo 33 zlatých, 33 stříbrných a 27 bronzových. 
Největší zásluhu na tom měli Tomáš Čada s 16 medailovými umístěními (8-7-1), 
Jiří Fulka (6-6-3), Lukáš Pospíšil (4-5-9, Jolana Benešová (4-3-3), Daniela 
Chlíbková (2-3-5), Šárka Fulková (5-0-2), Jiří Pospíšil  (1-2-4), Jitka Pešinová (2-
1-0) a Jakub Pešina (0-0-1).  

 

CYKLISTIKA 
 
Dubnový veřejný závod horských kol v x-country APRÍLOVÁ OSMIČKA musel být 
kvůli zákazu konání sportovních akcí zrušen. Srpnového Mistrovství SC KHK 
horských kol do vrchu NÁCHOD – DOBROŠOV se zúčastnilo 39 startujících. 
Maraton horských kol QAYRON RALLYE SUDETY proběhl sice za přísnějších 
hygienických opatření 12. září, ale proběhl a zúčastnilo se ho 868 startujících. Opět 
byl součástí Českého poháru horských kol v MTB maratonu a letos poprvé i seriálu 
Nova Cup. Uspořádali jsme i 5. ročník Středečního poháru Qayron Cup MTB X-
country se 185 startujícími.  
Za REDPOiNT-ELEVEN TEAM jsme absolvovali celkem 86 startů a vybojovali 61 
medailových umístění (18-22-21). Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada 
(7-7-1), který v kategorii M50 vyhrál vyhrál středeční Horokolo vršky a MTB Qayron 
Cup. Šárka Fulková a Jiří Fulka vybojovali ve svých kategoriích shodně bronzové 
medaile v Českém maratonském poháru horských kol a Jiří Fulka se stal vicemistrem 
republiky MTB-XCM a v této kategorii vyhrál i seriál Nova cup, ve kterém skončila 
Šárka třetí. Pěkné celkově třetí místo v krátké verzi etapového závodu MTB Trilogy 
vybojoval Lukáš Pospíšil, který navíc obsadil druhé místo v kategorii M23 v Poháru 
MTB Plzeňského kraje. V enduro závodech doma i v zahraničí byli vidět Daniela 
Chlíbková a Václav Chlíbek.   
 
 
 



BĚHY MIMO DRÁHU 
 
Poslední srpnovou neděli uspořádal náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého 
filmového festivalu 27. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI -  LA SPORTIVA 
CROSS a BUFO BABY CROSS s 305 startujícími. Osmidílný seriál běhů do vrchu 
s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY se uskutečnil jako virtuální, ale přesto se ho zúčastnilo  
56 startujících, kteří absolvovali 180 startů. Sami jsme zajistili měření času v Běhu 
na Kraví horu, Běhu na Žaltman, Běhu na Dobrošov a finálovém Běhu na Bišík. 
Členové REDPOiNT – ELEVEN TEAMu absolvovali na 15 startů a získali 8 
medailových umístění (2-3-2). Nejúspěšnější běžkyní se stala Jolana Benešová 
(3-1-3), která ve své kategorii Ž50 vyhrála Běh zámeckým parkem ve Vrchlabí a 
Dzikowskou 13 v Polsku. Mimo to obsadila celkově 3. místo celkově mezi 
ženami ve středečních Běžeckých vršcích.  

 

BĚH NA LYŽÍCH 
 
Sněhové podmínky nedovolily uspořádat jeden ze závodů seriálu Běžkařské středy - 
Teplické ski kritérium klasickou technikou.  
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 12 startů, ze kterých 
vytěžili 6 medailových umístění (3-3-0). Nejlepších výsledků dosáhla v kategorii 
Ž50 Jolana Benešová (1-2-0). Vidět byli i Jitka Pešinová (1-0-0) a Tomáš Čada (1-
0-0), kteří vyhráli ve svých kategoriích Bieg narciarski na Spalone 
 

MTB BIATLON 
 
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 10 startů v MTB Biatlon 
Cupu na Plzeňsku a získali 10 medailových umístění (3-3-4). Nejlepší výsledky 
zaznamenal ve své kategorii M45 Jiří Pospíšil (1-2-3), který tím předstihl svého syna 
Lukáše Pospíšila, startujícího v kategorii M15 (2-1-1). Oba společně zvítězili 
v kategorii rodin.   
 

TRIATLON 
 
V červenci jsme uspořádali X-duatlonu Pálenka, zařazený do Memoriálu Míly 
Holcmana, kterého se ale zúčastnilo 26 startujících.  
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 6 startů a získali 8 
medailových umístění (6-2-0) o což se zasloužil prakticky jen Jiří Fulka (5-2-0), 
který v Českém poháru v terénním triatlonu vybojoval ve své kategorii M60 druhé 
místo a vyhrál středeční Memoriál Míly Holcmana.  

 

   více na: www.redpointteam.cz 


