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V roce 2021 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM z.s. deset 
z původně plánovaných dvanácti závodů, kterých se zúčastnilo více 
než 1500 startujících.  
 
Hlavními partnery sportovního klubu a jím pořádaných závodů 
v roce 2021 byli Město Teplice nad Metují, Qayron, Primátor 
Náchod, 3F vision a Eleven, kterým tímto děkujeme. 
 
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2021 celkem 109 startů 
a získali 93 medailových umístění, z čehož bylo 43 zlatých, 36 
stříbrných a 14 bronzových. Největší zásluhu na tom měli Lukáš 
Pospíšil s 31 medailovými umístěními (17-8-6), Tomáš Čada (12-10-
0), Jiří Fulka (4-5-4), Jolana Benešová (5-4-1) a další.  
 

CYKLISTIKA 
 
Dubnový veřejný závod horských kol v x-country APRÍLOVÁ OSMIČKA musel být již 
podruhé kvůli zákazu konání sportovních akcí zrušen. Srpnového 24. ročníku závodu 
horských kol do vrchu NÁCHOD – DOBROŠOV se zúčastnilo jen 18  startujících 
včetně dětí, což je historické minimum. Sedmadvacátý ročník maratonu horských kol 
QAYRON RALLYE SUDETY se uskutečnil 11. září jako součást Českého poháru 
horských kol v MTB maratonu a jako partnerský závod seriálu Prima Cup za účasti 
849 startujících, což je podobné číslo jako v roce 2020. O čtyři dny později jsme 
uspořádali 6. ročník jednoho ze závodů Středečního poháru Qayron Cup MTB X-
country se 137 startujícími.    
 
Za REDPOiNT-ELEVEN TEAM jsme absolvovali celkem 76 startů a vybojovali 63 
medailových umístění (28-25-10). Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada 
(12-10-0), který vyhrál středeční MTB Qayron Cup v M50+, etapák MTB Trilogy 
Moderate v M55+ a byl druhý na polském etapáku Sudety MTB Challenge Lite 
v M50+.  Lukáš Pospíšil se stal absolutním vítězem MTB Trilogy Moderate a skončil 
druhý v M23 v MTB Poháru Plzeňského kraje. Jiří Fulka vybojoval druhé místo  
v kategorii M55+ v Českém poháru MTB XCM i v seriálu Prima Cup a byl bronzový 
na Mistrovství ČR v MTB-XCM v Harrachově.  
 



BĚHY MIMO DRÁHU 
 
Poslední srpnovou neděli uspořádal náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého 
filmového festivalu 28. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI -  LA SPORTIVA 
CROSS a BUFO BABY CROSS s 229 startujícími a 15. listopadu druhý ročník 
běhu TEPLICKÁ 10 s 79 starrtujícími. Osmidílného seriálu běhů do vrchu s názvem 
BĚŽECKÉ VRŠKY se zúčastnilo 90 startujících, kteří absolvovali více než 300 startů. 
Sami jsme uspořádali Běh na Kraví horu (36 startujících), Běh na Žaltman (50 
startujících), Běh na Dobrošov (40 startujících) a finálový Běh na Bišík.  
 
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM závodila prakticky jen v Polsku jako jediná Jolana 
Benešová, která absolvovala 13 z celkem 14ti startů a získala 9 z celkem 10ti 
medailových umístění (5-3-1).  

 

TRIATLON 
 
V polovině června jsme uspořádali X-duatlon Pálenka, zařazený do Memoriálu Míly 
Holcmana, kterého se ale zúčastnilo 24 startujících.  
 
Za REDPOiNT-ELEVEN TEAM startoval prakticky jen Jiří Fulka, který absolvoval 6 
startů z celkových 7mi a získal 6 medailových umístění ze sedmi (4-2-0), když 
vybojoval stříbro v M60 na Světovém poháru X-terra v Prachaticích a stejný kov i na 
X-triatlonu Kunratice, když mimo to vyhrál středeční Memoriál Míly Holcmana.  
 

MTB BIATLON 
 
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 12 startů v MTB Biatlon 
Cupu na Plzeňsku, kde získali 13 medailových umístění (6-5-2). Nejlepší výsledky 
zaznamenal Lukáš Pospíšil (6-2-0), který společně s otcem Jiřím zvítězil i 
v kategorii rodin.   
 

BĚH NA LYŽÍCH 
 
Sněhové podmínky byly sice vynikající, ale vládní nařízení nedovolovala sportovat a 
proto jsme neuspořádali Teplické ski kritérium a ani se naši členové žádného 
závodu nezúčastnili.   
 
 

 

   více na: www.redpointteam.cz 


