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V roce 2022 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM z.s. 
jedenáct  z původně plánovaných třinácti závodů, kterých se 
zúčastnilo více než 1300 startujících.  
 
Hlavními partnery sportovního klubu a jím pořádaných závodů 
v roce 2022 byli Město Teplice nad Metují, Qayron, Primátor Náchod 
a 3F vision, kterým tímto děkujeme. 
 
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2022 celkem 109 startů 
a získali 107 medailových umístění, z čehož bylo 47 zlatých, 34 
stříbrných a 23 bronzových. Největší zásluhu na tom měli Pavel 
Bezděk s 39 medailovými umístěními (14-14-11), Jolana Benešová 
(14-10-6), Tomáš Čada (15-9-3) a další.  
 

CYKLISTIKA 
 
Dubnový veřejný závod horských kol v x-country APRÍLOVÁ OSMIČKA byl již potřetí 
v řadě zrušen, tentokrát mimo jiné z důvodu neprůjezdnosti lesoparku nad 
koupalištěm. Srpnový závod horských kol do vrchu NÁCHOD – DOBROŠOV byl pro 
nezájem v loňském roce nahrazen 20. ročníkem závodu TEPLICE – BIŠÍK, kterého 
se zúčastnilo 22 startujících. Ze stejného důvodu byl závod horských kol do vrchu 
RUPRECHTICE – ŠPIČÁK nahrazen premiérovým závodem MALÉ SVATOŇOVICE 
– ŽALTMAN, kterého se zúčastnilo 21 startujících. Osmadvacátý ročník maratonu 
horských kol QAYRON RALLYE SUDETY se uskutečnil 10. Září a zúčastnilo se ho 
669 startujících, což je o 180 méně než v roce 2021. Ve středu 21. září jsme 
uspořádali 7. ročník Teplického X-country, zařazeného do Středečního poháru 
MTB, kterého se zúčastnilo 129 startujících.    
 
Za REDPOiNT-ELEVEN TEAM jsme absolvovali celkem 54 startů a vybojovali 47 
medailových umístění (23-16-8). Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada 
(15-7-0), který vyhrál Středeční pohár MTB v M50+, etapák MTB Trilogy Moderate 
v M55+ a byl druhý na polském etapáku Sudety MTB Challenge Lite v M50+. Pavel 
Bezděk (6-5-5) vybojoval celkově třetí místo v prestižním závodu Karpacz – Sněžka, 
kde zvítězil ve své kategorii M30, a ve stejné kategorii obsadil druhé místo v seriálu 
Horokolo vršky. Dále bodovali Jiří Pospíšil (1-2-2), Jitka Čadová (1-1-0), Jiří Fulka 
(0-1-1), Daniela Chlíbková a Venca Chlíbek.  



BĚHY MIMO DRÁHU 
 
Poslední srpnovou neděli uspořádal náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého 
filmového festivalu 29. ročník BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI -  LA SPORTIVA 
CROSS a BUFO BABY CROSS s rekordními 469 startujícími a 13. listopadu třetí 
ročník běhu TEPLICKÁ 10 s 71 startujícími. Osmidílného seriálu běhů do vrchu 
s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY se zúčastnilo  85 startujících, kteří absolvovali více než 
300 startů. Sami jsme uspořádali Běh na Kraví horu (39 startujících), Běh na 
Žaltman (53 startujících), Běh na Dobrošov (39 startujících) a finálový Běh na 
Bišík.  
 
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM jsme napočítali 20 startů a 24 medailových 
umístění (10-10-4). Nejúspěšnější byli Pavel Bezděk (6-6-2), který vyhrál Běžecké 
vršky absolutně i ve své kategorii M30 a Jolana Benešová (4-4-2), která sbírala 
úspěchy převážně v Polsku, a jednou bodoval i Jiří Pospíšil (0-1-0). 

 

TRIATLON 
 
V polovině června jsme uspořádali X-duatlon Pálenka, zařazený do Memoriálu Míly 
Holcmana, s 25 startujícími.  
 
REDPOiNT-ELEVEN TEAM zaznamenal v roce 2022 celkem 9 startů a 9 
medailových umístění (5-3-1). Nejúspěšnější byl Jiří Fulka (4-2-0), následovaný 
Pavlem Bezděkem (1-1-1) a Jitkou Čadovou (0-1-0)  
 

MTB BIATLON 
 
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvoval v Biatlon Cupu na Plzeňsku Jiří 
Pospíšil 7 startů a získal 7 medailových umístění (0-2-5).   
 

BĚH NA LYŽÍCH 
 
Díky špatným sněhovým podmínkám jsme opět neuspořádali plánované Teplické 
ski kritérium ale zaznamenali jsme 19 startů a 22 medailových umístění (10-6-6) 
a to především díky Jolaně Benešové  (10-6-4), která se stala absolutní vítězkou 
Velké Ski Tour 2022. Ve středečním poháru bodoval i Pavel Bezděk (0-0-2).    
 
 

   více na: www.redpointteam.cz 


