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Výroční zpráva týmu CYCLING BRNO za sezónu 2018
V letošní sezóně 2018 se náš tým zúčastnil především závodů Extraligy MASTERS, kde jsme se mimo jiného
zaměřili na celkové pořadí v soutěži družstev, dále závodů lig SAC ČR, včetně MČR SAC a MASTERS,
cyklomaratonů nebo například známého Marmotte GF Alpes ve Francii.
Sezóna byla pro náš tým CYCLING BRNO mimořádně úspěšná. Celkem naši členové vybojovali 79 pódiových
umístění (41x 1.místo, 23x 2.místo a 15x 3.místo), což je o 15 pódiových umístění víc, než v loňské sezóně.
Dařilo se všem našim členům a minimálně 1 pódiové umístění si připsal téměř každý člen našeho týmu.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Miroslav Šváb,
kterému se podařilo obhájit titul mistra republiky
v časovce

jednotlivců

MASTERS

a

společně

s Václavem Vodičkou také obhájit titul mistra
republiky v časovce dvojic. Mezi jeho další
výrazné

úspěchy

patří

například

2.místo

v časovce jednotlivců MČR SAC, které se letos
konalo ve Suchdole nad Odrou.
Dařilo se ale i ostatním našim členům, hlavně
Veronice Mrkvicové a Zdeňku Drábkovi, kteří
posílili náš tým před letošní sezónou. Zdeněk
Drábek si připsal celkem 15 pódiových umístění
a Veronika Mrkvicová 16 pódiových umístění. K celkovému počtu pódiových umístění

výrazně přispěli i

Robert Skřeček (15), Václav Vodička (12) nebo Miroslav Šváb (11).
Mezi naše největší týmové úspěchy patří 1.místo
v prestižní
Labem,

časovce

celkové

družstev

2.místo

v Roudnici

v soutěži

nad

družstev

Extraligy MASTERS nebo 2x 3.místo na VC Kola
Svorada pořádaném na Masarykově okruhu.
V další, naší už šesté sezóně by jsme rádi navázali
na naše letošní výsledky, i když víme, že to bude
těžké .....
Naše velké poděkování proto patří především
všem našim partnerům, kteří nás v našem úsilí
materiálně nebo finančně podporují. Bez jejich
podpory by bylo obtížné tým na této úrovni
vybudovat a dosahovat takto výborných výsledků.
Pevně proto doufáme v pokračování a prohlubování této jak věříme oboustranně výhodné spolupráce.
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