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Výroční zpráva týmu CYCLING BRNO za sezónu 2021
I letošní sezóna byla poznamenaná pandemií koronaviru a to se odrazilo na pořádání některých závodů,
kterých se jako tým účastníme. Zahájení sezóny bylo opět posunuto a některé závody se ani neuskutečnily.
I přes nižší počet závodů jsme se snažili

zúročit kvalitní přípravu a dosáhli jsme řadu
cenných úspěchů. Celkem naši členové
vybojovali

43

pódiových

umístění

(16x

1.místo, 19x 2.místo a 8x 3.místo). Dařilo se
všem našim členům a minimálně 1 pódiové
umístění si připsal téměř každý člen našeho
týmu.

Nejvýraznějších úspěchů z členů našeho
týmu letos dosáhl Václav Vodička, který

vybojoval titul mistra republiky v časovce
jednotlivců na MČR Masters v Pardubicích a
zajistil si tak účast na MS Masters v Sarajevu,
kde byl i členem týmové štafety, která
vybojovala 3.místo.

Mezi naše největší týmové úspěchy patří 1.místo v prestižní časovce družstev v Roudnici nad Labem nebo
2.místo v časovce družstev na 100km – Holická 100.

Pravidelně

se

naši

členové

účastní

i

celoročních soutěží, kde jsme letos dosáhli
řadu

úspěchů.

Mezi

ně

patří

celkové

vítězství Roberta Skřečka v seriálu Moravský
pohár nebo celkové vítězství Tomáše Zezuly
v 11.ročníku

Olomouckých

cyklistických

časovek a také celkové 2.místo v seriálu
závodů

CYKLOMAN

(seriál

silničních,

terénních a městských závodů o pohár
neuniverzálnějšího cyklisty města Moravská
Třebová).
V další naší již deváté sezóně bychom rádi navázali na letošní výsledky a minimálně je zopakovali.
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 těchto
výsledků.
Pevně proto doufáme v pokračování a prohlubování této, jak věříme, oboustranně výhodné spolupráce.
Václav Vodička

manager týmu CYCLING BRNO
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