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Volvo podporuje horská kola
Automobilka Volvo je ve světě sportu již dlouhá léta známa svou
podporou profesionálních i amatérských sportovců z různých
sportovních odvětví. V letošním roce se společnost Volvo Auto Czech
stalo partnerem týmu profesionálních českých bikerů – MTB týmu
SRAM RUBENA TREK.
Tým vznikl v roce 2005 z popudu Jaroslava Žitného. V současnosti je toto družstvo dlouhodobě
nejkvalitnějším českým týmem, v sezoně 2010 bylo zařazen UCI mezi patnáctku nejlepších bikových týmů
světa. V minulosti byl jeho nejvýraznější tváří Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz LOH Londýn 2012. V
podobném duchu se snaží na úspěchy navazovat mistr ČR 2011 v cross country a držitel 12. místa na LOH
v Londýně 2012 Jan Škarnitzl.
V nadcházející sezoně doplní stávající členy družstva Jana Škarnitzla, Ondřeje Zeleného a Jiřího Řešátka
mladí nadějní závodníci kategorie U23 Martin Stošek a Daniel Valášek. Kompletní tým podstoupil náročnou
zimní přípravu, která již přinesla první ovoce: Jan Škarnitzl uspěl na sluncem zalitém Kypru, v rakouském
Langenlois pak mezi vinicemi pod ostrým jižním sluncem zvítězil mezi konkurencí špičkových borců z celého
světa.
Hlavním cílem celého týmu pro rok 2014 je především kvalitně reprezentovat Českou republiku v závodech
světového poháru, na mistrovství světa i Evropy a rovněž potvrdit vysokou výkonnost jezdců družstva na
závodech českého poháru.
Sezona 2014 vyvrcholí mistrovstvím světa v norském Hafjelu, kam upírají své úsilí především Jan Škarnitzl
s Martinem Stoškem, kteří se budou snažit potvrdit svou rostoucí výkonnost a navázat tak na loňské
úspěchy.
Bikeři týmu SRAM RUBENA TREK absolvují také vybrané podniky ze seriálu závodů Kolo pro život, aby
podpořili myšlenku sportu pro širokou veřejnost, a propagovali tak cyklistiku jako vhodnou celoživotní
volnočasovou aktivitu.
Všem členům MTB týmu SRAM RUBENA TREK bude Volvo v letošní sezoně držet palce.
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