Závodníci tým TOPFOREX Lapierre pro rok 2017
Tomáš OKROUHLICKÝ
Narozen: 4. 11. 1985
Výborný tempař a časovkář. Tomáš je kapitánem týmu a je to závodník, který by
měl být oporou pro mladé kolegy.
Michal MALÍK
Narozen: 16. 8. 1989
Zkušeny závodník, který je schopen prosadit se v jakémkoliv terénu. Výborný
cyklokrosař, v letošní cyklokrosové sezoně vybojoval celkově 3. místo v seriálu
ToiToi cup.
Filip ENDLER
Narozen: 12. 1. 1988
Závodník, který se hodně pral s nemocemi, rozený domestik a skvěly vrchař. Má
rád extrémní počasí, hlavní motivátor a bavič týmu.
Tomáš ČAPEK
Narozen: 30. 10. 1998
Loňský junior, který startoval na většině NCup závodů i na loňskem MS v Qataru.
Hodně rychlý závodník, který se dokáže prosadit jak na silnici, tak na dráze.
Roman LEHKÝ
Narozen: 30. 6. 1996
Univerzální závodník, který každým rokem roste a nasbíral v uplynulých dvou
sezónách spoustu zkušeností v development týmu Quick-Step floors. Jeho
největší síla je v těžkých jednorázových závodech.
Tomáš KALOJÍROS
Narozen: 3. 8. 1994
Komplexní závodník, který by měl být jedním z lídrů týmu. Tomáš je pracovitý a
ctižádostivý kluk, který prošel týmem hradeckým týmem Elkov Author.
Václav SIRŮČEK
Narozen: 9. 10. 1998
Další z loňských juniorů v týmu. Václav je univerzální závodník, který v loňském
roce patřil ve své kategorii mezi nejlepší. Václav je přirozený talent s velkým
potenciálem do budoucna.
Jiří PETRUŠ

Narozen: 18. 6. 1996
V sezóně 2016 měl ošklivý pád na Bíteši, který ho vyřadil prakticky na celou
sezónu, ale i přesto patří mezi největší talenty v České republice. Jiří je
univerzální závodník schopný dobře sprintovat z malé skupiny.
Václav NEŽERKA
Narozen: 14. 8. 1986
Václav patří k nejzkušenějším závodníkům týmu. Jeho velkou předností jsou
úniky. Je to spolehlivý závodník, který se nebojí pracovat pro tým.
Dominik NEUMAN
Narozen: 23. 10. 1995
Dominik je jezdec na jednorázové závody a jednotlivé etapy. Nebojí se útočit.
Závodník, který skvěle přemýšlí ve vypjatých situacích.
Tomáš HOLUB
Narozen: 25. 9. 1990
Tomáš je výborný sprinter, který by měl být lídrem týmu v hromadných
dojezdech.

