NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
Název aktivity
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

29. ročník – Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska
Mezinárodní etapový cyklistický závod žen –„ Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ se bude
konat ve dnech 7. – 10. července 2016 a bude to již 29. ročník. Závod si získal ve světě značný ohlas
nejen pro vřelé příjetí závodnic a doprovodu, ale také pro náročnost a rozmanitost trasy, která vede
oblastí CHKO a NP. Každým rokem se družstva opětovně vrací a nová se přijíždí přesvědčit, jaký závod
pořadatel opět připraví. V loňském roce jsme přivítali 2.000 startující Španělku Marinu Cortazar Eider.
Na startu dosavadních ročníku startovalo již 45 státu z celého světa. Nejvzdálenější závodnice
z Nového Zélandu, Austrálie, Japonska či z Brazílie svědčí o zájmu startovat na tomto závodě. Nechybí
tu úřadující mistryně světa, či olympijské vítězky. Pořadatel ve vydaných propozicích a plakátech
k závodu podrobně zveřejňuje popis tratě, které jsou následně k dispozice ve všech obcích
šluknovského výběžku a oblasti České Kamenice. Úzce spolupracujeme s Děčínským deníkem a
Radiem Contakt.
Uspořádání mezinárodního etapového cyklistického závodu žen, který je zařazen do světového
poháru v kategorii 2. 2. Tímto závodem propagujeme celý region.
Sportovně/kulturní
Mezinárodní
7. – 10. července 2016
Závodnice s mezinárodní licencí UCI
účastníků/návštěvníků 100 – 140 závodnic z celého světa včetně domácích

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina
Předpokládaný
počet
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity

Krásná Lípa – Šluknovský výběžek a oblast České Kamenice
Propagace Ústeckého kraje v zahraničí, propagace cyklistického sportu, především vrácení se dětí ke
kolu a ve dnech závodu i život ve městě s kulturním programem pro všechny obyvatele a
návštěvníky.
Hrubý odhad: 1,2 mil. Kč ; Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje

Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace (pokud
se nejedná o odbor KÚ)
Identifikační údaje – Adresa (pokud se nejedná o
odbor KÚ)
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel (pokud se
nejedná o odbor KÚ)
Partneři aktivity

Vícezdrojové
Klub cyklistiky Krásná Lípa ve spolupráci s městem Krásná Lípa
Každoroční příprava a realizace mezinárodního etapového cyklistického závodu žen, ve spolupráci
s městem a na tuto aktivitu navazující další společenské a sportovní akce ve městě a okolí
Smetanova 22 - 407 46 Krásná Lípa, IČO: 265 18 554
Jiří Vích
Ředitel závodu
604 526 500
cyklo.kl@centrum.cz, doskova@krasnalipa.cz sarkapeskova@centrum.cz
Vladimíra Došková – sekretář
Ústecký kraj, obce a města Šluknovského výběžku a oblasti České Kamenice

