Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina

25. ročník CZECH TRUCK PRIX 2017
1. - 3. 9. 2017
Autodrom Most je i nadále významnou součástí evropské série závodů, v naší republice unikátní.
Sjíždějí se lidé nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Hlavní závody tahačů (trucků) doplní doprovodné
závody (Clio Cup, Kia Lotos Race, Porsche GT 3, Cup Challenge Central Europe a další), včetně
zajímavého doprovodného programu. Tyto evropské závody lákají nejen lidi zaměřené na
motorismus, ale i laickou veřejnost. Trucky mají v Mostě již svou tradici a staly se významnou
součástí města Mostu a pomohly tak dostat se na přední místo v turistické návštěvnosti.
V loňském i letošním roce se konaly pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a ministryně
pro místní rozvoj a rádi bychom v této tradici pokračovali.
Uspořádání tradičních mezinárodních závodů a s tím i spojené zviditelnění a propagace celého
kraje a regionu i ČR. Podpora turismu + zvýšení atraktivity regionu společně s podporou podnikání
Sportovní, kulturní, společenská, propagační
Mezinárodní, celostátní
Čeští a zahraniční profesionální jezdci (závodníci), rodiny s dětmi, turisté a fanoušci ze zahraničí,
zahraniční a tuzemská média (TV, rozhlas, novináři)

Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
do 100 000
aktivity (nepovinné)
AUTODROM MOST a.s. (+ město Most - slavnostní defilé závodníků)
Místo realizace aktivity
Propagace Ústeckého kraje a regionu Krušnohoří a města Most v České republice i zahraničí,
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity

propagace sportu, podpora živnostníků a obyvatel mostecka, život ve městě se sportovním a
kulturním programem pro všechny obyvatele a návštěvníky.
Hrubý odhad: 10 mil. Kč;
Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje
Vícezdrojové
AUTOMOTOKLUB MOST v AČR

Součást evropské série závodů, v naší republice unikátní. Organizování mezinárodních sportovních
akcí, sportovních setkání, turizmu a dalších sportovně-společenských akcí s velkým pozitivním
mediálním a propagačním dopadem a podporou kraje a regionu, ve kterém je akce pořádána
AUTOMOTOKLUB MOST v AČR z.s., Hořanská cesta 205, 434 02 Souš
Identifikační údaje – Adresa
Soukup Jiří
Kontaktní / zodpovědná osoba
Manager vnějších vztahů
Pozice
737205475
Telefon
soukup@autodrom-most.cz
Email
Ing. Jiří Volovecký, generální ředitel
Reprezentant organizace – např. jednatel
Ústecký kraj, Statutární město Most, Auto moto klub Most v AČR (spolupořadatel, p.s.)
Partneři aktivity
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci Možnost umístění banerů – celoročně, při akci krátká prezentace o přestávkách v celoplošných
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017 obrazovkách v rámci přenosu…

Stručný popis činnosti pořádající organizace

