Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel

47. ročník Závodu míru juniorů
3. - 6. 5. 2018
ZMJ je mezinárodní cyklistický etapový závod pro sedmnácti a osmnáctileté závodníky. Je zařazen
do světového poháru pro tuto kategorii (NATIONS´ CUP). Etapovými městy jsou Litoměřice,
Třebenice, Roudnice nad Labem, Teplice, Zinnwald (Sasko) a Terezín, který je současně centrem
celé akce. Závod má dlouhou tradici, pojede se již 47. ročník.
Porovnání výkonnosti našich juniorů se světovou špičkou. Potvrzení organizátorské schopnosti
pořadatele a zachování tradičního závodu. Propagace regionu a jednotlivých měst. Posílení
přeshraniční spolupráce. Podpora setkávání mládeže z celého světa
Sport
Mezinárodní, celosvětová
Čeští a zahraničí juniorští sportovci (17 – 18 let)
150 sportovců, 75 osob doprovod, 80 pořadatelů
Ústecký kraj, Sasko
Propagace Ústeckého kraje v České republice a zahraničí, propagace sportu
Cca 2000000,- Kč, Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje
Vícezdrojové
Cyklistický klub Slavoj Terezín
Organizování cyklistických závodů, realizace sportovní činnosti
Akademická 409, 411 55 Terezín
In. Mgr. Svatopluk Henke-ředitel závodu, Ing. Václav Bureš-zástupce ředitele
prezident CK Slavoj Terezín, viceprezident CK Slavoj Terezín
+420 603 984 046, + 420 737 359 719
svata.henke@seznam.cz, buresenior@seznam.cz
Mgr. Svatopluk Henke- Prezident CK Slavoj Terezín, Ing. Václav Bureš- viceprezident CK Slavoj

Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Ústecký kraj, městské úřady etapových měst, ČSC, UCI, Policie ČR, Městské police, ČD
Česká televize, Český rozhlas sever, regionální televize, regionální deník, www stránky ZMJ, CK
Slavoj Terezín, Český svaz cyklistiky…, plakáty, bulletin závodu, výsledky, logo ústeckého kraje
na dresu vedoucího závodníka v jedné ze čtyř soutěží
Možnost umístění reklamního baneru v na startu a v cílové rovince v každé etapě

