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Všichni zasvěcení vědí, že k létu a červenci již neodmyslitelně patří mezinárodní cyklis-
tický etapový závod žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“.
Pestrobarevný peloton vynikajících cyklistek z  celého světa projede celým Šluknovským 
výběžkem a oblastí České Kamenice, překrásnou krajinou Českého Švýcarska a Labských 
pískovců. Dosáhnout co nejlepších výsledků je přáním všech startujících, ale vítězkou se 
může stát pouze jedna.
Proto přeji všem startujícím i jejich doprovodu, co nejlepší zážitky ze závodu a z pobytu 
u nás v Krásné Lípě, v Českém Švýcarsku a v České republice.
Všem městům, sponzorům, pořadatelům i ostatním spolupracovníkům děkuji za spolu-
práci.

Jiří Vích
ředitel závodu

Jan Kolář
starosta Krásné Lípy

Jízda na kole zažívá v posledních letech velkou renesanci a cyklistika se v České republice 
těší nebývalé oblibě. S cyklisty, jednotlivci i skupinami, napříč generacemi a často s celými 
rodinami, se setkáváme ve  stále větších počtech. Turisticky atraktivní krajina Českého 
Švýcarska je i pro cyklisty velkým lákadlem. Každoročně se k nám, již téměř tři desítky 
let, počátkem prázdnin vrací i početný peloton profesionálních světových cyklistek, který 
si rozdělují body do světového poháru v cyklistickém závodě Tour de Feminin – O cenu 
Českého Švýcarska. Bude tomu tak i v letošním roce.
Rád bych popřál všem závodnicím ty nejlepší výsledky, organizátorům bezproblémový 
průběh závodu a všem divákům podél trati pěkné sportovní zážitky.

Milan Štěch
předseda Senátu PČR

Jiří Vích

Jan Kolář

Milan Štěch

Akci finančně podpořilo město Krásná Lípa

Množství žádostí o záštitu, které přicházejí na můj stůl, se rok od roku zvyšuje. Aby ne-
nastala infl ace, rozhodl jsem se, že bude nutné výběr radikálně zpřísnit. V první řadě chci 
záštitu udělovat těm akcím, u kterých už z minulosti vím, že jsou připravovány kvalitně, 
mají pozitivní společenský dopad a taky originální myšlenku.
Tour de Feminin do této kategorie bezesporu patří. Tým dobrovolníků kolem Jiřího Vícha 
se už třetí desetiletí úspěšně pokouší o propagaci ženské cyklistiky v atraktivním prostředí 
Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. A daří se mu to, o čemž svědčí nejen 
ohlasy spokojených diváků, ale i zajímavé sportovní výkony, kterých závodnice na nároč-
né trati dosahují (někdy navzdory nepříznivému počasí). Z loňska si určitě pamatujeme 
hlavně výborný výsledek Martiny Sáblíkové, jinak naší nejlepší rychlobruslařky.
Letošnímu ročníku Tour de Feminin přeji úspěch jako celku – ale nejvíc samozřejmě na-
šim závodnicím.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček

Vážení přátelé sportu a cyklistiky především, 
jsem rád, že vás mohu prostřednictvím těchto stránek přivítat na  jednom z  největších 
cyklistických závodů v Ústeckém kraji. Na závodech, které mají již tolik let mezinárodní 
ohlas. A kde jsme svědky toho, co vše dokáže ženská vytrvalost, silná vůle a dřina. Všechny 
účastnice Tour de Feminin mají už teď můj velký obdiv. Čekají je stovky kilometrů. 
Národní park České Švýcarsko, kde se závody konají, patří k pokladům přírody v našem 
kraji. Budeme velmi rádi, pokud návštěvu spojíte i  s výletem do okolí. Určitě nebudete 
litovat. Teď nezbývá nic jiného než návštěvníkům popřát příjemný sportovní zážitek 
a cyklistkám nejen hodně štěstí, ale i sílu v nohách. 
My v Ústeckém kraji se na Vás budeme těšit.

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár



3

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Organizátoři „O cenu Českého Švýcarska“

Organizers “O cenu Českého Švýcarska”
Jiří Vích ředitel závodu - race director - Verantwortlicher Direktor des Wettkampfes

Miroslav Zinek zástupce ředitele - assistant manager - Direktor des Organisationsauschusses

Šárka Pešková zástupce ředitele - assistant manager - foto-press

Jaroslava Víchová hospodář závodu - Economist event - Ökonom

Ivana Dudková hospodář závodu - Economist event - Ökonom

 tlumočnice - Interpreter - Dolmetscherin

Vladimíra Došková sekretářka závodu - Secretary event - Sekretärin

Lenka Mahnelová tlumočnice - Interpreter - Dolmetscherin

Hana Zinková ubytování - domiciliation - Quartiergeber der Unterkunftsschätte

Petr Hlava technické zabezpečení - Organizational cooperate - Technische Leitung

Jaroslav Gros technické zabezpečení - Organizational cooperate - Technische Leitung

Lukáš Kluge technické zabezpečení - Organizational cooperate - Technische Leitung

Jan Jurka technické zabezpečení - Organizational cooperate - Technische Leitung

Tomáš Fúsek foto

Vojtěch Dudek foto

Organizačně spolupracují:

Organizational cooperate:
Městský úřad – Town office – Stadtamt

  Krásná Lípa,  Varnsdorf,  Rumburk,  Jiříkov,  Šluknov,  Velký Šenov,

  Dolní Poustevna,  Mikulášovice,  Chřibská,  Česká Kamenice

Obecní úřad – Municipal office – Gemeindeamt

  Rybniště,  Horní Podluží,  Dolní Podluží,  Lobendava,  Staré Křečany,

  Doubice,  Jiřetín pod Jedlovou,  Jetřichovice,  Vilémov,  Lipová,  Srbská Kamenice

Další spolupracující – Another cooperative – Sonstige Mitwirkende 
 Národní park České Švýcarsko, Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Dobrovolný svazek obcí sever,

 Tolštejn - dobrovolný svazek obcí, České Švýcarsko o.p.s, Senát České republiky, Ústecký kraj, 

Spolek přátel Doubice

Akci finančně podpořilo město Krásná Lípa



ROZPIS XXVIII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO  

CYKLISTICKÉHO  ZÁVODU  ŽEN

„ TOUR de FEMININ – O cenu Českého Švýcarska “

Bod 1.
Pořadatel závodu: Klub cyklistiky Krásná Lípa – Česká republika

Sekretariát závodu: Městský úřad Krásná Lípa – Masarykova 6/246 – 407 46 Krásná Lípa
 Došková Vladimíra   Tel: +420 412 354 831  Fax: +420 412 354 821
 E-mail: doskova@krasnalipa.cz

Datum a místo konání závodu: 9. – 12. července 2015, Krásná Lípa

Ředitel závodu: Jiří Vích – Smetanova 22 – 407 46 Krásná Lípa
 Tel.: +420 412 383 671   Mobil: +420 604 526 500  Fax: +420 412 354 821
 E-mail: cyklo.kl@centrum.cz

Hlavní rozhodčí: Bardelli Davide - Itálie
Rozhodčí: Ing. Jiří Šťastný, Ondřej Majerčík, Markéta Jandová, Pavel Mareš, Jan Starý

Velitel tratě: Jan Jurka

Trať závodu: I. etapa  9. 7. 2015 silnice 118,7 km 13:20 hod. Krásná Lípa -Krásná Lípa ČR
 II. etapa  10. 7. 2015 silnice  91,0 km 10.30 hod. Jiříkov - Jiříkov ČR
 III. etapa   11. 7. 2015 časovka   14,6 km 10:00 hod. Krásná Lípa - Brtníky - Krásná Lípa ČR
 IV. etapa   11. 7. 2015  silnice   71,6 km 16:00 hod. Rumburk - Rumburk ČR
 V. etapa  12. 7. 2015 silnice   98,5 km 10:10 hod. Varnsdorf - Krásná Lípa ČR

 Celkem 394,4 km

Bod 2.
Druh závodu: Závodu se smí zúčastnit závodnice kategorie ženy elite. Závod je pořádán dle pravidel UCI a znění tohoto rozpisu.
 Tento závod je zařazen do kategorie WE 2. 2.
 Bodovací tabulka pro kategorie ženy elite dle pravidel UCI.
 Konečná kvalifikace  Etapy a půletapy   Za trikot vedoucího
 Pořadí  Body  Pořadí Body   závodníka závodu
 1.  40  1. 8
  2.  30  2. 5   4 body za etapu
 3.  16  3. 2
 4.  12
 5.  10
 6.  8
 7.  6
 8.  3

Bod 3.
Podmínky účasti: Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2015 a na požádání se s ní prokázat.  

Závodu se mohou zúčastnit národní, UCI družstva, smíšená profesionální a regionální družstva žen podle odstavce 2. 1. 
005 Pravidel UCI.

 Podle odstavce 1. 2. 052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní 
federací.

 Dle článku 2. 2. 003 dle Pravidel UCI startují 5 - 8 členná družstva složená ze  závodnic ročníku 1997 a starší, mladší 
závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2. 6. 004 Pravidel UCI.

 Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad.
Přihlášky: Zašlete na sekretariát závodu nebo na ředitele závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data naro-

zení, kódu UCI, číslo licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 30.6.2015.
Předpis: Závod se jede dle Pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za normálního silničního provozu s omezením při prů-

jezdu křižovatkami, přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích 
číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších změn. Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí 
za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

 Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu v případě nepředvídaných okolností.
 Třetí etapa (časovka jednotlivkyň) se jede za uzavřeného silničního provozu.
 Závodnice a jejich doprovod jsou povinny respektovat pokynů pořadatelů.

Bod 4.
Kancelář závodu: Městský úřad Krásná Lípa - 407 46 Krásná Lípa - Masarykova 6/246.
 Otevřeno dne 8. 7. 2015 od 15:00 hodin do ukončení závodu 12. 7. 2015 do 16:00 hodin .
 Výdej startovních čísel dne 8. 7. 2015 od 15:00 hodin do 20:00 hodin.
Startovní čísla: Startovní čísla mohou být vyzvednuta držiteli licence nebo zástupci. Každá závodnice obdrží sadu startovních čísel, která 

bez jakýchkoliv úprav musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná.
 Ve třetí etapě stačí 1 startovní číslo.
Prezentace: Příjezd všech účastníků je 8. 7. 2015. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění.
 Každý účastník, včetně doprovodu, uhradí při prezentaci částku ve výši 65,- EUR.
 Každé družstvo obdrží poukázku v hodnotě 1.000,- Kč na odběr pohonných hmot.
Ubytování a stravování: Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod v hotelu či penzionu.
 Ubytování a stravování začíná 8. 7. 2015  večeří a končí  12. 7. 2015  obědem.
 Pořadatel nezajišťuje dietní stravu. V případě neúčasti a neobsazení zajištěného ubytování včetně počtu účastníků hradí 

náklady s tím spojené vedoucí týmu při prezentaci.
Porada družstev: Porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů dle odstavce 1. 2. 087 Pravidel UCI se bude konat 9. 7. 2015 v  

9:00 hodin v Kulturním domě (Kino) města Krásné Lípy.


Akce probíhá pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha
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Bod 5.
Časovka jednotlivkyň: Závodnice startují v obráceném pořadí celkové soutěže jednotlivkyň v intervalu 1 minuty.
 Umístí-li se dvě závodnice z téhož družstva v této klasifikaci bezprostředně za sebou, mohou mezi ně rozhodčí zařadit 

závodnici z jiného družstva. Start je pevný.

Bod 6.
Radiostanice: Výdej radiostanic proběhne při poradě družstev před startem první etapy, každý si zodpovídá za dobití baterií, navrácení 

po ukončení závodu v místnosti kanceláře závodu.

Bod 7.
Neutrální mechanická vozidla: Organizátor poskytuje tři neutrální mechanická vozidla.

Bod 8.
Bonifikace: Bonifikace v cíli jednotlivých etap:
 1. etapa  10, 6 a 4 sekundy
 2. etapa  10, 6 a 4 sekundy
 3. etapa  bonifikace se neudělují
 4. etapa  6, 4 a 2 sekundy
 5. etapa  10, 6 a 4 sekundy
 V rychlostních prémiích získávají první 3 závodnice 3, 2 a 1 sekundu.

Bod 9. Časový limit v etapě je 20 % času vítězky etapy a 25 % času vítězky časovky.
Časový limit: Pro jednotlivé etapy bude časový limit upřesněn a ohlášen vždy před startem hlavním rozhodčím závodu.
 Vedoucí týmů a závodnice budou o stanovených limitech informováni ve sdělení sboru rozhodčích.

Bod 10.
V závodě se provádějí tyto klasifikace
10.1.Soutěž jednotlivkyň: Vítězkou se stává závodnice, jejíž součet časů dosažených v jednotlivých etapách včetně získaných bonifikací nebo penalizací je 

nižší.
 Klasifikace se provádí v každé etapě.
 Bonifikace se udělují:            
 - za umístění v etapě 10, 6 a 4 sec.   
 - za umístění v půletapě 6, 4 a 2 sec.
 - za umístění v rychlostní premii 3, 2 a 1 sec.
 V časovce se bonifikace nepřiznávají.
 Při rovnosti časů v celkové klasifikaci jednotlivkyň rozhodne další kriterium v pořadí:
 1. nižší součet zlomků sekundy naměřených dotyčným závodnicím v časovce jednotlivkyň.
 2. nižší součet umístění v jednotlivých etapách
 3. lepší umístění v poslední etapě
 Vedoucí závodnice této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinna startovat.

10. 2. Bodovací soutěž jednotlivkyň:
 Bodovací soutěž se hodnotí podle součtu bodů, přiznaných za umístění v  jednotlivých etapách a za umístění v rych-

lostních prémiích. 1. etapa  -  5 rychlostních premií, 2. etapa  -  2 rychlostní premie, 4. etapa  -  2 rychlostní premie, 
5. etapa  -  2 rychlostní premie

 Pořadí v cíli se boduje takto:
 V etapách s hromadným startem je hodnoceno prvních 15 závodnic:
 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.
 V časovce jednotlivkyň je hodnoceno prvních 10 závodnic:
 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.
 Rychlostní premie jsou bodovány 3, 2, 1 bod.
 Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů.
 Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci bodovací soutěže rozhodne další kriterium v pořadí:
 l. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
 2. vyšší počet vítězství v rychlostních spurtech započítávaných do celkové klasifikace bodovací soutěže  

3. lepší umístění v celkové v klasifikaci jednotlivkyň      
Vedoucí závodnice této soutěže obdrží oranžový trikot, ve kterém je povinna startovat.


10. 3. Vrchařská soutěž: V závodě je vypsáno celkem 14 vrchařských prémií: 1. etapa  -  3 vrchařské premie, 2. etapa  -  3 vrchařské premie, 
 4. etapa  -  3 vrchařské premie, 5. etapa  -  5 vrchařských premií
 Ve vrchařských prémiích získávají první 4 závodnice 5, 3, 2 a 1 bod.
 Vítězkou této soutěže se stane závodnice s největším počtem bodů.
 Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci vrchařské soutěže rozhodne další kriterium v pořadí:
 1. vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích
 2. lepší umístění v celkovém kvalifikaci jednotlivkyň.
 Vedoucí závodnice této soutěže obdrží modrý trikot, ve kterém je povinna startovat.

10. 4. Soutěž o nejlepší Vítězkou soutěže se stává závodnice, která do 31. 12. 2015 dosáhne věku 18, 19, 20, 21 nebo 22 let.
     závodnice do 23 let: Pořadí je dáno umístěním závodnic do 23 let v celkovém pořadí jednotlivkyň.
 Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinna startovat.

10. 5. Soutěž družstev: Hodnocení soutěže družstev v jednotlivých etapách se provádí podle součtu individuálních nejlepších tří závodnic kaž-

dého družstva.
 Při rovnosti časů klasifikace družstev v etapě rozhodne další kriterium v pořadí:
 1. lepší součet umístění nejlepších tří závodnic družstva s nejlepšími časy v dané etapě
 2. lepší umístění nejlepší závodnice družstva v cíli příslušné etapy
 Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů nejlepších tří závodnic družstva dosažených 

ve všech hodnocených etapách.
 Při rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje další kriterium v pořadí:
 1. vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách
 2. vyšší počet 2. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách atd.
 3. lepší umístění nejlepší závodnice družstva v celkové klasifikaci jednotlivců.
 Družstvo je složeno z minimálně 5 a maximálně 8 závodnic.
 Družstvo redukované na méně než 3 závodnice je z hodnocení vyloučeno.
 Vedoucí družstvo této soutěže neobdrží trikoty.

10. 6. Nejmladší závodnice: Odměněna bude nejmladší závodnice, která závod dokončí.
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10. 7. Pořadí trikotů: 1. Leader soutěže jednotlivkyň    ŽLUTÝ  trikot
 2. Leader závodnice bodovací soutěže    ORANŽOVÝ  trikot
 3. Leader závodnice soutěže o nejlepší vrchařku    MODRÝ  trikot
 4. Leader závodnice soutěže o nejlepší závodnici do 23 let  BÍLÝ  trikot

 V případě, že tatáž závodnice je na čele klasifikace více soutěží, stanovuje se pořadí priority nošení trikotů takto:
 1. trikot leadera soutěže jednotlivců podle časů
 2. trikot leadera bodovací soutěže
 3. trikot leadera soutěže o nejlepší vrchařku
 4. trikot leadera soutěže o nejlepší závodnici do 23 let

Bod 11.
Rozpis cen: Finanční odměny náleží závodnicím umístěným v dané etapě za 1. - 15. místo.
 1., 2. a 5. etapa  3. a 4. etapa  Celkové hodnocení
 umístění odměna umístění odměna Umístění odměna
 1. místo 195 EUR 1. místo 117 EUR 1. místo 164 EUR
 2. místo 113 EUR 2. místo 87 EUR 2. místo 113 EUR
 3. místo 87 EUR 3. místo 59 EUR 3. místo 87 EUR
 4. místo 71 EUR 4. místo 49 EUR 4. místo 71 EUR
 5. – 10. místo 59 EUR 5. – 10. místo 38 EUR 5. – 10. místo 59 EUR
 11. – 15. místo 28 EUR 11. – 15. místo 28 EUR 11. – 15. místo 28 EUR

 CELKEM 960 EUR CELKEM 680 EUR CELKEM 929 EUR
 
 Odměny budou vypláceny v EUR.
 Vítězky všech soutěží (jednotlivkyň, bodovací, vrchařská a nejlepší závodnice do 23 let) obdrží dále věcnou cenu.
 Vítězky všech vyhlášených prémií obdrží věcnou cenu.
 Nejmladší závodnice, která závod dokončí, bude odměněna věcnou cenou.

Bod 12.
Antidopingová kontrola: Antidopingová kontrola bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly UCI nebo podle Pravidel antidopingové 

kontroly ČSC.
 Antidopingové testy budou odebírány v místě cíle každé etapy – Krásná Lípa, Jiříkov, Rumburk, Bogatynia, Krásná Lípa.
 Směr antidopingových místností bude označen.
 Seznam závodnic určených pro antidopingovou kontrolu bude vyvěšen na listině v prostoru cíle etapy.

Bod 13.
Vyhlášení výsledků: Podle odstavce 1. 2. 112 Pravidel UCI jsou závodnice povinné zúčastnit se oficiálního vyhlášení. Ke stupňům vítězů se 

musí dostavit první tři závodnice po každé etapě a závodnice, kterým náleží převzetí rozlišovacího trikotu z jednotlivých 
klasifikací a vítězky všech premií v etapách !!! Vyhlášení bude vždy do 15 minut po příjezdu prvních závodnic !!!

 V cíli poslední etapy závodu bude vyhlášení celkových výsledků dle časového harmonogramu rozpisu závodu, kterých 
se musí zúčastnit prvních 10 závodnic, vítězky jednotlivých klasifikací a  soutěží. Při vyhlašování budou závodnicím 
předávány věcné odměny, které jim náleží.

 Finanční odměny, které náleží závodnicím, budou předány v kanceláři závodu po skončení vyhlašování celkových výsled-
ků.


Bod 14.
Řešení přestupků: Sbor rozhodčích může potrestat závodnice a ostatní účastníky závodu za přestupky proti řádu závodu a Pravidlům UCI, 

kdy bude postupováno dle regulí a katalogu pokud UCI.

Bod 15.
Mechanická vozidla: Rozměry mechanických vozidel jednotlivých družstev musí odpovídat Pravidlům UCI, v  případě jejich nedodržení 

nebudou do konvoje zařazena. Pořadí mechanických vozidel bude pro 1. etapu přiděleno losem na poradě. Ve 2., 4. a 5. 
etapě bude pořadí stanoveno dle umístění prvních závodnic z každého družstva v celkové průběžné klasifikaci jednotliv-
kyň. 

 Ve 3. etapě je možno použít mechanického vozu za každou závodnicí.
 Čísla pro mechanická vozidla budou vydávána rozhodčím v místě prezentace závodnic před každou etapou u podpiso-

vých archů.
 Při předjíždění skupin závodnic je nutno respektovat červený praporek sboru rozhodčích. V případě jakékoliv poruchy 

kola (včetně defektu) může závodnice obdržet přední, zadní nebo kompletní kolo. Výměnu kola je však dovoleno pouze 
za skupinou po pravé straně silnice.


Bod 16.
Prezentace závodnic: Každá závodnice je povinna nejpozději 15 minut před startem vlastnoručně se podepsat do předem vyložených podpi-

sových archů.
 Závodnice, která se nepodepíše nebo se nechá podepsat jinou osobou, bude potrestána podle Pravidel UCI.
Představení družstev: Družstvo je povinno dle časového harmonogramu se před každou etapou představit divákům, pokud to bude organizátor 

vyžadovat.

Bod 17.
Značení tratě: Bude provedeno tabulemi na pravé straně silnice následovně:
 50 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3 a 2 km. Poslední kilometr před cílem bude označen červeným prapor-

kem.
 Cíl bude označen bílou páskou na silnici a transparentem CÍL.
 Rychlostní premie budou označeny žlutou barvou na silnici s uvedením 500 m, 200 m, 100 m žlutou páskou na silnici 

a na obou stranách silnice tabulí PREMIE.
 Vrchařské prémie budou označeny žlutou barvou na silnici s uvedením 500 m, 200m, 100m žlutou páskou na silnici 

a na obou stranách silnice tabulí PREMIE.

Bod 18.
Zdravotní službu zajišťuje: Česká republika   Nemocnice Varnsdorf - Karlova 2280, Tel.: +420 412 372 445 – 7
Nejbližší nemocnice:     Rumburk -    Tel.: +420 412 332 551
     Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.,
     U Nemocnice 1298/6
 

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC dne 28.1.2015 –  Karel Machačný.

Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“.

Akce probíhá pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha
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WALLE Brianna - USA - USA
1. místo - 1stst rank rank

SÁBLÍKOVÁ MartinaSÁBLÍKOVÁ Martina -  (CZE) -  (CZE)
2. místo - 22. místo - 2ndnd rank rank

KOEDOODER VeraKOEDOODER Vera - (NED) - (NED)
3. místo - 33. místo - 3thth rank rank

Vítězky Tour de Feminin 2014 -

- 2014´s Wins

Dosavadní vítězky Tour de Feminin
1988 Kynčlová Radka AŠ Mladá Boleslav
1989 Kynčlová Radka AŠ Mladá Boleslav
1990 Orvošová Eva Loko Poprad
1991 Páczová Ildigo Spartak Dubnica
1992 Barilová Alena Loko Prešov
1993 Kratz Sandra SRN
1994 Stagurskaja Zinajda Bělorusko
1995 Ilavská Lenka Slovensko
1996 Kupfernagel Hanka SRN
1997 Kupfernagel Hanka SRN
1998 Hihilyová Svitlana Ukrajina
1999 Kupfernagel Hanka SRN
2000 Kupfernagel Hanka SRN
2001 Wampfler Sandra Švýcarsko
2002 Matusiak Bogumila Polsko
2003 Karpenko Valentina Ukrajina
2004 Worrack Trixi SRN
2005 Liebig Tina SRN
2006 Senff Theresa SRN
2007 Kupfernagel Hanka SRN
2008 Hennig Angela SRN
2009 Burchenkova Aleksandra Rusko
2010 Worrack Trixi SRN
2011 Spratt Amanda Austrálie
2012 Larisa Pankova Rusko
2013 Amy Cure Austrálie
2014 Walle Brianna USA

Akce probíhá pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha

Martina Sáblíková

- trojnásobná Olympijská vítězka a jedenáctiná-

sobná Mistryně světa v rychlobruslení

WWWWW
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Tour de Feminin

THE SCHEDULE OF THE XXVIII. ANNUAL WOMEN‘S 

INTERNATIONAL CYCLING RACE

“TOUR  de  FEMININ  -  CZECH SWITZERLAND TROPHY“

Point 1.
Race organizer Cycle club Krásná Lípa – Czech Republic

Race secretary Municipal authority Krásná Lípa – Masarykova 6/246 – 407 46 Krásná Lípa
 Došková Vladimíra Phone:  +420 412 354 831 Fax:  +420 412 354 821
 E-mail:  doskova@krasnalipa.cz

Date and location of the race 9 – 12 July 2015, Krásná Lípa

Race manager: Jiří Vích – Smetanova 22 – 407 46 Krásná Lípa
 Phone.:  +420 412 383 671 Mobil: +420 604 526 500 Fax:  +420 412 354 821
 E-mail: cyklo.kl@centrum.cz

Main referee: Gensheimer Andreas - NSR (andreas.gensheimer@ruv.de)
Commissaires: Ing. Jiří Šťastný, Ondřej Majerčík, Markéta Jandová, Pavel Mareš, Jan Starý, PhDr. Zdeněk Svatoš

Track commander: Jan Jurka

Race track: Stage I. 9. 7. 2015 road 118.7 km 1:10 pm Krásná Lípa - Krásná Lípa Czech Republic
 Stage II. 10. 7. 2015 road 91.0 km 10:30 am Jiříkov - Jiříkov Czech Republic
 Stage III. 11. 7. 2015 time trial 14.6 km 10:00 am Krásná Lípa - Brtníky - Krásná Lípa Czech Republic
 Stage IV. 11. 7. 2015 road 71.6 km 4:10 pm Rumburk - Rumburk Czech Republic
 Stage V. 12. 7. 2015 road 98.5 km 10:10 am Varnsdorf - Krásná Lípa Czech Republic

 Total length of the track 394.4 km

Point 2.
Race classification: Racers of the women elite category are allowed to take part. The race is organized according to the rules of UCI and this 

schedule. This race has been clasified as category WE 2.2.
 Scoring chart for the women elite category according to the rules of UCI.
 Final qualification   Stages and halfstages  For the jersey of the race  

Ranking  Points  Ranking Points  leader
 1.  40  1. 8
  2.  30  2. 5  4 points for one stage
 3.  16  3. 2
 4.  12
 5.  10
 6.  8
 7.  6
 8.  3

Point 3.
The conditions: All race participants must have a valid cycle federation licence for the year 2015 and display it upon request.
 The race can be attended by national teams, UCI teams, mixed professional, and regional women teams as written in 

paragraph 2.1. 005 of the UCI rules.
 According to paragraph 1. 2. 052 of the UCI Rules each team must own and show a start permit issued by their national 

federation.
 According to article 2. 2. 003 of the UCI Rules there is a possible start for the following: 5-8 women teams comprised 

of contestants born in the year 1997 and earlier, younger contestants can start when they show written confirmation 
from the national federation according to paragraph 2. 6. 004 of the UCI Rules.

 All participants must have a valid passport or another identification document.
Application: Send to the race secretary or director your name and details on the official UCI application form, including the birth 

date, UCI code, licence number, and requirements for accommodation of the contestants and team staff - by 30 June 
2015 at the latest.

Regulation: The race will be conducted according to the UCI rules and their regulations. The race will take place in   normal traffic 
with some restrictions at crossroads, however all contestants must adhere to the law about overground communication 
number 361/2000 of the code of law and they must respect its later changes. Each contestant takes part at their own 
risk and the organizer is not responsible for any damage or harm that should occur during the race.

 The organizer has the right to make necessary changes to the schedule of the race in the case of any unpredictable cir-
cumstances.

 The third stage (individual time trials) takes place during closed-traffic periods.
 The contestants and team staff must respect the instructions of the organizers.

Point 4.
Race office: Municipal authority Krásná Lípa – Masarykova 6/246 -407 46 Krásná Lípa
 Office is opened from 8 July 2015 from 3:00 PM, to the end of the race – 12 July 2014 to 4:00 PM.
 The distribution of starting numbers is on July 8th, 2015 from 3:00 pm to 8:00 pm.
Start numbers: The starting numbers can be collected by any licence holder or his/her substitute. Each contestant will get a  set of 

starting numbers (no subsequent modifications are allowed) which must be placed so that they are easy to see. 
 During the third stage, 1 starting number is sufficient.
Presentation: The arrival of all contestants is on July 8th, 2015. The contestants, including the team staff, are required to show health 

insurance certification.
 Each participant including the team staff is required to pay 65,- EUR. 
 Each team will receive a fuel voucher for 1.000,- CZK
Accommodation and board: Will be provided by the organizer for registered contestants and team staff in a hotel or bed and breakfast. 
 Accommodation and board start on July 8th, 2015 with dinner and end on July 12th, 2015 with lunch.
 Organizer does not ensure diet food. In case of absence from the race or non-acceptance of the ensured accommodation 

(including the number of participants) team manager has to pay all costs associated with it during presentation.

Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka8



Team conference: The team conference of team leaders, commissaries and organizers (according to the paragraph 1. 2. 087 of the UCI 
Rules) takes place on July 9th, 2015 at 9:00 AM in Cultural Hall (cinema) in Krásná Lípa.

Point 5.
Individuals‘ time trials: The contestants will start in reverse order of the final race of the individuals at 1-minute intervals.
 If two contestants from the same team are placed in this classification directly behind each other, the commissaires are 

entitled to replace one of them with a contestant from another team. The start is fixed.

Point 6.
Radio stations: The distribution of radio stations takes place during the team conference before the start of the first stage. Each contest-

ant is responsible for battery charging, returning them after the race to the racing office.

Point 7.
Neutral automatic vehicles: The organizer will provide three neutral automatic vehicles.

Point 8.
Bonification: Bonification at the finish of each stage:
 1st stage  10, 6 and 4 seconds
 2nd stage  10, 6 and 4 seconds
 3rd stage  no bonification here
 4th stage    6, 4 and 2 seconds
 5th stage  10, 6 and 4 seconds
 In the speed bonuses there are 3, 2 and 1 seconds for the first three contestants.

Point 9. For 1st, 2nd, 4th and 5th stage, the time limit is 20% of winning time. The time limit for time trial is 25% of winning time.
Time limit: For each stage, the time limit will always be specified and announced prior to the start by the main racing referee. 
 The team leaders and the contestants will be informed about the limits by the announcement of the referee board. 

Point 10.
The race contains the following classifications
10.1. Race of the individuals: The winner is the contestant whose achieved time in the stages, including bonifications or penalties, is lower.
 The classification is carried out in each stage.
 1. stage: 5 sprint premiums, 2. stage: 2 sprint premiums, 4. stage: 2 sprint premiums, 5. stage: 2 sprint premiums
 Bonifications are awarded for:
 1. placing in stage – 10, 6 and 4 seconds
 2. placing in half stage – 6, 4 and 2 seconds
 3. placing in speed bonus – 3, 2 and 1 second
 In time trial is no bonification. 
 When the contestants have the same time in the final, the following factors will prove decisive: 
 1. lower fractions of a second total measured in the time trial of the contestants.
 2. lower sum of placing in single stages
 3. better placing in the last stage
 The leader of this race will get a yellow jersey in which she has to start.

10. 2. Point race of the individuals: The point race is rated by the sum of points, which are gained in single stages and for placing in speed bonuses.
 Ranking in the finish is as follows:
 In stages involving a mass start, the first 15 contestants are rated:
 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point
 In the time trial the first 10 contestants are rated:
 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point.
 Speed bonus is rated:
 3, 2 and 1 point.
 The winner of this race will be the contestant with the highest amount of points.
 In the case that more contestants have the same point amount, the following factors are decisive:
 1. higher number of victories in single stages.
 2. higher number of victories in speed bonuses included in total classification of point contest
 2. better placing in the final order of the individuals
 The leader of this race will get an orange jersey, in which she has to start.

10. 3. Climber contest: There are 14 climber bonuses in this race.
 1. stage: 3 climbings, 2. stage: 3 climbings, 4. stage: 3 climbings, 5. stage: 5 climbings
 In the climber bonuses the first 4 contestants will get 5, 3, 2 and 1 point.
 The winner of this race is the contestant with the highest sum of points.
 In the case that more contestants have the same amount of points in total ranking of climber contest, the following 

factors are decisive:
 1. higher sum of 1st places in climber bonuses
 2. better ranking in the final order of the individuals´ race.
 The leader of this race will get a blue jersey, in which she has to start.

10. 4. Best contestants 
under 23 years of age: Winner of this contest is the contestant who achieves age of 18, 19, 20, 21 or 22 by 31 December 2015.
 The ranking is in accord with placings of contestants under 23 years of age in final ranking of individuals. 
                                                          Points of speed and climber bonuses are counted in this competition.
 The leader of this contest will get a white jersey, in which she has to start.

10. 5. Team competition: The ranking of the individuals in single stages is decided according to the sum of individual times of the first three 

contestants from each team.
 In the case of the same times of the team qualifications in stages, the following factors will decide:
 1. better sum of placing of the first three team contestants with best times in the stage
 2. better placing of the best contestant of the team in the finish of the relevant stage
 The final rating of the teams is decided according to the sum of individual times the first three team contestants acquired 

in all rated stages.
 In the case of the same times in the final classification of the team, the following factors will be decisive:
 1. higher sum of 1st place finishes in the evaluation of the teams in single stages
 2. higher sum of 2nd place finishes in the evaluation of the teams in single stages, etc.
 3. better place of the best team racer in the final ranking of the individuals´ race
 Team consists of 5 – 8 contestants.
 A team which is reduced to less than 3 contestants will be excluded from the race.
 The leading team of this contest will receive no jersey. 
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10. 6. The youngest contestant: There is a prize for the youngest competitress who finishes the race.

10. 7. The order of jerseys: 1. Individuals     YELLOW jersey
 2. Point contest     ORANGE jersey
 3. Climber contest   BLUE jersey
 4. Best competitress under 23 years of age WHITE jersey 
 In the case that one contestant is the holder of more jerseys, there is a priority of wearing them:
 1. Individuals
 2. Point contest
 3. Climber contest
 4. Best competitress under 23 years of age 

Point 11.
Prize schedule: Financial rewards go to the contestant placed in particular stages in places 1 to 15 and for final results in places 1 to 15.
 1, 2 and 5 stage  3 and 4 stage  Final results
 ranking reward ranking reward Ranking reward
 1st place 195 EUR 1st place 117 EUR 1st place 164 EUR
 2nd place 113 EUR 2nd place 87 EUR 2nd place 113 EUR
 3rd place 87 EUR 3rd place 59 EUR 3rd place 87 EUR
 4th place 71 EUR 4th place 49 EUR 4th place 71 EUR
 5th – 10th place 59 EUR 5th – 10th place 38 EUR 5th – 10th place 59 EUR
 11th – 15th place 28 EUR 11th – 15th place 28 EUR 11th – 15th place 28 EUR

 TOTAL 960 EUR TOTAL 680 EUR TOTAL 929 EUR
 
  The rewards will be distributed in EUR.
  The winners of all competitions (individual, point, climber and activity) will receive a lagniappe.
 The winners of all announced bonuses will receive a lagniappe.
 The youngest contestant who finishes the race will receive a lagniappe.

Point 12.
Anti-doping check: The doping check will be conducted according to the Rules of the UCI anti-doping check or according to the Anti-

doping Check Rules of  ČSC.
 Anti-doping tests will be taken at the end of each stage – Krásná Lípa, Jiříkov, Bogatynia, Rumburk, Krásná Lípa.
 The directions to anti-doping rooms will be marked.
 The contestants chosen for an anti-doping check will be listed in the room of the stage finish.

Point 13.
Results announcement: According to paragraph 1. 2. 112 of the UCI Rules, the contestants are obliged to take part in the official proclamation. 

The first three contestants after each stage and contestants who should take over the jersey from single stage must come 
to the victory rostrum and winners of all bonuses in stages !!! Proclamation will be always held within 15 minutes after 
the arrival of the first contestants.

 At the end of the last stage the announcement of the final results will take place according to the time schedule of the 
races. The first 10 contestants, the winners of single qualifications and competitions must take part in it. The contestants 
will get lagniappes during the proclamation.

 Financial rewards belonging to the contestants will be distributed in the race office after the proclamation of the results 
is finished. 


Point 14.
Handling of offences: The referee committee can punish the contestants and other participants of the race for offences against the UCI Rules 

and race rules. It shall be conducted according to the punishment chart listed in the Technical Directives of the UCI

Point 15.
Automatic vehicles: The dimensions of the mechanical vehicles of the teams must correspond to the UCI Rules. In the case the rules are not 

observed they will not be included into the convoy. The order of the mechanical vehicles for the 1st stage will be decided 
according to a lot from the conference. In the 2nd, 4th and 5th stage the order will be set according to the placing of the 
contestants from each team in the final running classification of the individuals. 

 In the 3rd stage it is possible to use a mechanical vehicle behind each contestant.
 Numbers for vehicles will be distributed by a referee in the presentation area, at the signature sheets, before each stage.
 In taking over the contestants, the red flag of the referee committee must be respected. In the case of bicycle defects the 

contestant can get the front or rear wheel, or the complete bike. A bile exchange is allowed only behind the group on 
the right side of the road.  


Point 16.
Presentation of the contestants: Each contestant must sign the signature sheets by her own hand wthin 15 minutes,  at the latest.
 The contestant who does not sign or let another person sign for her will be punished according to the UCI Rules.
Introduction of the teams: The team is obliged to introduce themselves to the spectators before each stage according to the time schedule, if the 

organizer insists.

Point 17.
Track marking: By signs located on the right side of the road in the following manner:
 50 km after the start and last 25, 20, 10, 5, 4, 3 and 2 km. The last kilometer before the finish will be marked by a red 

flag.
 The finish will be marked by a white band on the road and a banner marked FINISH.
 Speed bonuses will be marked by a red colour on the road with the sign of l km, 500 m, 200 m, 100 m by a red band on 

the road and on both sides of the road with a sign PREMIE.
 Climber bonuses will be marked by a green colour on the road with signs of  1 km, 500 m, 200m, 100m by a green band 

on the road and on both sides of the road with a sign PREMIE.

Point 18.
The first Aid is managet by: Česká republika   Hospital Varnsdorf - Karlova 2280, Tel.: +420 412 372 445 – 7
The nearest hospital:     Rumburk -    Tel.: +420 412 332 551
     Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.,
     U Nemocnice 1298/6
 

The schedule of this race was confirmed by the STK ČSC on January 28th, 2015 – Karel Machačný

Organization committee Tour de Feminin – Czech Switzerland Trophy.
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I. etapa - „OKOLO ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU“ - 118,6  km
9. července  2015  -  start  ve  13:00 hodin

Záštitu nad etapou převzalo město Krásná Lípa

 Krásná Lípa – Centrum Českého Švýcarska - se stává začátkem července i cen-
trem světové ženské cyklistiky. Závod světového poháru žen Tour de Feminin – O cenu 
Českého Švýcarska přiláká pozornost nejen sportovní veřejnosti k našemu dlouho opomí-
jenému regionu. Opět budeme mít příležitost sledovat zblízka špičkové výkony světové 
cyklistické špičky, obdivovat houževnatost, ale i půvab mnoha desítek závodnic v pestro-
barevném závodním poli. Opět spolu oslavíme velký cyklistický svátek.

Jan Kolář
starosta města Krásné Lípy

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
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Záštitu nad etapou převzalo město Krásná Lípa

START
CÍL

Profi l posledních 5 km
min.: 383 m.n.m.
max.: 526 m.n.m.
počáteční: 393 m.n.m.
koncová: 430 m.n.m.
stoupání: 147 m
klesání: 110 m
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HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVA KY
• výroba a prodej nových stroj   • generální opravy a modernizace
• prodej náhradních díl   • servis a služby

KOVOOBRÁB NÍ
• frézování  • soustružení  • vyvrtávání  • broušení  • ozubená kola

TRUHLÁRNA
• truhlá ské a tesa ské práce  • zakázková výroba

EURO topoz s.r.o. , Smetanova 11/1000, Krásná Lípa 
 
 
výroba peka ských stroj  a za ízení 
kovoobráb ní 
nitridace 
 
tel : 00420 413 034 201                        info@eurotopoz.cz 
fax: 00420 413 034 202                         www.eurotopoz.cz 
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II. etapa - „JIŘÍKOVSKÁ“ - 91,0  km
10. července  2015  -  start  v  10:35 hodin

 Již podvanácté přivítáme  v Jiříkově mezinárodní cyklistický závod žen 
TOUR DE FEMININ. Tento cyklistický závod je pro náš region svátkem. Opět 
se můžeme těšit na cyklistky z několika zemí a na jejich kvalitní sportovní výko-
ny. Velký dík patří rovněž organizátorům závodu.

Starosta města Jiříkova
Michal Maják

Záštitu nad etapou převzalo město Jiříkov

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár
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Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Záštitu nad etapou převzalo město Jiříkov



Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Záštitu nad etapou převzalo město Jiříkov

START
CÍL

3x

2x

min.: 365 m.n.m.
max.: 445 m.n.m.
počáteční: 441 m.n.m.
koncová: 365 m.n.m.
stoupání: 36 m
klesání: 112 m

18



Záštitu nad etapou převzalo město Jiříkov

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

19

Tovární 205, Rumburk
tel.: 412 354 610-13
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III. etapa – KRÁSNÁ LÍPA - BRTNÍKY - KRÁSNÁ LÍPA – časovka 14,6 km
11. července 2015 – start v 10.00 hodin

 K létu v Krásné Lípě a na Šluknovsku již více než čtvrt století neodmyslitelně 
patří mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminin, při kterém v pěti etapách 
projíždí oblastí Českého Švýcarska početné pole cyklistek z celého světa. Je to příjemné 
oživení pro místní obyvatele i návštěvníky našeho regionu.
Věřím, že ve zdejší krajině pískovcových skal a tajemných roklí prožijete všichni několik 
příjemných dnů a že se k nám budete rádi vracet.
Po dlouhých letech se vrací časovka našeho etapového závodu žen opět do Krásné Lípy. 
Je sice škoda, že tato etapa není dle tradice v Polsku, ale pro nás je to změna sympatická. 

Přeji všem mnoho sportovních úspěchů a také příjemný pobyt v Česko saském Švýcar-
sku!
                                                                                                    Zbyněk Linhrat
                                                                                                    senátor Parlamentu ČR 

 Záštitu nad etapou převzalo město Bogatynia

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár
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Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

 Záštitu nad etapou převzalo město Bogatynia
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IV. etapa - RUMBURSKÉ OKRUHY - 71,6 km
11. července 2015 – start v 16.15 hodin

Nádherná krajina Šluknovského výběžku přímo vybízí k  výletům i  cykloturistice. Není 
proto divu, že se cyklistický závod Tour de Feminin setkává s tak velkým ohlasem a pravi-
delně se k nám sjíždějí závodnice z celého světa. O to víc jsem rád, že se nám již před lety 
ve spolupráci s ředitelem závodu a úžasným člověkem panem Víchem podařilo realizovat 
etapu nazvanou Rumburské okruhy.
Už se těším, až se peleton závodnic opět proženeme ulicemi města Rumburk. Všem závod-
nicím přeji úspěšný start, hodně sil v cílové rovince a nám příznivcům sportu a cyklistiky 
zvlášť skvělý sportovní zážitek.

Ing. Jaroslav Sykáček 
starosta města

Záštitu nad etapou převzalo město Rumburk

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár
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Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Záštitu nad etapou převzalo město Rumburk



Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Záštitu nad etapou převzalo město Rumburk

Profi l posledních 5 km
min.: 385 m.n.m.
max.: 397 m.n.m.
počáteční: 396 m.n.m.
koncová: 387 m.n.m.
stoupání: 25 m
klesání: 34 m

24

START
CÍL

3x
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Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Záštitu nad etapou převzalo město Rumburk

Pavel Brabec
Nádražní 1263/6, 408 01 Rumburk

Tel.: 412 333459,   Email: kolabrabec@centrum.cz
www.kolabrabec.cz

DISPLAY

CONSULTING

SERVICES

PACKAGING

STI  Česko  s.r.o. • Výrobce obalů a POS materiálů z kartonu a lepenky • Tel.: 412 354 800 • sti.cesko@sti-group.cz • www.sti-group.cz

EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
 
Tel.: +420 412 379 115
email: info@eurogreen.cz
www.eurogreen.cz

Výstavba, rekonstrukce 

a regenerace travnatých hřišť. 

Nabídka vybavení pro sportoviště.

Výroba a prodej
punčochového ošacení

Kyjovská 998/79

novia
� � � � � � �

	 
 � �  �  � � � 
 	 � � � � � � �
�������������������� �!�"��"�#$%�
&� '����( ���)� * �+) ,�, ,-�

Výroba a prodej pleteného zboží

Kyjovská 998/79, 40746 Krásná Lípa
telefon: 00420 412 383 359

EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou 
Tel.: +420 412 379 122
email: info@eurogreen.cz
www.iseki.cz

PROFESIONÁLNÍ TECHNIKA

Ucelená nabídka komunální techniky pro 

obce, zahradníky a komunální služby.

UHELNÉ SKLADY

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ 
PRÁCE

telefon
603 503 678

Jiří Kopecký, Krásná Lípa
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V. etapa – „Z VARNSDORFU DO LABSKÝCH PÍSKOVCŮ“ – 98,7 km
12. července 2015 – start v 9.55 hodin

Záštitu nad etapou převzalo město Varnsdorf

Červenec a České  Švýcarsko. Mnohé z nás napadnou prázdniny, ale ty sportu znalé i pestrobarevný 
had pelotonu jedoucí nádhernou krajinou tradičního mezinárodního cyklistického etapového závodu 
žen Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska.
Jsem velice rád, že letos opět první etapa závodu vede přes Varnsdorf a  my si užijeme závodnice 
v plné síle a odhodlání. Jako velkého fanouška cyklistiky mě trochu mrzí, že se nemohu zúčastnit jako 
zavodník, protože mezi dámy bych asi nezapadl, ale určitě si užiju atmosféru jako nadšený divák 
a velice se na  to těším, protože jak často se nám může podařit být tak blízko světové elitě ženského 
cyklistického světa.
Přál bych závodu více diváků a větší  propagaci nejen v rámci regionu, ale i celého Česka. Tento závod 
si již po  více jak čtvrtstoletí konání jistě zaslouží větší zájem a  pozornost sdělovacích prostředků, 
místních samospráv, občanů, turistů a dalších diváků, než v součastnosti má. 
Je to přece o sportu, o úžasných výkonech, o motivaci a odhodlání, o vůli nedat se, překonávat sám sebe 
a  vítězit. Je to inspirací nejen pro nás, ale i naše děti. 
Přeji všem úžasným závodnicím mnoho zdaru a divákům pěkný sportovní zážitek!

Starosta města Varnsdorfu
Stanislav Horáček

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár



Tour de Feminin 2015
Světový pohár
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Tour de Feminin

Záštitu nad etapou převzalo město Varnsdorf



Tour de Feminin 2015
Světový pohárTour de Feminin

Záštitu nad etapou převzalo město Varnsdorf

START

2x

CÍL

Profi l posledních 5 km
min.: 393 m.n.m.
max.: 526 m.n.m.
počáteční: 393 m.n.m.
koncová: 430 m.n.m.
stoupání: 147 m
klesání: 110 m

28



Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Záštitu nad etapou převzalo město Varnsdorf 29

Pr Varnsdor ká
tel.: rt
Pr
tel.: rt

 www.bartys.cz

á
r

art



Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Akce probíhá pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha30

Adresa fi rmy: Tel:     412  372 763
Útes spol. s r. o. Fax:   412  371 195
Žižkova ulice 98 E-mail: utes@volny.cz
407 47 Varnsdorf www. utesvdf.cz

Krásný Buk 92
40746 Krásná Lípa

                 tel.:   412 383 298
 777 758 348-9

e-mail: maly@interdata.cz

AUTODÍLY
AUTOSERVIS



Akce probíhá pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha 31

Tour de Feminin Tour de Feminin 2015
Světový pohár

Místo ubytování - Pensions





 Krásná Lípa hlavní město závodu, ředitelství (50.9129608N, 14.5099944E)

 

Krásná Lípa Lípa Resort, Továrna (50.9133092N, 14.5073928E)

Krásná Lípa Hotel Beseda (50.9131469N, 14.5084656E)

 

Jiřetín pod Jedlovou Chata Slovan (50.8630286N, 14.5741958E)

Chřibská Rekreační komplex Chřibská (50.8512900N, 14.4765992E)

Varnsdorf Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

 (50.9106303N, 14.6345025E)

Rumburk Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie

 (50.9515467N, 14.5491225E)








SŠS a CR, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
adresa školy:
- korespodenční adresa SŠS a CR,
  Bratislavská 2166,
  407 47 Varnsdorf
telefon ubytovacího objektu:
412 374 475, 412 371 371
kontaktní pracovník (p. Fučíková):
412 354 797, 412 372 456
mobil: 739 096 180, 607 160 408
fax: 412 354 789
e-mail: info@sosvdf.cz
www.sosvdf.cz

:

Střední zdravotnická škola
a Obchodní akademie,
Rumburk, příspěvková organizace
Františka Nohy 959/6
408 30 Rumburk
 
Adresa domova mládeže:
Domov mládeže SZdŠ-OA
Sukova 6
408 30 Rumburk








Chata Slovan
Osada Rozhled 19
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel.: +420 412 379 207
       +420 721 459 685
e-mail: slovan@provenio.cz
http://www.slovan.provenio.cz

Hotel Beseda
Křinické náměstí 2
40746 Krásná Lípa
tel.: +420 412 383 205
       +420 724 099 920
e-mail: hotelbeseda@seznam.cz
http://sweb.cz/hotelbeseda

GPS: 50°54‘45.889“N, 14°30'27.651“E

Křinické náměstí 1180/7
407 46 Krásná Lípa
Czech Republic
www.lipa-resort.cz
t +420 412 713 111
m +420 775 592 230
f +420 412 713 999
recepce@lipa-resort.cz



RUMBURSKÉ NOVINY

Mediální partneři

iříkovské
oviny

DĚČÍNSKÝ

www.decinskydenik.cz

Sportovní akci podpořil TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r. o.

Prague  

Krásná Lípa

Poland
Germany

Czech Republic

Vyrobila fi rma

Pořadatel - Organizer - Veranstatlter:
 Klub cyklistiky Krásná Lípa – Česká republika
 Cycling club Krásná Lípa – Czech Republic
 Radsportclub Krásná Lípa – Tscheschische Republik
Datum konání - Date - Veranstaltungsdatum:
 9. - 12. července 2015
 9. - 12. july 2015
 9. - 12. juli 2015
Ředitel závodu - Race Director - Wettkampfleite: 
 Jiří Vích Smetanova 22 – 407 46  Krásná Lípa – Czech Republic
 Tel.: 00420 412 383 671
  00420 604 526 500
 Fax:     00420 412 354 821
 E-mail: cyklo.kl@centrum.cz, doskova@krasnalipa.cz, sarkapeskova@centrum.cz 
  
Kancelář závodu - The Municipal office of - Wettkampfbüro:
 Městský úřad Krásná Lípa – Masarykova 246/6 - 407 46 Krásná Lípa – Czech Republic
Sekretářka - Secretary - Sekretärin:
 Vladimíra Došková
 Tel.: 00420 412 354 820, 00420 412 354 831
 Fax: 00420 412 354 821
 E-mail: doskova@krasnalipa.cz


