IML & IVV – CUP
Cílem vzájemné spolupráce IML a IVV je vytvoření nové celosvětové turistické aktivity. Z
tohoto důvodu byla těmito organizacemi vytvořena společná soutěž „IML & IVV - CUP“.

Pravidla a podmínky společných akcí IVV a IML
Každý rok bude uspořádáno maximálně 6 společných akcí „IML & IVV – CUP“. IVV bude
pro pořádání upřednostňovat Olympiády, Europiády a Asiapiády.
Vybrané akce pro rok 2019:
Mallorca (Španělsko)

IVV akce

14. - 16. 3.

Wellingborough (Anglie)

IML akce

11. - 12. 5.

Diekirch (Lucembursko)

IML akce

15. - 16. 6.

Crailsheim (Německo)

IVV akce

17. - 18. 8.

Fulda (Německo)

IML akce

05. - 06. 10.

Aix-en-Provence (Francie) IVV Olympiáda

16. - 19. 10.

Společně uspořádané akce musí splňovat následující pravidla:
° Akce musí být minimálně dvoudenní.
° Každý den musí být v nabídce 20 km trasa. Mohou být nabídnuty i delší trasy, např.
maraton. Různé délky tras jsou žádoucí. Účastníci soutěže, při účasti na IVV Olympiádě,
IVV Europiádě nebo IVV Asiapiádě, získají razítko s potvrzením účasti, pokud absolvují
každý den minimálně 20 km trasu. Účastníci starší 70 let minimálně 10 km trasu.
° Kromě razítka soutěže obdrží účastník, za předpokladu, že akce byla IML, razítko do IML
pasu a pokud byla akce IVV, razítko do účastnických průkazů IVV.

Pravidla soutěže „IML& IVV – CUP“
° Speciální záznamník pro soutěž získáte v jednotlivých centrálách IML a IVV, nebo
u pořadatele akce.
° Po úspěšném absolvování celé akce obdrží účastník příslušné razítko do záznamníku s
jeho aktuální fotografií. Uznány budou pouze osobně předložené záznamníky.
° Po absolvování celého pochodu si může účastník zakoupit u pořadatele sponu akce.
° Do plnění podmínek soutěže budou zařazeny i všechny akce, které proběhly v součinnosti
IML a IVV před 1. lednem 2016, tzn. tyto IVV Olympiády, Europiády a Asiapiády:
IVV Olympiády
IVV Europiády
IVV Asiapiády
2009 Yamanashi / Japonsko 2012 Echternach-Irrel / D+L 2012 Suncheon / Již. Korea
2011 Antalya / Turecko

2014 Marostica- Breganz / It. 2014 HigashiMatsuyama/Ja.

2013 Val Gardena / Itálie

///

///

2015 Chengdu / Čína

///

///

° Pro potvrzení účasti na těchto předchozích 8 akcích je platné pouze razítko z akce, které
může účastník doložit ve svém IML pasu. Razítko (razítka) z předchozích akcí předloží
účastník pořadateli soutěže, který mu následně zpětně potvrdí účast do nového
záznamníku soutěže „IML & IVV – CUP“.

Ocenění
° Po úspěšném absolvování akce IML & IVV, Olympiády, Europiády nebo Asiapiády má
účastník nárok na příslušný diplom a sponu.

° Bronzová medaile - účast na 4 akcích.
° Stříbrná medaile - účast na dalších 8 akcích (celkem 12 akcí).
° Zlatá medaile

- účast na dalších 8 akcích (celkem 20 akcí).

IML & IVV nášivka
Nášivka je hezkým a vhodným doplňkem pro účastníky soutěže a napomůže dalšímu šíření
dobré spolupráce mezi organizacemi IML a IVV.

