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Vážení přátelé,

jako každý rok, tak i letos začíná naše první číslo statistikou loňského roku spolu s aktuálními
informacemi z domova i zahraničí. 

Ohlédnutí za rokem 2016

Bylo zorganizováno celkem 206 akcí, na kterých se plnily podmínky IVV. Pro jejich pořadatele
bylo vydáno celkem 300 razítek IVV. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 75 293 turistů, z toho
podmínky IVV plnilo 9 049 účastníků a 1 069 účastníků bylo ze zahraničí. Bylo uděleno 431
splněných ocenění (diplomy, odznaky a nášivky).
Pochody s největší účastí:
Pochod Českým rájem                   -  6 969 účastníků
Zimní výstup na Helfštýn                -  3 901
Putování za Loštickým tvarůžkem  -  3 605 
Za povidlovým koláčem                  -  3 460 
Třemošenská padesátka                -  1 970
Za posledním puchýřem                 -  1 516
K datu 31. 12. 2016 bylo pořadateli v ČR vyhlášeno 70 městských a příměstských tras IVV a
11 okruhových tras IVV. Tyto trasy navštívilo celkem 1 074 turistů, z toho 367 cizinců.

Vydávání ocenění

Z  rozhodnutí  sekce  budou  v  roce  2017  vydávána  ocenění  plnění  aktivit  IVV  na  těchto
turistických akcích:
01. 04. Za povidlovým koláčem – Benešov
20. 05. Smržický vandr – Smržice
26. 08. Krajem nezbedného bakaláře – Rakovník
21. 10. Podzim pod Zelenou Horou – Nepomuk
18. 11. Za posledním puchýřem – Bučovice

Nová permanentní trasa IVV

Odbor KČT Klub přátel a milovníků výletů připravil pro zájemce novou městskou trasu IVV
„12. putování podél pražských potoků, Litovicko – Šárecký potok“ v délce trasy 27 km.
Propozice, informace a razítko k této trase obdržíte na adrese: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou
300/4, 150 00 Praha 5 – Košíře, tel: 736 643 873, e-mail: rudolf.krause@seznam.cz 

Soutěž IML & IVV CUP 

Pro plnění této soutěže v roce 2017 byly vybrány následující akce:
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06. - 07. 05. Blankenberge (Belgie) – IML                  19. - 20. 08. Crailsheim (Německo) – IVV
06. - 10. 06. Světová olympiáda IVV Koblenz             01. - 04. 09. Brasov (Rumunsko) – IVV
11. - 13. 08. Vaasa (Finsko) – IML                              23. - 24. 09. Brno (ČR) – IML

Nová soutěž „Olympijský pas“

Prezídium IVV vyhlásilo novou soutěž, jejíž plnění spočívá v účasti na světových olympiádách
IVV.  Zájemci  o  plnění  této soutěže obdrží  „Olympijský  pas“  zdarma,  do kterého jim bude
pořadatelem potvrzena účast a to z každé olympiády jedním razítkem. Po účasti na 5, 10, 15 a
20 olympiádách obdrží  účastník  diplom.  Do plnění  podmínek soutěže lze  zpětně zařadit  i
všechny olympiády,  které doposud proběhly. Účast na předchozích olympiádách doloženou
razítkem (razítky)  předloží  účastník  pořadateli  soutěže,  který  mu zpětně  potvrdí  účast  do
nového  „Olympijského  pasu“.  Účastníkům,  kteří  na  olympiádě  v  Koblenzi  doloží  účast  na
všech  15  uskutečněných  olympiádách,  budou  na  závěrečném  ceremoniálu  oceněni
prezidentem IVV Giuseppem Colantoniem.

Světový kongres delegátů členských zemí IVV

Kongres se uskutečnil ve dnech 25. - 26. 11. 2016 v Rio de Janeiru v Brazílii za účasti 34
delegátů z registrovaných členských států z celého světa. Českou republiku a Klub českých
turistů zastupoval  tentokrát pouze 1 delegát a to předseda sekce IVV/IML Werner Friedrich.
Kongres, tentokrát volební, zahájil a delegáty přivítal prezident IVV America a pořádající země
Flávio Ferreira (Brazílie) a prezident IVV Giuseppe Colantonio (Itálie).
Delegáti uctili minutou ticha památku členů IVV, kteří nás v nedávné době navždy opustili.
Následovaly zprávy prezidenta IVV Giuseppe Colantonia a viceprezidentů Raymonda Clauda,
Grahama Fawcetta a hlavního pokladníka IVV Waltera Motze.
Ze zprávy R. Clauda:
Pokračuje dobrá spolupráce s další světovou organizací IML započatá v roce 2015. V letošním
roce byla úspěšně spuštěna společná soutěž IVV & IML Cup. 
Ze zprávy G. Fawcetta:
Program nového elektronického kalendáře IVV je v činnosti od 1. 12. 2014. Tento způsob se
osvědčil a bude i do budoucna vycházet pouze v
této podobě.
Ostatní návrhy:
Návrhy  Německa:  Změny v  oceňování  u  cykla.
Doposud  platilo,  že  délka  cyklotrasy  na
turistických  akcích  a  délka  Permanentních
cyklotras   musí  být  min.  20  km.  Nový  návrh
snižuje min délku na 10 km. Nový návrh byl přijat.

Volby nového Prezídia a komisí:
Protože  žádná  členská  země  nenavrhla  svého
kandidáta na některou z funkcí v novém Prezídiu
a  oslovení  členové  původního  vedení  projevili
zájem  pokračovat  ve  svých  funkcích,  hlasovalo
se  pouze  o  nich  a  o  každém  jednotlivě.  Celé
původní Prezídium bylo jednohlasně zvoleno na
další čtyřleté období.

Prezident IVV: Giuseppe Colantonio (Itálie)
Viceprezident: Graham Fawcett (Kanada)
Jednatel:  Raymond Claude (Lucembursko)
Pokladník:  Walter Motz (Německo)

Při volbě do jednotlivých komisí se již hlasovalo z
více navržených kandidátů.



Složení jednotlivých komisí:
Revizní komise: Michel Courtier (Francie) 

Brian Tilbury (Velká Británie) 
                                   Konrad Teni (Rakousko)
Rozhodčí komise: Uwe Kneibert (Německo)

Georges Kintziger (Lucembursko)
                                   Werner Friedrich (Česká republika)

Disciplinární komise:  Emil Dannemark (Belgie)
                                   Romain Buschmann (Lucembursko)
                                   Curt Myron (USA)
 
Po několikaleté odmlce má Česká republika své zastoupení ve vedení světové organizace
IVV.
Volba pořadatele příštího světového kongresu IVV 2018:
Kongres se uskuteční při konání 4. Europiády v termínu mezi 20. - 27. květnem 2018 na Sicilii
v Castelvetrano/Selinunte a Mazara del Vallo.

Volba pořadatele světové olympiády IVV 2019:
Příští, již 16. světová olympiáda IVV, se bude konat v termínu 15. - 18. října 2019 ve
francouzském Aix en Provence (20 minut od Marseille).

Různé:
Německo přišlo s návrhem na digitalizaci  turistických akcí IVV. Na kontrolních stanovištích
budou umístěny computery (snímače údajů místo živých kontrol). Každý účastník turistické
akce by měl místo startovního lístku svoji kartu s čipem, na kterou by si na kontrolách sám
snímal údaje o průchozích místech. Tyto údaje se budou přenášet do centrálního registru.
Odtud bude mít  každý člen přehled o svých aktivitách a nachozených kilometrech.  Němci
chtějí svůj pilotní projekt uskutečnit na světové olympiádě 2017 v Koblenzi.
V neděli 27. 11. dopoledne byl celý program slavnostně zakončen tradičním „Prezidentským
pochodem“, který byl veden dominantou Ria, podél pláže Copacabana.

 Na trase pochodu. Druhý zprava G. Colantonio.        Společné foto delegátů na Copacabaně.
 

Mnoho vydařených a prosluněných turistických dnů v roce 2017
přeje sekce IVV/IML.
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