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Vážení přátelé, 

jako každoročně, tak i letos začínáme první číslo našeho zpravodaje rekapitulací loňského
roku a zároveň Vám předkládáme aktuální informace jak z domova, tak i ze zahraničí.

Ohlédnutí za rokem 2015

Bylo zorganizováno celkem 216 akcí, na kterých se plnily podmínky IVV. Pro jejich pořadatele
bylo vydáno celkem 292 razítek IVV. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 68 823 turistů, z toho
podmínky IVV plnilo 9 888 účastníků a 2 503 účastníků bylo ze zahraničí. Bylo uděleno 415
splněných ocenění (diplomy, odznaky a nášivky).
Pochody s největší účastí:
Zimní výstup na Helfštýn                -  3 298 účastníků
Putování za Loštickým tvarůžkem  -  3 113
Za povidlovým koláčem                  -  2 645 
Třemošenská 50                             -  2 250 
O Žižkův štít                                    -  1 897
Líšeňské pochody Českým rájem   -  1 516
K datu 31. 12. 2015 bylo pořadateli v ČR vyhlášeno 71 městských a příměstských tras IVV a
10 okruhových tras IVV. Tyto trasy navštívilo celkem 1 286 turistů, z toho 420 cizinců.

Vydávání ocenění

Z  rozhodnutí  sekce  budou  v  roce  2016  vydávána  ocenění  plnění  aktivit  IVV  na  těchto
turistických akcích:
5. 3.     Hornobřízský puchýř
2. 4.     Za povidlovým koláčem
2. 7.     Mezinárodní letní sraz turistů – Beskydy
24. 9.   IML Jede Kudrna okolo Brno
19. 11. Za posledním Puchýřem – Lázně Bělohrad

Permanentní trasy IVV

Změny v permanentních trasách IVV
K 1. 1. 2016 byly na žádost pořadatelů ukončeny tyto permanentní trasy IVV:
PT Ulričina stezka (10 km)
PT Naučná stezka Lovoš (11 km)
MT Historickým i moderním Zlínem (10 + 24 km)
MT Hranicemi Unesca Praha (5 km)
MT Sázavou (11 km)
MT Městem sv. Jana Nepomuckého (10 km)



Nový telefonní  kontakt  na pořadatele MT  Historií  města Plzně  a PT  Okolím Plzně  pana
Josefa Sýkoru je 739 043 827.
Nový telefonní kontakt na pořadatele MT  Köglerova naučná stezka  a MT  Okolím Krásné
Lípy pana Karla Hanouska je 704 432 997.
Nový telefonní kontakt na pořadatele MT Okruh městem Litvínov Ing. Karla Šlechtu je  732
214 889.

IML Nordic walking events – nová soutěž

V minulém čísle našeho zpravodaje byly zveřejněny podmínky této nové soutěže. Dnes tyto
informace doplňujeme o vyobrazení ocenění – medailí.

Soutěž „Deset pochodů IVV v ČR“

Z důvodu přetrvávajícího zájmu mezi turisty, kteří se zabývají aktivitami IVV o soutěž  „ Deset
pochodů IVV v ČR“, sekce rozhodla tuto soutěž od 1. 1. 2017 obnovit. Stále platí, že možnosti
ve výběru akcí vhodných pro jejich zařazení jsou z větší části vyčerpány.  Pořadatelé, kteří
mají zájem svoji akci zařadit do cyklu „Desítky“, nechť se obrátí na pana Němce. Vhodné jsou
akce vícedenní a s možností ubytování. Jinak budou akce zařazeny podle původního cyklu,
samozřejmě s novým motivem odznaku.

Nová soutěž „IML & IVV – CUP“

Mezinárodní organizace IML a IVV vyhlásily novou celosvětovou soutěž „ IML & IVV – CUP“ s
platností  od 1.  1.  2016.  Pravidla a podmínky této soutěže jsou samostatnou přílohou
tohoto  zpravodaje.  Do  této  soutěže  se  zpětně  započítává  i  účast  na  předchozích
Olympiádách, Europiádách a Asiapiádách počínaje Olympiádou IVV v Japonsku v roce 2009.
Dobrou zprávou pro  některé naše turisty je,  že  díky takto stanoveným pravidlům,  již  mají
splněny podmínky pro získání bronzové medaile. Blahopřejeme! 

Mnoho prosluněných a vydařených turistických dnů v roce 2016
přeje sekce IVV / IML
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