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

Pravidla a podmínky společných akcí IVV a IML
Každý rok bude uspořádáno maximálně 6 společných akcí, zařazených do IVV & IML
CUPu.
Výjimkou je rok 2021, kdy z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 dochází
k přeložení akcí z roku 2020 – celkově bude v roce 2021 akcí 10.
IVV bude při výběru své části akcí upřednostňovat Olympiády, Europiády a Asiapiády,
v budoucnu i Amerikapiády.
Vybrané akce pro rok 2021:
Quartteira (Portugalsko)

IVV akce

06. - 07. 3.

Sillian (Rakousko)

IVV Europiáda

03. - 04. 6.

Bern (Švýcarsko)

IML akce

05. - 06. 6.

Schweix (Německo)

IVV akce

12. - 13. 6.

Verdal (Norsko)

IML akce

28. - 29. 8.

Leutasch (Rakousko)

IML akce

17. - 19. 9.

Brno (Česko)

IML akce

25. - 26. 9.

Marbella (Španělsko)

IVV akce

07. - 10. 10.

Arlington (USA)

IML akce

16. - 17. 10.

Vladivostok (Rusko)

IVV Asiapiáda

23. - 24. 10.

Akce zařazené do plnění IVV-IML Cupu 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.

Pravidla soutěže „IVV & IML - CUP“
° Speciální záznamník pro účast v této soutěži lze získat v centrálách organizací IML a IVV,
nebo u pořadatelů všech zařazených akcí.
° Po úspěšném absolvování celé akce obdrží účastník příslušné razítko do záznamníku s
jeho aktuální fotografií. Uznány budou pouze osobně předložené záznamníky.
° Na vícedenních akcích, stejně jako na IVV Olympiádě, IVV Europiádě nebo IVV
Asiapiádě, je nutné pro získání razítka do záznamníku absolvovat každý den minimálně 20
km trasu.
Účastníci starší 70 let minimálně 10 km trasu.
° Kromě razítka do speciálního záznamníku této soutěže, obdrží účastník na všech

zapojených akcích příslušné razítko jak do záznamníku IVV, tak do záznamníku IML. (A to
i v případě, že jde o akci vybranou za IVV část soutěže. Do ocenění IML se však toto
razítko započítává pouze do počtu akcí, nikoliv pro zisk zvláštních IML titulů).
° Po absolvování akce si účastník může zakoupit zvláštní sponu akce nebo příslušný diplom.
° Do plnění podmínek soutěže jsou zařazeny i všechny akce, které proběhly v součinnosti
IML a IVV před vyhlášením této soutěže, tedy předchozí IVV Olympiády, IVV Europiády a
IVV Asiapiády konané v letech 2009 až 2015 (od IVV Olympiády v Japonsku včetně).
Pro potvrzení účasti na těchto předchozích akcích je platné pouze razítko z akce, které může
účastník doložit ve svém IML průkazu. Razítko (razítka) z předchozích akcí předloží
účastník pořadateli soutěže, který mu následně zpětně potvrdí účast do nového záznamníku
soutěže IVV & IML - CUP.

Ocenění
° Po úspěšném absolvování vybrané akce, zařazené do IVV & IML - CUPu, IVV
Olympiády, IVV Europiády nebo IVV Asiapiády, má každý účastník nárok na příslušný
diplom a sponu.
° Po absolvování určitého počtu akcí má účastník nárok na příslušnou medaili.

° 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.

