PODMÍNKY CELOROČNÍ SOUTĚŽE
O POHÁR MEZINÁRODNÍHO CHODCE
V této soutěži je hodnocena aktivita členů sdružení Mezinárodní chodec v rámci
kalendářního roku. V prosinci daného roku získá vždy nejaktivnější člen sdružení, který
je vyhodnocen na základě níže uvedených kritérií, hodnotný – téměř 40 cm vysoký -

POHÁR MEZINÁRODNÍHO CHODCE.
Podmínky soutěže:
1. Soutěž je určena pro členy sdružení MEZINÁRODNÍ CHODEC.Pokud zájemce o
zapojení do soutěže není členem sdružení, může do něj standardním způsobem
(tj. po vyplnění přihlášky a úhrady ročního členského příspěvku) vstoupit.
2. Za každé úspěšné absolvování akce zařazené do plánu činnosti sdružení a
organizované tímto sdružením bude zúčastněnému členovi přiznán určitý počet
bodů.
3. Bodové ohodnocení je následující:
 za každou úspěšně absolvovanou etapu pochodu IML v zahraničí 2 body
 za každou úspěšně absolvovanou etapu pochodu IVV v zahraničí 1 bod
 za každý aktivně absolvovaný den akce s pěší turistikou, která není ani
IML ani IVV a délka pěší trasy je minimálně 10 km obdrží 0,5 bodu
4. Za každou úspěšně absolvovanou etapu (či den) pěší turistiky je možno
započítat si pouze jedno – to nejvyšší bodové ohodnocení. Nelze tedy u
u 4-denního pochodu IML, který je zároveň akcí IVV si započítat:
(4x2 b.) + (4x1 b.) + (4x0,5 b.) = 14 bodů celkem. Za absolvování takového
pochodu bude započítáno pouze 4x2 b. = 8 bodů celkem!
5. Na tuto soutěž nejsou vydávány žádné záznamníky. Každému úspěšnému
absolventovi akce bude automaticky vedoucím akce zaznamenán příslušný
počet bodů a po každé akci bude aktualizován žebříček pořadí členů
Mezinárodního chodce. Ve sporném případě má konečné slovo o přidělení či
nepřidělení bodové hodnoty předseda sdružení.
6. Do soutěže se nemohou zapojit členové předsednictva sdružení.
7. Při konečném vyhodnocení v případě stejného počtu bodů u více osob získá
Pohár Mezinárodního chodce nejstarší z této skupiny osob.
8. Účelem soutěže je zvýšit zájem o pěší turistiku v zahraničí, zejména účast na
pochodech ligy IML a hnutí IVV. V konečném důsledku by mělo dojít ke zlepšení
pozice České republiky v žebříčku států v lize IML. Účelem soutěže je také
ocenit nejaktivnějšího turistu za jeho systematickou činnost, výkonnost a šíření
dobrého jména české turistiky v zahraničí.
Poznámka: V letech 2003-2007 obdržel velký pohár vždy absolutní vítěz a pohár menší vítězka
v ženské kategorii. Dodržení této tradice i v dalších letech je podmíněno vždy získáním
dostatečného počtu pohárů za kolektivní účast na zahraničních pochodech.
Vítězové pohárů:
Absolutní vítěz
Vítězka ženské kategorie
2003
Mario Kamil Mates z Opatovic n. L.
Slávka Pelikánová z Rakovníka
2004
Karel Švaříček z Janovic nad Úhlavou
Eva Hrušková z Máslovic
2005
Karel Švaříček z Janovic nad Úhlavou
Eva Hrušková z Máslovic
2006
MUDR. Zbyněk Kacr, Horní Slavkov
ing. Blanka Hrušková z Prahy
2007
Roman Matějka z Karlových Varů
MUDr. Marie Bláhová z Tábora

