Mareda Cup
Pokyny pro 32. ročník závodu o slavný pohár
Časový program:
10:00 – slavnostní zahajovací ceremoniál
10:05 - start prvních závodníků
11:45 - start finále
12:00 – vyhlášení Maredáčku a Maredáčíčku
12:15 – ukončení závodu
a nebo bude taky vše jinak, uvidíme …
Start: Mareda – intervalový = výdej map v intervalu jedna vteřina dle pořadí přihlášek
Maredáček a Maredáčíček - intervalový 1-2 minuty dle počtu přihlášených
Průběh závodu kategorie Maredáček a Maredáčíček:
Klasický závod, kontroly malé tréninkové s kleštěmi nebo klasické velké, razí se do mapy.
Maredáčíček - náročnost asi jako DH10, bez fáborků, délka 2,1 km, možné absolvovat i s doprovodem
Maredáček - náročnost asi jako DH14, délka 4,1 km
Průběh závodu kategorie Mareda:
Na startu obdrží každý závodník „mapu“ s informacemi, kde se nachází 5 kousků map Zmolíška 1:10.000.
Na každém z těchto kousků map je zakreslena jedna kontrola, úkolem je v co nejkratším čase všech těchto
5 kontrol oběhnout (v libovolném pořadí) a vrátit se do cíle. Razí se kleštěmi do „mapy“ do připravených
políček. Na kontrolách je klasický stojan s lampionem.
Kousků map je na popsaném místě dostatek (pro každého závodníka + rezerva) – každý si může vzít jeden
kousek (jsou sešité do bločku k sobě, tak si jednu odtrhněte).
Závodníci do 18 let mohou absolvovat trať kategorie Mareda, ale hodnotí se zvlášť a nepostupují do finále.
Postup do finále: 6 nerychlejších postupuje do finálového závodu
Finále, které rozhodne o držiteli poháru:
Prověří orientační techniky ve skandinávském typu terénu (přesun soukromým tryskáčem Jana Tleskače)
Bude rychlé, náročné a snad i zábavné. Proběhne bezprostředně po doběhu všech závodníků z kvalifikace.
Start hendikepový podle výsledků kvalifikace (poměrně dle ztráty), ražení SportIdent, první v cíli bude
celkový vítěz. Další instrukce budou vyhlášeny před startem.

Místo večerního vyhlášení a oslavy: Café Mahler, Znojemská 4, Jihlava
Kavárna bude pouze pro nás od 18:30. Počet míst je omezen, takže kdo dřív přijde, ten si sedne 
Občerstvení: Budou zajištěny obložené talíře, maso (s chlebem a okurkou) a možná něco dalšího
Vstupné: Jeden vtip a 50 Kč na zajištění občerstvení
Program:
18:30 – zahájení společenské části
19:29 – vyhlášení výsledků
19:30 – oslava vítěze 32. klání o Maredův pohár
20:00 – Ujo vtipkár spolu se všemi diváky vyhodnotí nejlepší vstupenkový vtip v soutěži Vtipnější vyhrává
soutěží se o cenu opředenou legendami z Vénovy půdy
20:30 - oslava vítěze 32. klání o Maredův pohár
Všechno to vymysleli, připravili a už se na vás těší: Véna, Lauič a

