Mareda Cup
32. ročník závodu o slavný pohár,
oddílový přebor na speciální trati a zakončení sezóny
Termín: sobota 22.11.2014
Místo srazu: Henčov – letiště - http://www.mapy.cz/s/e2OG
příjezd od silnice na Polnou a parkování buď na parkovišti před závorou, nebo příjezd přes Henčov
a parkování na cestě u lesa, případně podle stavu cesty třeba až u letiště
Čas srazu: 9:30
Časový program:
9:30-9:45 – prezentace
kontrola povinné výbavy
10:00 – losování startovní listiny
slavnostní zahajovací ceremoniál
10:05 - start prvních závodníků
12:00 – vyhlášení Maredáčku a Maredáčíčku
12:15 – ukončení závodu

18:29 – návrat posledních zbloudilců z lesa
18:30 – zahájení večerní společenské části
(soutěžit už se nebude)
19:29 – vyhlášení výsledků
19:30 – oslava vítěze klání o Maredův pohár

Kategorie:
Mareda – pro zkušené závodníky (závodníci mladší 18 let mohou absolvovat trať kategorie Mareda, ale
hodnotí se zvlášť a nemohou získat pohár)
Maredáček – dětský závod na standardní trati, náročnost asi jako DH14, délka 4,1 km
Maredáčíček – jednoduchý závod pro nejmenší závodníky, náročnost asi jako DH10, bez fáborků, délka
2,1 km, možné absolvovat i s doprovodem
Startovné:
Mareda – 10 Kč, obdrží každý, kdo se přihlásí předem – viz přihlášky
ostatní - gumový medvídek, obdrží každý, kdo se odváží vystartovat
Přihlášky (pouze kategorie Mareda, ostatní na místě):
e-mailem: maredacup@seznam.cz, nejdéle do čtvrtka 20.11.
Do předmětu zprávy uveďte „Chci vyhrát Maredu“ a přiložte důkaz o tom, že to myslíte vážně resp. co jste
pro to udělali (např. tréninkový deník za poslední rok, potvrzení o zaslání daru pořadateli apod.).
Co s sebou (povinná výbava pro kategorii Mareda):
GPS přístroj nebo mobil s GPS čipem případně jiné náhradní řešení pro určování polohy na elipsoidu
WGS-84 (sextant, mapa noční oblohy, astronomické tabulky)
SI čip (jen Mareda, Maredáček bude razit kleštěmi)
Buzola – mohla by se hodit, když nebude v dosahu mraveniště
Mozek – nejlépe bystrý
Nohy – nejlépe rychlé
Tabulka ROT13 – třeba se šikne
Školní atlas světa – tam je celý svět
Tužku – nejlépe ořezanou, ale hodí se i propiska
List papíru – nejlépe formátu A0 aby se tam vešly všechny zážitky z trati
Doporučená literatura:
Ottův slovník naučný – zvláště písmena O, B a M
Školní atlas světa

Místo večerního vyhlášení a oslavy: Café Mahler, Znojemská 4, Jihlava
Kavárna bude rezervovaná 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), nakládaný hermelín a možná něco dalšího
Vstupné:
50 Kč na zajištění občerstvení
Jeden vtip
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 a

