
 

 

MAREDA CUP 2018 
POKYNY – dopolední část 

Před pěti lety jsem dostal zajímavý nápad na uspořádání Maredy. Několik let jsem se však marně snažil pohár získat, 
abych mohl myšlenku realizovat. Až loni se to konečně povedlo 😊. Když jsem však letos Maredu připravoval, zjistil 
jsem, že pohár nemohu doma nikde najít, a tak jsem musel vše přehodnotit a původní myšlenku jsem odložil na 
příště. Bojím se ostudy, že v sobotu večer budu mít pro vítěze pouze prázdnou bednu, tak doufám, že se vám to 
v sobotu podaří a pohár najdete. Nálezce štědře odměním, nabízím prize money, grilované koleno a nově i 
poukázku na 3 piva. Kromě toho i putovní pohár a původní myšlenku na uspořádání Maredy. 
Protože se Vás přihlásilo téměř 40 do hlavní kategorie, je vidět, že i Vám záleží na tom, aby se trofej Jihlavských 
orientačních běžců našla. Dokonce se na startu objeví i pět borců, jejichž jména jsem nikdy neslyšel. Což je jenom 
dobře.  
 
A nyní k průběhu samotného závodu. 
 
Centrum: Kulturní dům v Rantířově, možnost se zde převléci a ponechat si tu bezpečně své věci 
Prezentace: 8:30 – 9:00, mějte připravené startovné 50 Kč a přijďte včas. Kdo přijde později, nemůže už 

Maredu vyhrát (informace pro Kafúa).  
Losování: 9:05 – klasická „karlovarská“ losovačka do tříčlenných týmů. V týmu můžete společnou 

symbiózou a synergií zvýšit šanci najít Maredův pohár. Do startu pak můžete v týmu probrat 
nejvhodnější strategii. 

 
Výklad: 9:10 – krátké doplnění detailů závodu a zazpívání hymny Maredy 
 
Start:  9:30, nezbytně nutné, aby to nebylo déle, jelikož to má své důvody pro další návaznosti. Při 

startu dostane každý tým první složku, ve které jsou kusé informace, které se mi v hlavě 
vybavili, když jsem zoufale jezdil v okolí Jihlavy a hledal pohár. V 9:45 pak dostanete v místě 
startu ještě i druhou složku, kde jsou další kusé informace. Pak už bude jen a jen na Vás, jak 
se s tím v týmu popasujete a zda pohár najdete. 

 
Časový limit:  Dopolední Mareda končí buď nalezením poháru nebo časovým limitem 120 minut – tj. 
v 11:30. 
 
Systém ražení:  PIFident (není potřeba SI čip, ale mobilní telefon s foťákem) – bude ukázáno pře startem 
 
Doporučení: Kvůli nařízení evropské unie, známé jako GDPR, jsem musel některé údaje zakódovat, tak aby 

si je nemohl přečíst kdekdo. Takže pokud budete mít ve svém mobilu čtečku QR kódů, budete 
mít obrovskou výhodu. Zde máte vzor, který si zkuste přečíst.  

 Lze používat i jiné pomůcky hledačů pokladů. Cokoliv. 
 
 
 
 
 
 
Postupový klíč: Do večerního velkého finále postoupí celkem dva týmy, což znamená 6 lidí. Prvním 

postupujícím týmem, bude ten, co najde Maredům pohár, a ten, co bude mít nejvíce peněz. 
 
Večerní finále:  Finalisty čekají tři tajné disciplíny, ke kterým není potřeba žádné speciální vybavení. 
  



 

 

Během doby, co běžely přihlášky, se mě pár lidí ptalo na detaily a zkoušeli získat nějaké informace. Nikomu jsem nic 
konkrétně neřekl a jen tyto dotazy sbíral. Odpovědi na tyto dotazy naleznete níže, aby měli všichni stejné 
podmínky. 

Nejčastěji kladené otázky 
 
V. K. – Nebude se tam moc běhat? 
Běhat nemusíš vůbec, a přesto můžeš vyhrát Maredu. Když nechceš běžet, tak se přemisťuj jinak (koloběžka, 
trolejbus, metro, tramvaj, vlak, prostě jakkoliv). Však víš, že nic není zakázané. 
 
M. K. – Budou mít Jihlaváci výhodu? 
Drobná výhoda pro místní může být, ale tím, že budou tříčlenné týmy, rozdíly se úplně smažou. 
 
T. O. – Jak bude večer velké koleno? 
Grilované koleno je dostatečná porce pro dva až tři lidi a stojí 200 Kč. Dostupný je libovolný počet, který se objedná. 
 
J. H. – Musím výhru z Maredy dávat do daňového přiznání? 
Milý J.H. výhru z Maredy opravdu do daňového přiznání dávat nemusíš, a hlavně ty, ho určitě nevyhraješ 😊 
 
J. B. – Mám potvrzenou diagnózu discomputerik, a tudíž neovládám chytrý mobilní telefon. Mohu použít pevnou 
linku? 
Chytrý mobilní telefon s foťákem je podmínkou pro jasnou identifikaci závodníka na konkrétních místech, takže 
pevná linka je možná pouze v kombinaci s jiným digitálním foťákem nebo polaroidem.  
 
P.K. – Bude v Maredovi zvýhodněni závodníci z kategorie Mareda senior? 
Mareda sn. není zkratka Mareda senior, ale Mareda senil. Tito závodníci budou mít významné zvýhodnění, které 
svému týmu mohou přinésti. Určitě budou pro tým přínosem, nikoliv přítěží, jak je tomu u nich doma. Proto se jich 
při losování nebojte a mějte je rádi.  
 
M.P. – Proč je večer Mareda přesunut z hospody do kulturáku? 
Pan hospodský nabízel 30 míst na večer, což je v současné době k počtu přihlášených málo. Sami s Alfim jsme 
takovou účast nečekali, ale jsme za to rádi, že se opět Mareda vrací mezi vyhledávané akce. V kulturním domě si 
budeme moci sami čepovat pivo a nealko nápoje + nějaké pochutiny. Grilovaná kolena nám pan hospodský dodá.  
 
Andrej B. – Neztratil se Maredův pohár v Čapím hnízdě? Pořád tu někdo šmejdí. 
Ano, tady jsem ho určitě neztratil, protože jsem tam nikdy nebyl. 
 
Miloš Z. – Bude večer kromě kolen ještě něco k jídlu i pro mého ovčáčka? 
Milý Miloši, kromě pečených kolen budou i jiné drobné pochutiny, takže klidně dorazte oba.  
 
 

POKYNY – večerní část 

 
Termín:  17.11.2018 
Centrum: Rantířov – kulturní dům, nikoliv hospoda u Tomáše, jak bylo původně psáno 
Začátek: 17:00 
Start finále: 18:00 
Startovné: 0 Kč 
Co může pomoci: všeobecný přehled, dobrá znalost orientačního běhu, oddílu OK Jihlava, Maredova poháru a 

jiné. 
 


