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⁄ POKYNY 
Popis události 
Letošní 39. ročník Maredova poháru se odehrává v Jihlavě. Nebo přesněji v Jihlavě je 

centrum, start a cíl závodu. Kandidáti jsou na tři hodiny vypuštěni do středu Vysočiny a 

jejich úkolem je v tomto malebném kraji za příznivých podmínek sehnat co nejvíce voličů, 

kteří dají hlas do Maredovy urny právě jim. 

Každý kandidát nějak začínal a má svůj příběh schovaný za oponou kandidátní listiny. 

Všechny ale pojí společný cíl – získat titul "vítěz Maredova poháru 2021". Ať už zkušený 

odborník přes kampaně nebo úplný začátečník v záři voleb, každý má šanci vyhrát. 

Máte na to, prokázat, že jste právě vy tím pravým? 

Datum 
Volby vítěze Maredova poháru proběhnou dne 27. listopadu 2021. 

Místo konání akce 
Volební místnost se otevře DOPOLEDNE v DDM Jihlava, boční vchod. 

VEČERNÍ program bude probíhat v restauraci Zezulkárna. 

 

Pořadatelé 

  

Petr Čech 
ředitel závodu 

Ing. Matěj Škrabánek 
hlavní rozhodčí 

Typ závodu 
Volby finalistů Maredova poháru 2021 – závod se spoustou zábavy a prvky orientačního 

běhu. Prostě Mareda. Večerní souboj o titul. 

https://mapy.cz/s/fefuburudu
https://mapy.cz/s/cagetololo
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Systém závodu 
Možností přemluvit voliče k tomu, aby hlasovali pro správného kandidáta, je spoustu. Jejich 

účinnost si můžete prohlédnout zde: 

Způsob získání voličů Přibližný podíl hlasů 
z celkového počtu 

Žravý scorelauf 35 % 

Selfie hunt 35 % 

Volební tour po obcích 20 % 

Ostatní 
(oslovení voličů, kreativní kampaň, …) 

10 % 

 

Kategorie 
MC – kategorie pro závodníky nad 18 let, šance vyhrát putovní pohár 

MC junior – kategorie pro závodníky nad 14 let, možnost závodit pouze dopoledne 

Startovné 
Dopolední program – 60 Kč za kandidáta v kategoriích MC, MC junior 

Večerní část – zdarma 

Prezentace pro kandidáty 
V dolní budově DDM Jihlava mezi 8:30 až 9:00 hod. 

Dress code 
Dopoledne je doporučené běžecké oblečení. Počítejte s pobytem venku až 3 hodiny. Večerní 

část programu vyžaduje formální oblečení (minimálně kravata/motýlek/sako). Boty s hřeby 

jsou zakázány po celou dobu konání akce. 

Možnosti pohybu 
Během dopolední části je jakýkoliv pohyb autem (např. osobní odvoz, taxi, stopování, …) 

zcela zakázaný. Doporučujeme si nastudovat jízdní řády MHD a vlakových spojů. Možná se 

to bude hodit. Jinak klasický pěší pohyb je základ. 

Co si vzít? 
Je více než doporučené, aby si každý vzal s sebou foťák (stačí mobil), přezůvky, psací 

potřeby, dostatek peněz, respirátor. 
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Co udělat před začátkem akce? 
Každý kandidát je povinen zaslat své foto na e-mailovou adresu ředitele závodu nejpozději 

do pátku 26.11.2021 do 20:00. Zároveň si každý kandidát musí vymyslet své motto. 

Časový harmonogram 
8:30-8:50 prezentace 

9:09  představení cen a zpívání hymny 

9:15  start 

12:15  doběh posledních kandidátů zpět do volební místnosti 

13:00  konec dopolední části 

18:00  otevření salónku v restauraci Zezulkárna 

19:00  začátek večerní části (představení kandidátů, donominace, finále) 

21:00  vyhlášení vítěze 39. ročníku Maredova poháru 

21:01  zahájení oslav vítěze 39. ročníku Maredova poháru 

22:00  konec večerní části – kvůli aktuálně platným nařízením 

Start 
Hromadný start v centru závodu. Start 00 = 9:15 hod. 

Cíl 
V centru závodu. Uzavření cíle ve 12:15 hod. 

Parkování 
Podélné stání v ulici Brněnská, popřípadě na parkovišti Březinovy sady. 

Občerstvení 
Dopoledne možnost uvařit si kávu nebo čaj. Večer je přichystané drobné občerstvení. 

Hlídání dětí 
Pro závodníky mladší 14 let je na zahradě DDM přichystaný závod Maredáček. Viz níže. 

Protesty 
Nepřípustné 

Covid-19 
Dopolední část je převážně venkovní. Při pohybu ve vnitřních prostorách DDM prosíme 

dodržujte pravidlo 3R + P (ruce, roušky, rozestupy + přezuvky). 

Večerní část se odehrává celá v restauraci Zezulkárna, proto je potřeba se řídit aktuálně 

platnými nařízeními pro pohyb v restauračních zařízeních.  
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Kontakt 
Ředitel závodu – pcex(zvnč)seznam.cz 

Hlavní rozhodčí – skrabanek.m(zvnč)gmail.com 
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⁄ Maredáček 
Popis 
Chtěli jste se vždycky podívat do starého mlýna a rozluštit jeho tajemství? Máte jedinečnou 

možnost vydat se na dobrodružnou túru a prozkoumat mlýn a jeho pozoruhodné okolí! 

Princip 
Maredáček bude celý probíhat na zahradě DDM a závodníci se budou pohybovat po 

jednotlivcích nebo po dvojicích. Každý chodí od stanoviště ke stanovišti, kde je napsaná část 

příběhu a k tomu možnosti, kam se má příběh vyvíjet. 

Kategorie 
Maredáček – závodníci do 14 let, dvojice nebo jednotlivci 

Výše vkladu 
Zdarma 

Prezentace 
V dolní budově DDM Jihlava mezi 8:30 až 9:00 hod. 

Dress code 
Teplejší oblečení. Předpokládaný čas strávený venku je až 2 hodiny. Doporučujeme si vzít 

dobrou náladu a srdce dobrodruha! 

Start 
Intervalový start po dvojicích/jednotlivcích v centru závodu. Start 00 = 9:30 hod. 

Cíl 
Bude někde v prostoru DDM. 


