
 

 

MAREDA CUP 2022 - POKYNY 
Datum:  

3. 12. 2022 to už všichni víme 

Místo:   

Dopolední závod – DDM Jihlava kuchyňka – pro pamětníky stejné místo jako loni 
Finále a předání poháru – Hostinec pod Lípou Vyskytná nad Jihlavou  

Časový harmonogram:  

6:50 Příjezd Aleny Rosecké 
9:15 – 9:40 Prezentace, kontrola bobříků, předání šifrovacích pomůcek 
9:41 Výklad trati pro ty, co nečtou pokyny 
9:55 Zpěv hymny 
10:00 Hromadný start MC a MC JUNIOR 
10:10 Intervalový start pro Mareďáčky 
13:00 Uzavření cíle  
13:15 Vyhlášení kategorie MC Junior a Mareďáček 
17:15 Odjezd Mareda busu z autobusového nádraží Jihlava 
18:00 Start večerní finálové části 
19:30 Vyhlášení Maredy 2022, předání poháru 
19:31 Bujará oslava 
 

Dopolední závod:  

Klasická šifrovačka o třech liniích – po odstartování dostanou závodníci 3 šifry/indicie, které je 
dovedou na 3 různé starty linií. Pokud správně rozluští a dorazí na správné místo startu, najdou zde 
další šifru, která jim ukáže, kam pokračovat. Na konci každé linie najdou finální šifru. 
 
Linie 1 Maredovo dětství 
Linie 2 Léta s orientačním během 
Linie 3 Škola života 
 

Kategorie: 

MC – všichni závodníci starší 18 let 
MC JUNIOR – závodníci DH 14 - DH 18 (pouze linie 1-2) 
Mareďáček – závodníci do DH 12 – mini závod s kvízem 

 

Bobříci: 

Všichni závodníci, tedy i kategorie MC JUNIOR a Mareďáček se mohou během závodu zúčastnit 
dobrovolného lovu bobříků. Jak lovit bobříky se dozvíte zde 



 

 

Klíč k postupu: 

Do večerního finále postoupí 8 závodníku z kategorie MC na základě výsledků šifrovačky a 2 závodníci 
s nejvyšším počtem ulovených bobříků bez práva postupu.  
 

Doporučená výbava: 

Psací potřeby pro poznámky a výpočty, mobilní telefon s foťákem, přezůvky do DDM, teplejší 
oblečení, kapesné  
 

Doporučená četba: 

Páteční vydání Jihlavských Listů (2. 12. 2022) 
 

Nápověda: 

Závodníci mají možnost využít dvakrát nápovědy na telefonu 777 099 321  
V případě stejného času dvou a více závodníků bude lépe umístěn závodník, který dá šifrovačku bez 
využití nápověd nebo s menším počtem využitých nápověd 
 

Občerstvení: 

Dopoledne čaj a šťáva 
 

Občerstvení večer: 

Večer zajištěny drobné pochutiny v sále  
Pro více hladové možnost objednat si na místě večeři z jídelního lístku restaurace 
 

Doprava z večerní akce: 

Možnost využít Taxi do Jihlavy za 50Kč/osoba při plné obsazenosti  
 

Kontakt s případnými dotazy: 

mareda2022@seznam.cz  
 


