MAREDA CUP 2012
aneb poslední velká párty před koncem světa
Pokyny k závodu

Druh závodu:

pěší OB + párty

Datum:

sobota 10. listopadu 2012

Kategorie:

Mareda 18+
Mareda junior
Maredáček – pouze dopolední část

Přihlášky:

do čtvrtka 8.11. na e-mail okjihlava@seznam.cz

Startovné:

Mareda + Mareda junior

60,-

Maredáček

20,-

Centrum závodů:

dopoledne - Whisky bar 49°23'37.694"N, 15°35'33.936"E
odpoledne - Havířská pivnice 49°23'36.658"N, 15°35'35.362"E

Prezentace:

sobota 10. listopadu 2012 od 9:00 do 9:30 v centru závodu

Parkování:

osobní automobily na místních komunikacích v obci
autobusy dle pokynů pořadatele

Převlékání:

před barem, vedle baru, pod barem, ale hlavně ne za barem!!
Udržujte prosím čistotu a pořádek.
Není možnost postavení oddílových stanů

Vzdálenosti:

centrum – start: 0 m (s velkým převýšením 4 schodů, vyjděte včas !!!)
centrum – cíl: 0 m
Cesta na start vede okolo cíle a je stále do kopce.

Start 00:

Podle schopnosti pořadatelů, ale okolo 10:00 by se mohlo startovat.
hromadný
Start Maredáčka bude po odstartování hlavních kategorií.
odpolední část – sraz pro závodníky a čumily v 16:00 u horní kašny na náměstí,
jinak v 17h na Havce

Časový limit:

120 minut

Systém ražení:

různorodý

Terén:

vysočinský zvlněný, místy kočičí hlavy, mega hustá hustota komunikací,
porostově rozmanitý (duby, smrky, vrby, břízy a u Jakuba máme dokonce buk)
Doporučujeme krytí celých dolních končetin – bude kosa.
V prostoru nebyly postaveny žádné nové oplocenky. Tyto oplocenky nejsou
v mapě dokresleny.

Popisy kontrol:

Dostanete spolu s mapou.

Občerstvení:

na trati pivo a v cíli… pivo.
Další občerstvení bude (po dobré výmluvě) také možné.

Záchody:

v centru závodu WC (zachovávejte čistotu!)

Umývání:

dle možnosti v kašně

Zdravotní

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Následující lékařskou pomoc si

zabezpečení:

každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Terez
Hlavní rozhodčí: Barča a Terka

Protesty:

Nebudou, protože se to všem bude líbit.

Vyhlášení:

Po skončení dopoledního závodu vyhlásíme Maredáčka.
Mareda junior bude vyhlášen po úvodní odpolední části, hlavní kategorie večer.

Povinná výbava:

párty oblek
pod tímto si můžete představit cokoliv – móda 70. let (disko a punk modely),
převlek na karneval, nerdí stajlo… prostě cokoliv vtipnýho
dvě koruny a pětikoruna
tužka
čelovka (odpolední část)

Materiál
ke shlédnutí:

http://www.youtube.com/watch?v=iKso4buDWH8

