
Propozice závodu Cross Campus 

kombinovaný štafetový závod (běh+střelba) čtyřčlenných týmů 

Pořadatel: NTK, UOCHB  AV, VŠCHT Praha, ČVUT Praha, KTF UK 

Termín:  21. 4. 2015  

Místo konání: ul. Technická, mezi budovami NTK a budovou „A“ VŠCHT Praha  

Předpis:    

 Týmy: čtyřčlenné, v závodě se musí všichni z týmu vystřídat. Každý tým si zvolí název. 

 Jednotlivé štafety budou počítačem vylosovány do pěti rozběhů po 10 štafetách 

           /počet štafet v jednotlivém rozběhu je dán počtem postů na střelnici/ 

Následující rozběh vybíhá po doběhu poslední štafety předchozího rozběhu 

 Trať: vymezený okruh v celkové délce 1049m   

 Předávka: pouze v předávacím území v prostoru startu a cíle. Předává se elektronický 

čip. 

 Střelnice: každý závodník (člen týmu) absolvuje předepsanou trať a střeleckou 

položku do terčů o průměru 59,5mm vzdáleného 10m. Maximální časový limit na 

každou střeleckou položku je 50 vteřin, během nichž mají závodníci za úkol zasáhnout 

v co nejkratším čase 5x určený cíl. Počet ran není omezen. 

Střílí se laserovou pistolí, bez nabíjení, ovšem na každý výstřel je nutné pistoli 

„natáhnout“. 

 Kdy běžec vybíhá ze střelnice: 

A) Když sestřelí před limitem 50 vteřin všech 5 terčů (červená kontrolka se 

změní v zelenou) 

B) Po uplynutí 50 vteřin strávených na střelnici, kdy střelec dostane zvukový 

signál „GO“ do sluchátek a kontrolky u jeho terčů se rozblikají červeně. 

(vizuální signál). 

 Pro umístění týmu v soutěži je rozhodující čas posledního člena týmu v cíli závodu.  

 

Časový program:   13:00-14.30  Prezentace-přízemí haly budovy NTK 

13:45-14:45  možnost vyzkoušení střelnice závodníky 

15:00-17:30   závod (start přesně v 15:00) 

                                  17:40-18:00  vyhlášení výsledků  

 

Ceny:   věcné ceny od partnerů a pořadatelů 



Zázemí pro závodníky:  šatny+WC v budově NTK 

Protesty:  nejpozději do 10 min po doběhnutí poslední štafety 

Bezpečnost: závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Řídí se pokyny 

organizátorů. Každý závodník musí mít vhodné vybavení pro běh. 

Vracení čipu: čip se vrací ihned po doběhu štafety v cíli. Při ztrátě čipu bude štafetě 

účtováno ztratné 1.000,- Kč.  

Upozornění: Přihlášené týmy, které se nemohou zúčastnit, neprodleně informují 

sekretariát závodu. Poslední možnost odhlášení se ze závodu prosíme do 

pondělí  20.4. 2015 do 12.hod.  Děkujeme.  

Ředitel závodu:  Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. 

Zástupce ředitele:  Mgr. Čestmír Bulíř 

Velitel tratě:  Mgr. Martin Mašek 

Sekretariát závodu: Markéta Sejkotová 

marketa.sejkotova@techlib.cz 

 

Mapa tratě: 
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