
Vážení kapitáni a kapitánky týmů přihlášených na Cross Campus 2019, 
  
děkujeme vám za zájem o letošní ročník závodu. Prosíme vás, abyste následující informace předali 
členům vašich týmů.  
  
Připomínáme, že první rozběh závodu startuje v úterý 16. dubna v 15 hodin, konkrétní čas vašeho 
rozběhu se dozvíte v den závodu při prezenci (registraci). Prezence přihlášených začíná ve 13 hodin 
a končí v 14.30 h v Noční studovně v přízemí NTK naproti vchodu NTK3. Potřebujete-li jako tým 
startovat v určitou konkrétní hodinu, prosím, ozvěte se mi.  
  
Při prezenci je NUTNÉ, aby každý člen týmu odevzdal podepsaný souhlas (v příloze), že se závodu 
účastní na vlastní nebezpečí. Tento souhlas může také poslat naskenovaný nejpozději do půlnoci 15. 
4. 2019 na moji e-mailovou adresu (romana.vylitova@kampusdejvice.cz).  
  
Každý závodník má nárok na malé občerstvení a nealkoholický nápoj od sponzorů (Birell a RedBull), 
které bude možné vyzvednout v Noční studovně během prezence. Dovoluji si vás rovněž upozornit na 
možnost získat pivo zdarma, pokud splníte všechna pravidla experimentální seznamovací hry Cross 
Campus Puzzle. Jejím cílem je podpořit seznamování lidí napříč kampusem. Podrobnosti dostanete při 
prezenci.  
  
Také letos se můžete těšit na překážky na trati – budou mezi nimi dětské atletické překážky, lana, která 
budete podbíhat i pneumatiky. Využijeme rovněž několika přirozených bariér zakomponovaných 
v terénu. Trasu s postavenými překážkami bude možné si projít v den závodu mezi 14. a 15. hodinou. 
Nově zařazujeme disciplínu Hod na cíl. Zde bude úkolem závodníka vhodit jeden míček do připravené 
nádoby tak, aby v ní míček zůstal. Netrefí-li se, nebo pokud míček z nádoby vyskočí, hází závodník 
znovu. Vždy drží v ruce jen jeden míček. Celkem má pět pokusů. Když je vyčerpá, pokračuje do cíle, i 
když cíl nezasáhne.  Za minutí cíle není hráč penalizován. 
  
Celkový vítěz získává putovní pohár, jednotlivé vítězné týmy pak drobné pozornosti od škol a institucí 
Kampusu Dejvice. 
  
Harmonogram dne 
12.00 - 20.00 – Doprovodný program ve spolupráci s International Student Club CTU in Prague, na který 
srdečně zveme 
13.00 - 14.30 – Registrace/prezence závodníků v noční studovně v parteru NTK 
14.45 – 16.45 – Každou půlhodinu rozcvička pro startující týmy (14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45) 
15.00 - 17.30 – Závod (start přesně v 15.00, další rozběhy startují každou půlhodinu podle rozpisu) 
18.00 - 18.30 – Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům 
  
  
Doprovodný program 

· lezecká stěna 

· trampolína 

· International Day (akce International Student Clubu ČVUT) - sdílení zkušeností ze stáží, konzultace 
výjezdů do zahraničí, ochutnávka cizokrajné kuchyně zahraničních studentů, různé hry a soutěže, 
workoutová exhibice a koncert studentských kapel – Foggy Dude, Twenty Minutes, Aiko a Black 
Holes 

  
Podrobnosti najdete na našem facebooku. Těšíme se na Vás. 
  
  
Za organizační výbor 
  
Romana Vylitová 
Kampus Dejvice & NTK 
romana.vylitova@kampusdejvice.cz 
Tel. 723 138 565 
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Dear captains of the teams registered for the Cross Campus relay race run 2019, 
  
Thank you for your interest in this year's run. We remind you that we start on Tuesday April 16th at 3 pm. The 
exact start of your team will be announced during the registration (attendace check) of the teams in April 16th 
from 1 pm until 2:30 pm. The registration takes place in the After-Hours Study Room on the Ground floor 
at the entrance NTK3. Please, let me know if your team has any time restrictions so I can try to arrange 
a convenient time for you. 
  
It is NECESSARY that each member of the team signs Declaration of the Participant (attached) confirming 
that his/her participation is at their own risk. You can sign this Declaration signed and scanned to my e-mail 
address (romana.vylitova@kampusdejvice.cz) by the midnight April 15th, at the latest.  
  
Every runner can get small snack and a non-alcoholic drink (from sponsors Birell and Red Bull) for free at the 
registration desk. 
  
I would also like to point out that you can win a free beer for fulfilling conditions of our experimental Cross 
Campus Puzzle game. Its’ aim is to get to know each other from the campus better. You will learn the details 
during the registration/attendance check. 
  
The track: This year, you will again have to cross hurdles, tires (children-size) and undergo ropes. You will 
have an opportunity to learn the race track on your own just before the race between 2 PM and 3 PM. This 
year, we launch a new discipline called “Hit the Target”. The runner has to throw a ball into the prepared 
container so that the ball remains inside. If he/she misses, or if the ball jumps out of the container, the runner 
has to try again. It is not allowed to throw more than one ball each time. And there are five attempts in total. 
Once the attempts run out, the runner continues to the finish, no matter he/she did not hit the target. There is 
no penalization for missing the target.  
  
The winning team gets the tournament cup, the winners of each category get small presents from the Kampus 
Dejvice institutions. 
  
Information about the relay race run Cross Campus 2018 
  
Fourth year of the relay race run “Cross Campus” will take place on April 24th, 2018 at the Dejvice campus. 
  
Schedule 

 
12 AM – 8 PM   Accompanying program prepared in cooperation with the International Student Club 
CTU in Prague.  
1 PM – 2.30 PM  Registration/attendance check of the teams in the After Hours Study Room on the 
Ground floor - at the entrance NTK3 
2.45 PM – 5.45 PM Special warm-up exercises for the teams organized every 30 minutes (2.45 PM, 
3.15 PM, 3.45 PM, 4.15 PM, 4.45) 
3 PM    Start of the race (starts at 3 PM and then every 30 minutes) 
6 PM – 6.30 PM  Announcement of winners 
  
Accompanying program 

 Climbing wall 

 Trampoline 

 International Day (CTU International Student Clubu event) - Sharing experiences from studying 
abroad, internships presentations and consultations, exotic food tastings from countries our foreign 
students come from, games, competitions, workout exhibition and concerts of the bands Foggy 
Dude, Twenty Minutes, Aiko and Black Holes. 

  
We are looking forward to seeing you at the Cross Campusu & International Day! 
For details, check our Facebook. 
  
On behalf of organizers 
 
Romana Vylitová 
Kampus Dejvice & NTK 
romana.vylitova@kampusdejvice.cz 
Tel. 723 138 565 
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