
 

RULEBOOK 

Ogólne zasady pokonywania przeszkód : 

1. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona (z wyjątkiem startujących w pierwszej 

fali – ELITE ). 

2. W przypadku nieudanej próby, do pokonania przeszkody można podchodzić do niej 

wielokrotnie. 

3. W fali ELITE niezaliczenie przeszkody kończy się zabraniem opaski przez sędziego/wolo 

oraz wykonaniem ustalonej kary na danej przeszkodzie np. 20 burpee. 

4. Jeśli przeszkoda kończy się dzwonkiem, należy uderzyć w dzwonek przy pomocy ręki. 

Inne części ciała nie będą uznawane. 

5. Rany otwarte, nieopatrzone z sącząca się krwią dyskwalifikują z dalszego biegu, aby 

kontynuować bieg należy skorzystać z punktu medycznego ( dalszy udział w biegu zależy 

od decyzji ratownika i sędziego) - tu nie ma samowolki i będziemy bardzo surowo tego 

przestrzegać. 

6. Zakaz używania substancji lepkich, klejów itp. przy pokonywaniu przeszkód (jeśli 

zawodnicy zostaną przyłapani w takiej sytuacji, następuje dyskwalifikacja). Dopuszcza się 

tylko użycia magnezji w proszku lub płynie. 

7. Osoba, która traci opaskę, przechodzi do kategorii „elita bez opaski”. 

8. Niestosowne zachowanie zawodnika podczas biegu w stosunku do sędziego/wolo lub 

innego zawodnika może skutkować karą lub dyskwalifikacją . 

9. Na przeszkody z wyznaczonymi torami wchodzimy pojedynczo i tylko wtedy, gdy osoba 

znajdująca się na przeszkodzie ukończy ją dzwonkiem lub spadnie. 

10. Na przeszkodach z kilkoma torami zachowujemy zasadę fast line – tor dla zawodników, 

którzy pokonują przeszkodę pierwszy raz . Fast line znajduje się po prawej stronie. 

11. W przypadku nie pokonania przeszkody przez fale open należy wykonać karę. 

Obowiązują kary takie jak, np. 20 burpees, 20 pompek, 10 przysiadów z ciężarem – 

decyduje obsługa przeszkody. 

12. Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko fali ELITE i ostatniej fali i wynosi 1,5 h dla 

mężczyżn i 2 h dla kobiet. 

 



 

KLIK-KLAK 

Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się kół z drążkiem. Zaczynamy od drążka, 

po czym obracamy tak kołem by pierwszy drążek z którego zaczynaliśmy znalazł się  

za kołem. 

Dozwolone jest : 

- Chwytanie za czarno-czerwone elementy ( ramiona koła, samo koło itp. ) 

- chwytanie stalowej rurki pomiędzy jednym a drugim kołem. 

Nie dozwolone jest : 

- przejście na kolejny element lub uderzenie w dzwonek bez wcześniejszego przeniesienia 

drążka na drugą stronę, 

- rozpoczęcie przeszkody gdy znajduje się na niej inny zawodnik ! 

- dotykanie konstrukcji poza stalową rurką pomiędzy kołami. 

Przeszkodę uważa się zaliczoną w momencie gdy bez kontaktu z podłożem, zawodnik zrobi 

dwa pełne przełożenia klik-klaka, kończąc na czarnym drążku od którego zaczynaliście i 

uderzy w dzwonek ręką . 

 



 

LOW RIG 2 

Drążek na prowadnicy ->kulki -> koło ->młotki-> belka 

Przeszkodę rozpoczynamy przed linką startową od zjazdu na drążku, przechodząc po 

kolejnych elementach na drugą stronę. Elementy są zawieszone około 1 m nad ziemią. 

Dozwolone jest : 

- użycie rąk i nóg 

Niedozwolone jest : 

- kontakt z podłożem 

- dotykanie elementów konstrukcji 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik przejdzie wyznaczony tor i umieści 

obydwie nogi za linką końcową. 

 

 

 

 

 

 



 

BARBARZYŃSKIE RÓWNOWAŻNIE 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z podłożem. 

Dozwolone jest: 

- kontakt tylko i wyłącznie nóg z elementami zamocowanymi do konstrukcji za wyjątkiem 

pierwszej rury startowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŚCIANKA WYSOKA 

Przechodzimy górą. Dozwolone jest korzystanie z podpór.  ( wysokość 2,7m) 

 

 

 

 



 

MULTIRIG 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów. 

 (Organizator dopuszcza możliwość zmiany układu elementów w dniu biegu ) 

Dozwolone jest : 

- użycie rąk 

Niedozwolone jest : 

- kontakt z podłożem 

- dotykanie elementów konstrukcji 

Przeszkodę uważa się za zaliczona gdy zawodnik uderzy ręką w dzwonek. 

 



 

LOW RIG 

uchwyt kwadratowy - nunczako - opona zawieszona nisko - kulka - opona zawieszona 

wysoko - młotek - nunczako - uchwyt kwadratory  ( Organizator dopuszcza możliwość 

zmiany układu elementów w dniu biegu ) 

Przeszkodę rozpoczynamy od uchwytu kwadratwego , przechodząc po kolejnych 

elementach na drugą stronę. Elementy są zawieszone na różnych wysokościach . 

Dozwolone jest : 

- użycie rąk i nóg 

Niedozwolone jest : 

- kontakt z podłożem 

- dotykanie elementów konstrukcji 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik przejdzie wyznaczony tor i uderzy w 

dzwonek ręką . 

 

 



 

FIREMAN 

Przeszkoda składa się z zawieszonej rury z linkami chwytowymi. Pokonanie przeszkody 

polega na wspięciu się w górę przy użyciu wystających z rury linowych uchwytów i 

dotknięciu dzwonka. 

Zawodnik musi zejść po przeszkodzie na dół. ( NIE zeskakujemy ) 

Dozwolone jest : 

- użycie rąk i nóg 

Niedozwolone jest : 

- dotykanie konstrukcji 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik dojedzie na samą górę i dotknie dzwonka 

ręką . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STREFA MROKU 

Odcinek trasy w którym obowiązują następujące zasady : 

- nakaz wyłączenia czołówki 

- zawodnicy będą puszczani pojedynczo co 5 s. 

- trzeba zachować odstęp do końca strefy 


