
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 użycia 

magnezji w proszku lub płynie(tylko swoja) 

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 – decyduje obsługa przeszkody.  



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

mężczyzn i 2h dla kobiet. W razie zlych warunków atmosferycznych limit może ulec zmianie. 

          

 

 MULTI RIG 
Przeszkoda składa się podwieszanych elementów takich jak ringi, rurki,trójkąty lub liny. 

Zawodnik startuje z belki startowej i zaczyna przeszkodę od dwóch pierwszych elementów 

łapiąc kolejne i kończy przeszkodę uderzając ręką w dzwonek. Dozwolone jest użycie nóg tylko i 

wyłącznie na długich linach. 

Dozwolone jest: 

-użycie chwytów zawieszonych na łańcuchach 

-użycie nóg tylko na długich linach 

-omijanie elementów 

Niedozwolone jest: 

-trzymanie za łańcuchy, na których zawieszone są chwyty 

-przyjmowanie pomocy od osób trzecich 

-dotykanie elementów konstrukcji 

-dotykanie jakąkolwiek częścią ciała podłoża 



 

 

LOW RIG  

Niska konstrukcja składa się z podwieszanych elementów  takich jak kulki, liny, koła i drążki. 

Zawodnik rozpoczyna pokonywanie przeszkody nie przekraczając taśmy, która znajduje się na 

ziemi. Zaczyna od dwóch pierwszych elementów i za pomocą rak i nóg przechodzi na koniec 

przeszkody uderzając ręką w  dzwonek.  

Dozwolone jest : 

 - użycie rąk i nóg  

- omijanie elementów  

Niedozwolone jest :  

- trzymanie za łańcuchy lub karabińczyki, na których zawieszone są uchwyty 

-dotknięcie jakąkolwiek cześcią ciała podłoża 



- dotykanie elementów konstrukcji  

-rozpoczynanie przeszkody za wyznaczoną linią. 

 
 

DEZINTEGRATOR 
Przeszkoda składa się z  3 części. Przeszkodę zaczynamy od dwóch pierwszych elementów i 
kończymy po uderzeniu ręką w dzwonek. Dalszy opis przeszkody zostaje dla Was 
niespodzianką :-) 

Niedozwolone: 

-dotykanie podłoża jakąkolwiek częścią ciała 

-chwytanie za elementy konstrukcji 

-pomoc osób trzecich 

Dozwolone: 

-omijanie elementów  



 

 
 

HIGH TO LOW 
Kulki, liny, uchwyty i ringi zawieszone na dwóch poziomach-wyższym i niższym. Przeszkodę 
zaczynamy od dwóch pierwszych elementów i przechodzimy kolejne sekcje z wyższego na niższy 
poziom, zawodnik kończy przeszkodę uderzając ręką w dzwonek. 

Dozwolone: 

-omijanie elementów 

-używanie rąk i nóg 

Niedozwolone: 

-dotykanie jakąkolwiek częścią ciała podłoża 

-chwytanie za elementy konstrukcji 



 

 
 

 

ŚCIANKA SKOŚNA 

Przechodzimy górą.Dozwolone jest korzystanie z bocznych krawędzi ściany. 

 
 



 
 

SIATKI 
Siatki zawieszone są pomiędzy drzewami lub konstrukcją. Przeszkodę przechodzimy tylko i 

wyłącznie górą. 

Niedozwolone jest: 

-podpieranie i podtrzymywanie się drzew lub konstrukcji. 

Dozwolone jest; 

-użycie rąk i nóg 



 

 
 

WIELKA PARDUBICKA 
Niespodzianka  



 
 

MULTI ERIGO 

Przeszkoda składa się z elementów takich jak kółka, kulki i chwyty. Przeszkodę zaczynamy od dwóch 
pierwszych elementów i pokonujemy ją tylko za pomocą rąk. Przeszkodę uznaje się za pokonaną w 
momencie uderzenia ręką w dzwonek. 

Dozwolone: 

-omijanie elementów 

Niedozwolone: 

-dotykanie podłoża jakąkolwiek częścią ciała 

-trzymanie elementów konstrukcji 

 



 

 

 

ŁAŃCUCHY 
Biegacz pokonuje wyznaczony odcinek trasy z łańcuchem. Ciężar łańcucha będzie dopasowany 
odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. Sposób przenoszenia łańcucha jest dowolny- ciągnięcie po 
podłożu, trzymanie w dłoniach lub na ramionach. 

Dozwolone: 

-zatrzymywanie się w trakcie  



-odkładanie łańcucha w trakcie zatrzymywania się. 

 

 

PORODÓWKA 

Przeszkodę pokonujemy tylko dołem. W serii Elite niedozwolona jest pomoc osób trzecich. 



 

 

ZASIEKI 

Przeszkodę przechodzimy tylko dołem od punktu początkowego do punktu końcowego. 



 

 

MOSTEK TYBETAŃSKI 

 

Przeszkoda składa się z ruchomych części .Zawodnik pokonuje mostek od punktu początkowego do 
punktu końcowego nie podpierając się i nie dotykajac podłoża. 

 



 

 

 


