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Ogólne zasady pokonywania przeszkód : 

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do zakrywaniu nosa i ust w strefie 
startu, biurze zawodów oraz na miasteczku zawodów. Uczestnicy obowiązkowo muszą mieć rękawiczki (będziemy to sprawdzać w 
strefie startu, zawodnik bez rękawiczek nie będzie mógł rozpocząć biegu). Wszystkie przeszkody techniczne będzie można 
pokonać bez rękawiczek, po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni (płyn dezynfekujący będzie dostępny u sędziego przed każdą 
przeszkodą). 

 

1. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona (z wyjątkiem startujących w pierwszej fali – ELITE). 

2. Materiałowe opaski Elity biegacze zakładają na ramię. Niedopuszczalne jest założenie opaski na szyję, nogę czy nadgarstek – 

każdy taki przypadek będzie zgłaszany sędziemu głównemu i będzie skutkowało karą zabrania opaski. 

3. W przypadku nieudanej próby pokonania przeszkody można podchodzić do niej wielokrotnie. 

4. W fali ELITE niezaliczenie przeszkody kończy się zabraniem opaski przez sędziego/wolo oraz wykonaniem ustalonej kary na 

danej przeszkodzie. Karę ustala sędzia na przeszkodzie. W przypadku celowego lub nieświadomego ominięcia przeszkody 

zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Jeśli zawodnik w czasie pokonywania danej przeszkody dotknie niedozwoloną częścią 

ciała konstrukcji lub jej elementów musi powtórzyć przejście danej przeszkody. W przypadkach ciężkich do rozstrzygnięcia, na 

miejscu przeszkody decyzję będzie podejmował sędzia główny z sędzią z danej przeszkody po uprzednim zaznajomieniem się 

z problemem. 

5. Jeśli przeszkoda kończy się dzwonkiem należy uderzyć w dzwonek ręką. Inne części ciała nie będą uznawane. 
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6. 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. 

7. 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 (Elita może używać tylko swojej 

magnezji, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja). 

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

9. Niestosowne zachowanie zawodnika podczas biegu w stosunku do sędziego/wolo lub innego zawodnika może skutkować 

karą lub dyskwalifikacją. 

10. Na przeszkody z wyznaczonymi torami wchodzimy pojedynczo i tylko wtedy, gdy zawodnik przed nami opuścił tor. 

11. Na przeszkodach z kilkoma torami zachowujemy zasadę Fast Line – tor dla zawodników, którzy pokonują przeszkodę pierwszy 

raz. Fast Line znajduje się po prawej stronie. 

12. W przypadku nie pokonania przeszkody przez fale OPEN należy wykonać karę. Obowiązują kary takie jak –  20 burpees lub 

runda karna – decyduje obsługa przeszkody. 

13. Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko fali ELITE i ostatniej fali i wynosi 1,5h dla mężczyzn i 2h dla kobiet. W razie złych 

warunków atmosferycznych limit może ulec zmianie. 

14. Zawodnik zobowiązany jest nie opuszczać otaśmowanej części trasy, przechodzić przez taśmę, dotykać i naciągać taśmy, która 

wyznacza trasę. 
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WYBRANE PRZESZKODY 
opis pokonywania 

 

 

 

ZAWODNIKU PAMIĘTAJ: 

 Jeżeli masz wątpliwości, co do poprawnego sposobu pokonania przeszkody - pytaj sędziego lub wolontariusza. 
 Ostateczny głos na przeszkodzie ma sędzia lub wolontariusz. 

 

 

  



 RULEBOOK MORS MASAKRATOR III 2021 – Wodzisław Śląski 

    MASAKRATOR  Strona: 5 / 15 

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. Za pomocą rak i nóg przechodzi na 

koniec przeszkody uderzając ręką w dzwonek. 

DOZWOLONE JEST: NIEDOZWOLONE JEST: 
 używanie rąk i nóg 

 omijanie elementów (poza dwoma pierwszymi) 

 dotykanie jakąkolwiek częścią ciała podłoża 

 dotykanie elementów konstrukcji 

 trzymanie za łańcuchy lub karabińczyki, na których zawieszone są uchwyty (wyjątek 

stanowią łańcuchy, na których zawieszone są opony) 

 rozpoczynanie przeszkody za wyznaczoną linią 

 pomoc osób trzecich 
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MULTI ERIGO TOROZ 

 

Przeszkoda składa się z elementów TOROZ –

takich jak kulki, sople, stożki i chwyty. Zawodnik 

zaczyna od dwóch pierwszych elementów 

i pokonuje ją tylko za pomocą rąk. Przeszkodę 

uznaje się za pokonaną w momencie uderzenia 

ręką w dzwonek. 

DOZWOLONE JEST: NIEDOZWOLONE JEST: 
 używanie tylko rąk 

 omijanie elementów (poza dwoma pierwszymi) 

 dotykanie podłoża jakąkolwiek częścią ciała 

 dotykanie elementów konstrukcji 

 pomoc osób trzecich 
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RUCHOME SPODKI 

 

Przeszkoda składa się z wiszących ruchomych 

spodków. Technika przejścia jest dowolna. 

Zawodnik zaczyna od pierwszego elementu 

i kończy uderzając ręką w dzwonek. 

DOZWOLONE JEST: NIEDOZWOLONE JEST: 
 używanie tylko rąk  

 omijanie elementów (poza pierwszym 

elementem) 

 

 dotykanie podłoża jakąkolwiek częścią ciała 

 dotykanie elementów konstrukcji 

 pomoc osób trzecich 
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MŁYN i FLYING MONKEY 

 

Przeszkoda składa się z dwóch części. Część pierwsza – 

Młyn to odmiana chomika z chwytami naprzemiennie 

prawą i lewą ręką. Część druga – Flying Monkey. 

Zawodnik startuje z belki startowej, a kołowrót 

z czołowej części przeszkody. Łapiąc naprzemiennie 

chwyty chomika biegacz posuwa się do przodu, młyn 

musi dotknąć końcowej poprzeczki pierwszej części 

przeszkody. Z poprzeczki zawodnik ma za zadanie 

przeskoczyć na kolejną poprzeczkę oddaloną o 1,5m 

w poziomie i 26cm w górę, kolejna poprzeczka jest 

oddalona o 1,5m w poziomie i 26cm w dół. 

Wersja dla kobiet – kobiety pokonują młyn i jeden 

przeskok na poprzeczkach. 

DOZWOLONE JEST: NIEDOZWOLONE JEST: 
 używanie tylko rąk  dotykanie podłoża jakąkolwiek częścią ciała 

 dotykanie elementów konstrukcji 

 pomoc osób trzecich 
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RUCHOMA KOŁKOWNICA 

 

Przeszkoda składa się z dwóch części. Pierwsza 

to uchwyty tj. kółka, liny lub kulki. Druga część to 

kołkownica. Zawodnik zaczyna przeszkodę od 

pierwszego elementu, po przejściu na 

zawiesiach przechodzi do kołkownicy i zaczyna 

od dwóch pierwszych otworów. Przeszkodę 

kończy uderzając ręką w dzwonek. 

DOZWOLONE JEST: NIEDOZWOLONE JEST: 
 używanie tylko rąk  

 omijanie elementów (poza pierwszym chwytem i 

dwoma pierwszymi otworami kołkownicy) 

 

 dotykanie podłoża jakąkolwiek częścią ciała 

 dotykanie elementów konstrukcji 

 pomoc osób trzecich 
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SPACER Z KETTLAMI 

 

Biegacz pokonuje wyznaczony odcinek z kettlem 

w dłoniach. Ciężar będzie dopasowany 

odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. Przeszkoda 

zostaje uznana za zaliczoną po odłożeniu kettla 

na wyznaczone miejsce przez sędziego lub wolo. 

DOZWOLONE JEST: NIEDOZWOLONE JEST: 
 zatrzymywanie się 

 odkładanie kettla w czasie postoju 

 rzucanie kettlem 

 ciągnięcie kettla po ziemi 

 pomoc osób trzecich 
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MOSTEK TYBETAŃSKI 

 

Przeszkoda składa się z ruchomych części. 

Zawodnik pokonuje mostek od początkowej 

krawędzi belki do końcowej krawędzi belki, nie 

podpierając się nogami o podłoże lub boczne 

krawędzie konstrukcji. 

DOZWOLONE JEST:  
 pomoc osób trzecich tylko w falach OPEN  
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ŚCIANKA 

 

Przejście tylko górą. 

Na ściance dozwolone jest korzystanie 

z zastrzałów (boczne elementy konstrukcji po 

obu stronach ścianki). 

DOZWOLONE JEST:  
 pomoc osób trzecich tylko w falach OPEN  
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ZASIEKI 

 

Zawodnik przechodzi przeszkodę tylko dołem od 

punktu początkowego do punktu końcowego, 

który wyznaczył sędzia lub wolo. 

  
  

 

 

 

 



 RULEBOOK MORS MASAKRATOR III 2021 – Wodzisław Śląski 

    MASAKRATOR  Strona: 14 / 15 

SIATKA 

 

Zawodnik przechodzi przeszkodę tylko dołem od 

punktu początkowego do punktu końcowego, 

który wyznaczył sędzia lub wolo. 

  
  

 

 

 



 

 

 


