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Rozdział 1 PRZESZKODY, KTÓRE MOŻNA PODEJMOWAD WIELE RAZY 

Te przeszkody mogą byd podejmowane tyle razy, ile jest to konieczne, aż do pomyślnego zakooczenia. Jeśli 

podejmujesz wielokrotne próby przejścia, musisz ustąpid miejsca zawodnikowi, który pierwszy raz 

podchodzi do przeszkody. 

 
(a) Hercules Hoist  

 

I. Instrukcja dla zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest wciągnięcie ciężaru za pomocą liny na górę, aż węzeł uderzy w koło 

pasowe.  
2. Następnie należy obniżyd ciężar powoli, nie zwalniając liny, dopóki ciężar nie dotknie do podłoża. 

Nie można upuścid ciężaru. 
3. Zawodnik musi kontrolowad ciężar. Lina nie może byd przywiązana do ogrodzenia ani żadnego 

innego przedmiotu.  
 

II. Niepoprawne wykonania: 
1. Zawodnik nie może podnieśd ciężaru na górę. 
2. Zawodnik zrzuci ciężar na ziemię z dowolnego powodu (lina ześlizguje się lub opuszcza ręce 

zawodnika, a ciężar dotyka ziemi). 
3. Korzystanie z dowolnego obiektu zewnętrznego w celu pomocy w ukooczeniu przeszkody, z 

wyjątkiem użycia stóp na ogrodzeniu (patrz uwagi dodatkowe) 
 

III. Uwagi dodatkowe: 
1.  Zawodnik może podejmowad wiele prób i zmieniad stanowisko w dowolnym momencie, o ile ciężar 

został przywrócony do rozpoczęcia w kontrolowany sposób. 
2. Zawodnicy nie mogą podnosid ciężaru, odsuwając się od ogrodzenia lub uzyskując przewagę, 

przesuwając się poza najbliższe otoczenie ogrodzenia. 
3. Zawodnicy nie muszą stawiad stóp na ziemi, mogą używad nóg na konstrukcji wsporczej / 

ogrodzeniu. 
4.  Zawodnicy nie mogą siadad ani wchodzid  na linę podczas ciągnięcia ciężaru.  
5. Stanie na szczycie ogrodzenia lub przejście przez płot powoduje dyskwalifikację. 
6. Zawodnicy OPEN  również nie mogą sobie pomóc. 

 

 
(b) 4’,5’,6’,7‘,8‘ Over Wall  
 

I. Instrukcja zawodnika: 
1. Wspinaj się po ścianie bez dotykania konstrukcji nośnej. 
2. Tylko zawodnicy OPEN mogą sobie pomagad. 

 

 

II. Niepoprawne wykonania: 
1. Nieumiejętnośd pokonania ściany. 
2. Każdy, kto korzysta z konstrukcji nośnej. 
3. Zastosowanie stopni pomocniczych przez mężczyzn. 

 
 



 (c) Hurdles  
 

I. Instrukcja dla zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest wspięcie się po przeszkodzie bez dotykania konstrukcji nośnej / pasów. 
2. Zawodnik może podejmowad próbę wspięcia kilkukrotnie. 
3. Tylko zawodnicy Open mogą sobie pomóc. 

 
II. Niepoprawne wykonania: 
1. Zawodnik nie potrafi wykonad przeszkody 
2. Każdy, kto wspiera się na konstrukcji nośnej / pasach. 

 
(d) Inverted Walls  
 

I. Instrukcja dla zawodnika: 

1.Wspinaj się po ścianie bez dotykania konstrukcji nośnej lub pasów. 

       2. Zawodnik może podejmowad próbę wielokrotnie.  

       3. Tylko zawodnicy Open mogą sobie pomagad. 

 
II. Niepoprawne wykonania: 
1. Zawodnik nie może pokonad ściany. 
2. Każdy, kto korzysta z konstrukcji nośnej lub pasków. 

 
(e) Atlas Carry  
 
I. Instrukcja dla zawodnika: 

1. Zadaniem zawodnika jest podniesienie kamienia, zaniesienie go na drugą stronę, odłożenie go, 
wykonanie 5 burpees, podniesienie kamienia, zawrócenie z  kamieniem do punktu wyjścia. 
 

II.  Niepoprawne wykonania: 

1. Nie można nosid kamieni poza wyznaczoną trasą. 
2. Nie wykonanie 5 burpees. 
3. Nie odłożenie kamienia do punktu wyjścia. 

III. Uwagi dodatkowe: 

1. Zawodnicy mogą rzucid kamieniem podczas przenoszenia, jednak nie mogą go toczyd. 

2. Jeśli kamieo zostanie upuszczony lub odłożony, musi zostad podniesiony ponownie w tym samym 

miejscu. Jeśli kamieo zostanie rzucony do przodu po upuszczeniu lub opuszczeniu, musi zostad 

zawrócony w to samo miejsce i podniesiony przed kontynuowaniem ruchu do przodu. 

3. Jeżeli zawodnik nie może ukooczyd przeszkody lub nie pokona przeszkody, kara wynosi łącznie 30 

burpees 

(nie 35, ponieważ 5 potopów uważa się za częśd przeszkody). 

4. Zawodnicy muszą startowad za wyznaczoną flagą startową. 

 
(f) Flip Obstacles  
 

I. Instrukcja dla zawodnika: 



1. Zadaniem zawodnika jest przekręcenie / obrócenie przeszkody (opona, belka itp) wymaganą ilośd 

razy. 

 
II. Niepoprawne wykonania: 

1. Zawodnik nie może obrócid przeszkody (opona, belka) wymaganą ilośd razy. 

 
III. Uwagi dodatkowe: 

1. Jednokrotnie przekręcenie / obrócenie przeszkody (opona, belka) uważa się rozpoczęcie próby. 

2. Przed przydzieleniem do przeszkody, zawodnik może zmienid przeszkodę i podjąd wiele prób 

pokonania. 

3. Upuszczenie elementu nie jest uważane za niepowodzenie. 

4. Podczas przekręcania przeszkody (opony) na drugą stronę należy podejmowad próbę od zewnątrz 

opony. 

  

 
(g) Plate Drag  
 

I. Instrukcja dla zawodnika: 

1.Zadaniem zawodnika jest pociągnięcie elementu w taki sposób, aż lina będzie napięta. Element nie może 
zostad podniesiony, musi zostad pociągnięty. Kolejnym etapem jest powrót do punktu mocowania liny 
(kołka) i pociągnięcie element z powrotem do palika, używając liny. 

II. Niepoprawne wykonania: 

1. Niezdolnośd do wykonania przeszkody. 

2. Nie wyciągnięcie elementu, dopóki lina nie jest naprężona. 

3. Nie ciągnięcie elementu do kooca. 

4. Podnoszenie elementu z ziemi, chyba że nadbudowa zablokowała ścieżkę. 

5. Toczenie elementu. Musi byd przeciągnięty. 

6. Usunięcie liny z kołka. 

III. Uwagi dodatkowe: 

1.W niektórych przypadkach kolejnośd może byd odwrócona (najpierw ciągnięcie, a następnie 

przeciąganie) 

2.Zawodnik nie może nosid elementu, element musi dotykad przez cały czas ziemi. Jednakże zawodnik 

może zwolnid zablokowany element, ale nie może wykonad ruchu do przodu. 

3.Zawodnik może powtórzyd przeszkodę, w tym zmianę stanowiska, o ile pełny „cykl” jest zakooczony. W 

przypadku zmiany stanowiska element musi zostad przywrócony do pozycji wyjściowej przed rozpoczęciem 

próby na nowym stanowisku. 

 
 
 
 
(h) Water Moats, Rolling Mud, Trenches, Rolling Snow  
 
 

I. Instrukcja dla zawodnika: 



1. Zadaniem zawodnika jest pokonanie przeszkody (dołu z wodą / błotem / śniegiem) od początku do kooca 
pozostając cały czas w wyznaczonym miejscu. 
2.Nie można omijad przeszkody, w celu uniknięcia pełnego wejścia do dołu z wodą / błotem / śniegiem. 
3. Zakaz nurkowania.  
 

II. Niepoprawne wykonania: 

1.Nie pozostanie w obrębie przeszkody lub ominięcie przeszkody. 
2. Nurkovanie 
 

III. Uwagi dodatkowe: 

1. Zawodnik może wykonad przeszkodę ponownie, jeżeli wyjście poza przeszkodę było niezamierzone lub 
wymuszone poprzez zator na trasie wyścigu. 

 

(i) Over-Under-Through  
 

I. Instrukcja dla zawodnika: 

1.Zadaniem zawodnika jest kierowania się na pierwszą ścianę „przez”, drugą ścianę „pod”, i „przez środek” 
ostatniej ściany. Nie można używad konstrukcji nośnej przeszkody. 
  

II. Niepoprawne wykonania: 

1.Nie wykonanie przeszkody. 
2.Każdy, kto używa konstrukcji wsparcia. 
III. Uwagi dodatkowe: 

1.Ściany mogą byd w mieszanej kolejności. Słuchaj instrukcji wolontariusza. 

 
(j) Slip Wall  
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zawodnik kieruje się w górę i przez ścianę. 
2.Może używad lin, jeżeli znajdują się na ścianie. 
3.Zawodnik nie może korzystad z podpór ściany bocznej w celu uzyskania pomocy.  
 
II.Niepoprawne wykonanie: 
1.Niepokonanie przeszkody lub ominięcie przeszkody. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1.Dyskwalifikacja za bieg poza torem trasy :wodą / błotem. Uczestnicy muszą pokonad cała trasę 
przeszkody. 

2. Jeśli złe wykonanie nie było zamierzone lub spowodowane zostało przez zator na trasie wyścigu. 
3. Zawodnicy mogą podejmowad próbę kilkukrotnie. Tylko zawodnicy Open mogą sobie pomagad. 
 
 
 
 
 



(k) A-Frame  
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest wspinanie się po przeszkodzie za pomocą siatki, poziomej kratownicy u 
podstawy i szczytu oraz wszelkim poziomych rur konstrukcyjnych. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Niepokonanie przeszkody. 
2. Używanie kratownicy pionowej lub innych niż poziome elementy do podparcia lub wspomagania wejścia 
na górę. 

 
III. Uwagi dodatkowe: 
1. Zawodnik może korzystad z poziomych kratownic, podpór i barierek. 
 
 
(l) Fire Jump  
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest przeskoczenie przez ogieo. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Niezdolnośd do przeskoczenia przez ogieo. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1.Dyskwalifikacja dla zawodnik, który ominął przeszkodę. 
2. Zawodnik można się cofnąd i przebiec ponownie, jeśli opuszczenie trasy było przypadkowe lub 
wymuszone. 
 
(m) Bridge  
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest przejście przez most. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Niezdolnośd do przejścia przez most.  
2.Korzystanie z podpór, konstrukcji nośnej przeszkody. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1.Jeżeli zawodnik użył konstrukcji nośnej, podpór do pokonania przeszkody może spróbowad pokonad 
przeszkodę od nowa. 
2.Nie wszystkie mosty mogą posiadad siatkę cargo. 

 
 
(n) Rope Climb  
 
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest wejście na linę i użycie dzwonka. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Nie użycie dzwonka. 
2.Korzystanie z więcej niż jednego stanowiska. 



3.Korzystanie z urządzenia mechanicznego w celu pokonania przeszkody. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1.Zawodnik może zmienid stanowisko po zejściu na podłoże. Może kontynuowad wejście na linę dowolną 
ilośd razy, 
 2. Zawodnik podejmujący kolejną próbę musi ustąpid zawodnikom, który podejmują pierwszą próbę.  
3.Zawodnicy muszą zejśd na ziemię w bezpieczny i kontrolowany sposób (nie mogą upaśd z liny). 
 
 
(o) Stairway to Sparta  
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest wspięcie się po ścianie bez dotykania konstrukcji nośnej lub pasów. 
2.Tylko kobiety mogą korzystad z pomocniczych stopni, jeżeli są umiejscowione. 
3. Tylko zawodnicy Open mogą sobie pomagad. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Niezdolnośd do wspinania się po ścianie. 
2.Każdy, kto korzysta ze struktury wsparcia lub pasów. 
3. Mężczyźni używający pomocniczych stopni. 
 

 
 
(p) Dunk Wall  
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest przejście pod ścianą. 
2. Brak nurkowania. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Niezdolnośd do przejścia pod ścianą. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1.Zawodnik musi wejśd do wody (jeżeli jest obecna), nawet jeśli nie przejdzie pod ścianą. 

 
 

(r) Bender  
 
I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest wspięcie się po przeszkodzie, nie dotykając struktury nośnej , pasów lub 
słupów. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Niezdolnośd do wspięcia się na przeszkodę. 
2.Każdy kto korzysta ze struktury nośnej konstrukcji. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1.Zawodnicy mogą spróbowad przeszkodę, dopóki jej nie ukooczą. Mogą próbowad nieokreśloną ilośd razy. 
2. Zawodnicy mogą używad stóp na szczeblach. 
 
 
 



 
Rozdział 2 PRZESZKODY POJEDYOCZEJ PRÓBY 

 
Pojedyncza próba .Przeszkody są zwykle przeszkodami opartymi na umiejętnościach. Po tym, jak zawodnik 
dotknął przeszkody na torze, zgodnie z określonymi przepisami dotyczącymi przeszkód, próbę należy uznad 
za rozpoczęta, a przeszkoda musi zostad zakooczona lub zostanie nałożona kara. 
 
 

(a) Monkey Bars  
 

I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest przejście od poprzeczki do poprzeczki wyłącznie za pomocą rąk. Stopy nie 
mogą dotknąd ziemi lub konstrukcji.  
2. Uczestnicy nie mogą przejśd po górnej części przeszkody.  
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Dowolna częśd ciała dotyka ziemi między linią startu i mety. 
2.Stopy dotykają poprzeczek nad głową. 
3. Korzystanie z podpór bocznych. 
4. Nie zadzwonienie w dzwonek. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1. Uważa się, że zawodnik rozpoczął próbę, gdy jego stopy opuściły ziemie.  
 
 
 

(b) Multi- Rig  
 

I. Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest przemieszczenie się na drugą stronę przeszkody za pomocą elementów, 
używając tylko rąk. Stopy nie mogą dotykad ziemi, ani elementów, chyba że element jest zaprojektowany 
tak, aby dotykały go stopy). 
2.Zawodnik nie może wspinad się po przeszkodzie w celu jej ukooczenia. 
 
II. Niepoprawne wykonanie: 
1.Dowolna częśd ciała dotyka ziemi między linią startu i mety. 
2.Stopy dotykają poprzeczek nad głową. 
3. Korzystanie z podpór bocznych. 
4.Nie zadzwonienie w dzwonek. 
 
III. Uwagi dodatkowe: 
1.Zawodnik jest zobowiązany do startu na swoim stanowisku w swojej linii i uważa się, że próbował 
pokonad przeszkodę, gdy obie stopy zawodnika opuściły etap początkowy.  
2. Przeszkoda jest ukooczona, gdy zawodnik znajdzie się na linii mety. 

 
(c) Spear Throw  

 
I.Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest rzucenie włócznią i wbicie jej we włócznika (drewno lub siano) 
2. Zawodnik ma jedną próbę. 
 
II.Niepoprawne wykonanie: 



1.Włócznia nie wbija się we włócznika 
2. Jakakolwiek częśd włóczni dotyka ziemi.  
 
III.Uwagi dodatkowe: 
1.Próbę uważa się za zakooczoną, gdy zawodnik zwolni włócznię w ruchu do przodu. 
2.Zawodnicy mogą wybrad inną włócznię, jeśli czują, że pierwotna włócznia, którą wybrał ma wadę, jednak 
należy to zrobid przed rzuceniem włócznią. 
3.Zadaniem zawodnika jest zapewnienie, aby lina została umieszczona w taki sposób, aby nie powodowała 
uwikłania. Jeśli lina zostanie w jakiś sposób splatana podczas rzutu zawodnika, zostanie potraktowana jako 
próba. 
4. Włócznia musi utknąd we włóczniku, dopóki zawodnik nie opuści wyznaczonego obszaru przeszkody 
(ostatni włócznik), lub zostanie uznany za porażkę. 
5. Jako włócznika uważa się każdą częśd usztywnienia. 
6. Włócznia może dotknąd ziemi podczas rzutu lub podczas pierwszego wejścia do celu. Jednak ostatecznie 
żadna częśd włóczni nie może dotykad ziemi. 
 
 
 
(d) Travers Wall/Z Wall  
 
 
I.Instrukcja zawodnika: 
1. Zadaniem zawodnika jest poruszanie się po ścianie, używając tylko uchwytów na swoim torze, oraz 
zadzwonienie dzwonkiem. 
2. Zawodnikom nie wolno dotykad wierzchołka ściany, ziemi ani żadnej innej sekcji poza wyznaczonymi 
uchwytami, w tym wycięcia w dowolnym momencie. 
 
 
II.Niepoprawne wykonanie: 
1. Dotknięcie ziemi. 
2. Dotknięcie górnej ściany po podjęciu próby 
3. Dotknięcie wycięd / górnej krawędzi ściany.. 
4. Nie zadzwonienie w dzwonek. 
5. Używając jakiejkolwiek pomocy mechanicznej (olinowania), aby ukooczyd przeszkodę. 
 
III.Uwagi dodatkowe: 
1. Zawodnicy na samym początku ścianki mogą dotknąd krawędzi żeby wejśd na przeszkodę. Po dotknięciu 
4 „chwytów” uczestnicy muszą dojśd do kooca. 
2. Podczas startu należy użyd „uchwytu” pierwszej ręki i pierwszego „uchwytu” stopy. 
3. Nie musisz używad wszystkich dostępnych uchwytów. Możesz pominąd wszystkie blokady, w tym 
ostatnie blokady, aby uderzyd w dzwonek. Jednak jeśli jakakolwiek częśd twojego ciała uderzy o ziemię 
przed dzwonkiem, zostanie uznana za porażkę. 
  
 
(e) Olympus  
 

I.Instrukcja zawodnika: 
1 Zadaniem zawodnika jest użycie tylko rąk na uchwytach i wycięciach na swoim pasie na zakooczenie 
zadzwonid dzwonkiem.  
2. W żadnym momencie zawodnicy nie mogą dotykad wierzchołka ściany lub ziemi.  
 



II.Niepoprawne wykonanie: 
1. Dowolna częśd ciała dotykająca ziemi między dzwonkiem startowym i koocowym. 
2. Zawodnik dotykający górnej części przeszkody. 
3. Zawodnik dotykający klocków/ wycięd za pomocą stóp. 
 
III.Uwagi dodatkowe: 
1. Zawodnik musi wystartowad z lub za krokiem startowym. 
2. Zawodnik jest zobowiązany do swojej linii i uważa się, że próbował pokonad przeszkodę, gdy obie nogi 
zawodnika opuściły etap początkowy. 
3. Zawodnik może oprzed stopy o ścianę, jednak nie na uchwytach, w tym na wycięciach. 
4. Zawodnicy mogą korzystad z dowolnej kombinacji dotykając klocków / wycięd. 
 

(f) Dip Walk  
 

I.Instrukcja zawodnika:  
1. Przemierzaj szczeble, używając TYLKO twoich rąk i zadzwoo dzwonkiem. Stopy nie mogą dotykad ziemi 
ani szczebli.  
 
 II.Niepoprawne wykonanie:  
1. Dowolna częśd ciała dotyka ziemi między obszarem startu i mety. 
2. Zawodnik wspiera się nogami na poręczach. 
 
III.Uwagi dodatkowe:  
 1.  Zawodnik jest zobowiązany do poruszania się swoim torem, uważa się, że rozpoczął próbę, gdy obie nogi 

zawodnika opuściły etap początkowy. 

2. Zawodnik nie zadzwonił w dzwonek, jeżeli jest zamontowany. Zawodnik zakooczył przeszkodę, jeżeli jego stopu 

opuściły tor i znalazły się na obszarze mety. 

 
(g) Ball Throw  
 
I.Instrukcja zawodnika: 
1 Zadaniem zawodnika jest rzucenie piłką / śnieżką do celu. 
 
II.Niepoprawne wykonanie: 
1.Nie trafienie do celu 
 
III.Uwagi dodatkowe: 
1. Musi trafid co najmniej częśd celu. Uderzenie w strukturę włóczni się nie liczy. 
 

 
 
(h) Balance Beams  

 
I.Instrukcja zawodnika: 
1 Zadaniem zawodnika jest poruszanie się po górnej części elementu bez używania jakiejkolwiek części 
ciała innej niż ich nogi i bez dotykania ziemi. 
2. Zawodnik musi przekroczyd koniec przeszkody (za linią utworzoną przed koocem każdej linii), zanim 
jakakolwiek częśd zawodnika dotknie ziemi w obszarze przeszkody. 
 



II.Niepoprawne wykonanie: 
1. Zeskoczenie przed ukooczeniem przeszkody. 
2. Korzystanie z pomocy. 
 
III.Uwagi dodatkowe: 
1. Zawodnicy są uważani za próbujących pokonad przeszkodę, gdy ich całe ciało przekroczyło punkt 
startowy. 
2. Po rozpoczęciu zawodnicy nie mogą korzystad z innego stanowiska, w tym dotykając jej jakąkolwiek 
częścią ciała, aby odzyskad równowagę. 

 
 

 (i) Slackline  
 
I.Instrukcja zawodnika: 
1 Zadaniem zawodnika jest poruszanie się po górnej części elementu bez używania jakiejkolwiek części 
ciała innej niż ich nogi i bez dotykania ziemi. 
2. Zawodnik musi przekroczyd koniec przeszkody (za linią utworzoną przed koocem każdego stanowiska), 
zanim jakakolwiek częśd zawodnika dotknie ziemi w obszarze przeszkody. 
 
II.Niepoprawne wykonanie: 
1. Dotknięcie ziemi dowolną częścią ciała przed minięciem kooca przeszkody. 
2. Używanie dowolnego urządzenia do pomocy, takiego jak kije trekingowe, gałęzie itp. 
 
III.Uwagi dodatkowe: 
1. Zawodnik rozpoczął próbę pokonania przeszkody, gdy obie stopy dotkną przeszkody. 
2. Zawodnik może wykonad kilka prób wejścia na przeszkodę, ale gdy obie stopy dotkną przeszkody, 
zawodnik nie może wystartowad ponownie. 
3. Dopóki zawodnik nie dotknie linii (tj. Dotknie przeszkody obiema stopami), może wybrad inne 
stanowisko 
 
 
 

(j) Log Hop  
 

I.Instrukcja zawodnika: 
1. Poruszaj się po kołkach/ słupach bez dotykania ziemi. 
2. Zawodnik musi dotknąd ostatniego kołka/ słupa, zanim jakakolwiek częśd zawodnika dotknie ziemi. 
 
II.Niepoprawne wykonanie: 
1. Dotknięcie ziemi dowolną częścią ciała przed dotknięciem ostatniego kołka. 
2. Używanie dowolnego obiektu zewnętrznego do pomocy, takiego jak kije trekingowe, gałęzie itp. 
3. Użycie jakiejkolwiek części drugiego pasa, aby ukooczyd przeszkodę. 
 
III.Uwagi dodatkowe: 
 1. Zawodnik rozpoczął próbę na torze, gdy raz drugi kołek lub element zostanie dotknięty jakąkolwiek 
częścią ciała. 
2. Zawodnik musi użyd pojedynczego pasa, aby ukooczyd przeszkodę. 
3. Zawodnik może wykonad kilka prób wejścia na pierwszy kołek; tak długo, jak zawodnik nie zobowiązuje 
się do ruchu na torze, mogą wybrad inny pas. 
4. Zawodnik może wykorzystad dowolną częśd swojego ciała, aby ukooczyd przeszkodę, jednak ostatni 
element musi zostad dotknięty co najmniej 1 stopą, aby zostad uznanym za ukooczony. 
 



 
 
(k) Memorization Wall  
 
I.Instrukcja zawodnika: 
1. Zatrzymaj się i zrób tak, jak mówi znak, instrukcje lub wolontariusz. Postaraj się zapamiętad sekwencję. 
2. Zawodnicy zostaną przepytani natychmiast, później w ciągu dnia lub ewentualnie w ogóle. 
 
II.Niepoprawne wykonanie: 
1 Odpowiada błędnie. 
2 Używa urządzenia mechanicznego / piszącego do pomocy.  
 
III.Uwagi dodatkowe: 
1Zawodnicy nie mogą zapisywad sekwencji na swoim ciele, sprzęcie, gdziekolwiek indziej. 
2.Zawodnicy nie mogą robid zdjęd sekwencji.  
 
 
(l) Twister  
 
I.Instrukcja zawodnika:  
1. Przemierzaj szczeble, używając TYLKO twoich rąk i zadzwoo dzwonkiem. Stopy nie mogą dotykad ziemi 
ani szczebli. 
2. Zawodnik musi pozostad na dole przeszkody. Zawodnik nie może ukooczyd przeszkody na górze. 
 
 II.Niepoprawne wykonanie:  
1 Dowolna częśd ciała dotykająca ziemi między obszarem startu i mety.  
2. Zawodnik używa konstrukcji nośnej.  
3. Stopy dotykające pasków nad głową.  
4. Korzystanie z podpór bocznych. 
 5. Nie dzwoni dzwonkiem.  
 
III.Uwagi dodatkowe:  
1. Zawodnik jest zobowiązany do poruszania się po swoim torze i uważa się, że rozpoczął próbę, gdy obie 
nogi zawodnika opuściły etap początkowy. 
 2. Jeśli jest dostępna opcja przejścia pomiędzy uchwytami i bez uchwytów zawodnicy Elite nie muszą 
wybierad konkretną opcji. 
 3. Możesz chwytad kratownicę pomiędzy segmentami uchwytów twister, aby przejśd od jednego do 
drugiego.  
 

Rozdział 3 OBOWIĄZKOWE PRZESZKODY 

Zasadniczo będą to wszystkie przeszkody polegające na noszeniu i czołganiu się. Jeśli zawodnik nie pokona 

którejkolwiek z tych przeszkód, może ponownie podjąd próbę. Jeśli zawodnik nie jest w stanie ukooczyd 

przeszkody, musi oddad swój czip kierownikowi trasy lub przedstawicielowi Spartan. 

 

 
(a) Bucket Carry   
 

I.Instrukcja zawodnika (wiadro do wypełnienia): 



1.  Napełnij odpowiednie wiadro żwirem, piaskiem lub wodą z wyznaczonego obszaru i zanieś wiadro 
wzdłuż oznaczonej trasy. 
2. Wiadro musi wrócid do punktu startowego napełnione ponad otworami wywierconymi w wiadrze. 
Zaleca się przepełnienie wiadra, aby umożliwid osiadanie. 
3. Wiadro należy przenosid poniżej ramion zawodnika. Nie nosid wiadra na ramionach lub nad ramionami 
(np. Szyi lub głowy). 
4. Opróżnij wiadro z powrotem do kosza po ukooczeniu trasy przeszkody. 
5. Personel / wolontariusze nie są odpowiedzialni za sprawdzenie twojego wiadra przy rozpoczęciu 
przenoszenia, tylko wtedy, gdy wrócisz, aby podjąd decyzję o poprawności wykonania przeszkody. 
 
 
I.Instrukcja zawodnika (wiadro wypełnione): 
1. Wybierz wiadro z wyznaczonego obszaru i noś wiadro wzdłuż zaznaczonej trasy. 
2. Wiadro musi wrócid do punktu startowego wypełnionego taką samą ilością materiału. 
3. Wiadro należy przenosid poniżej ramion zawodnika. Nie nosid wiadra na ramionach lub nad ramionami 
(np. Szyi lub głowy). 
 
II.Niepoprawne wykonanie (wiadro do wypełnienia): 
1. Niezwrócenie zasobnika pełnego do określonej linii. 
2. Umieszczenie wiadra na barkach, szyi lub głowie. 
3. Nie opróżnianie wiadra do kosza. 
4. Wysypywanie zawartości na wyznaczonej trasie. 
5. Nie napełniając własnego wiadra kamieniami z kosza. 
 
II.Niepoprawne wykonanie (wiadro wypełnione): 
1. Brak zwrotu wiadra pełnego. 
2. Umieszczenie wiadra na barkach, szyi lub głowie. 
3. Wysypanie części zawartości na wyznaczonej trasy. 
 
 
III.Uwagi dodatkowe (wiadro do wypełnienia): 
1. Dla tej przeszkody nie ma opcji wykonania karnego dwiczenia burpee. 
2. Jeśli zawodnik wróci z kubłem wypełnionym poniżej linii, zawodnik musi ponowid całą trasę prawidłowo 
z wypełnionym wiadrem. 
3. Zawodnik niosący wiadro powyżej wysokości ramienia będzie podlegał powtarzaniu przeszkody. 
4. Zawodnicy mogą umieścid wiadro w razie potrzeby na ziemi. Nie będą musieli ponownie wykonywad 
przeszkody, jeśli to zrobią. 
5. Zawodnicy nie mogą wyrzucad żwiru lub piasku po torze, chyba że żwir lub piasek wysypał się z wiadra i 
zawodnik musiał go pozbierad. Gdy zawodnik wykona znaczny ruch do przodu, nie może już zebrad 
materiału. 
6. Zawodnik może wrócid do rozpoczęciu w dowolnym momencie i uzupełnid do wiadra, aby zapewnid 
ukooczenie. 
 
III.Uwagi dodatkowe (wiadro wypełnione): 
1. Dla tej przeszkody nie ma opcji karnego dwiczenia burpee. 
2. Jeśli zawodnik wraca z kubłem z brakującym materiałem, zawodnik musi powtórzyd całą trasę. 
3. Zawodnik niosący wiadro powyżej wysokości ramienia będzie podlegał powtarzaniu przeszkody. 
4. Zawodnicy mogą umieścid wiadro w razie potrzeb na ziemi. Nie będą musieli ponownie uruchamiad 
kursu, jeśli to zrobią. 
5. Dekle  wiader nie są przymocowane na stałe. Jeśli dekiel obluzuje się podczas przenoszenia i rozlania 
materiału, zawodnik musi wrócid na początek z wiadrem i pokrywą i wybrad nowe wiadro i zacząd od nowa. 
 



 
(b) Barbed Wire/Low Crawl  
 

I.Instrukcja zawodnika:  
1. Przeczołgaj się pod drutem(Toczenie jest dozwolone). 
2. Rzeczy osobiste muszą podążad tą samą drogą, co zawodnicy (zawodnicy nie mogą niczego zostawid na 
boku, rzucad na przeszkodę itp.). 
3. Brak nurkowania. 
 II.Niepoprawne wykonanie:  
1. Chodzenie lub bieganie obok przeszkody. 
2. Nie przenoszenie rzeczy osobistych przez przeszkodę. 
3. Przejście obok przeszkody chyba, że przeszkoda została uszkodzona w sposób uniemożliwiający przejście 
w inny sposób. 
 
III.Uwagi dodatkowe:  
1. Dla tej przeszkody nie ma opcji karnego dwiczenia. 
2. Zawodnik może wykonad tyle prób, ile potrzeba. 
 
 
(c) Sandbag Carry  
 
I.Instrukcja zawodnika:  
1. Wybierz z wyznaczonego obszaru i przenieś odpowiedni element (elementy)  wzdłuż wyznaczonej trasy. 
2. Zwród element (elementy), aby zostawid w odpowiednim miejscu zgodnie z oznaczeniem Spartan. 
II.Niepoprawne wykonanie:  
1. Niemożnośd ukooczenia wyznaczonej trasy z obciążeniem. 
2. Zniszczenie ciężaru. 
3. Skrócenie dowolnej części wyznaczonej trasy. 
4. Przeciąganie ciężaru. 
5. Przenoszenie niewłaściwego elementu lub ilości elementów. 
 
III.Uwagi dodatkowe:  
1. Celowe uszkodzenie lub zniszczenie ciężaru spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ. 
2. Jeśli wymagane jest wiele odważników, muszą one byd przenoszone w tym samym czasie. Zawodnik nie 
może rozpocząd próby z pojedynczym ciężarem. 
3. W razie potrzeby można odłożyd ciężar. Nie uważa się tego za błąd. 
4. Ciężar musi byd przenoszone i nie można ich przeciągad, zwijad, pchad itd. 
5. Jeśli ciężar zostanie opuszczona lub opuszczona i porusza się do przodu, zawodnik musi powrócid do 
miejsca, w którym został zrzucony i wznowid przenoszenie z tego miejsca. 
 

 
(d) Log Carry  
 

I.Instrukcja zawodnika:  
1. Wybierz z wyznaczonego obszaru i przenieś odpowiedni element (elementy) wzdłuż wyznaczonej trasy. 
2. Zwród element (elementy), aby odłożyd go zgodnie za oznaczeniem Spartan. 
 II.Niepoprawne wykonanie:  
1. Niemożnośd ukooczenia wyznaczonej trasy z ciężarem. 
2. Toczenie ciężaru. 



3. Skracanie dowolnej części wyznaczonej trasy. 
4. Przeciąganie ciężaru. 
III.Uwagi dodatkowe:  
1.  Uszkodzenie lub zniszczenie ciężaru spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ. 

2. Jeśli wymagane jest kilka ciężarów, muszą one byd przeniesione w tym samym czasie. 

Zawodnik nie może podjąd próby z pojedynczym ciężarem. 

3. W razie potrzeby ciężar można odłożyd. Nie uważa się tego za błąd. 

4. Ciężary muszą byd przenoszone i nie można ich przeciągad, zwijad, pchad itd. 

5. Jeśli ciężar zostanie opuszczony  i porusza się do przodu, zawodnik musi powrócid do miejsca, w którym 

został zrzucony i wznowid przenoszenie z tego miejsca. 

 
(e) Swim  
 

I.Instrukcja zawodnika:  
1. Zawodnik nie może nurkowad. 
2. Używaj osobistej kamizelki ratunkowej lub innego sprzętu pomocowego, jeśli jest ono polecane przez 
wolontariuszy i / lub personel. 
 II.Niepoprawne wykonanie:  
1. Niezdolnośd do ukooczenia pływania. 
III.Uwagi dodatkowe:  
1. W sytuacji, gdy zawodnicy  nie wykonają zadania, są nadal zobowiązani do wejścia do wody przed 

rozpoczęciem karnego dwiczenia. 

 
 

 

 

 

 


