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1. A. HATÁLY, CÉL ÉS MÓDOSÍTÁSOK 

 

1.1 HATÁLY  

1.1.1 A következő versenyszabályzatot ("szabályok") a Spartan állapítja meg. A szabályok az 

összes Spartan eseményre és versenyre vonatkoznak világszerte. Ezek a szabályok minden 

induló számára, akik részt vesznek bármely Spartan rendezvényen kötelező érvényűek. 

1.2 CÉL  

1.2.1 A szabályok ismertetik, hogyan kell egy versenynek hivatalosan működnie, továbbá: 

a) gondoskodnak arról, hogy az összes Spartan rendezvényt tisztességesen és 

következetesen, a sportszerűség és integritás szellemében folytassák;  

b) iránymutatást adnak a világszerte szabványosított versenyek megkönnyítésére;  

c) a versenyzők egészségének, biztonságának és jólétének védelmére törekszenek – 

amennyire ezen célkitűzés ésszerűen megvalósítható egy akadályversenyen. 

1.3 MÓDOSÍTÁSOK ÉS ÚJ SZABÁLYOK  

1.3.1 A Spartan időről időre módosíthatja ezeket a szabályokat és saját belátása szerint 

további szabályokat alakíthat ki. 

   

1.3.2 Jelen versenyszabályzat az angol nyelvű szabályzat fordítása, a lefordított változatokkal 

való esetleges eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.   
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2. B.KULCSFOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

2.1 MEGHATÁROZÁSOK   

2.1.1 Kategóriák: versenyzői kategóriák, amelyek Elit, Age Group, vagy Open kategóriába sorolhatók.  

  

2.1.2 Vezető tisztviselő (Head Official): a Spartan által felhatalmazott személy, aki Spartan szabályzat 

értelmezésének és végrehajtásának végső döntéshozója.   

  

2.1.3 Tisztviselő (Official): a Spartan azon képviselője, akit kijelöltek, hogy felelős pozícióban végezzen 

ellenőrzési tevékenységet. Ide tartoznak az alkalmazottak, a bírók és az önkéntesek.  

  

2.1.4 Futamok (Heat-ek): adott kategóriába tartozó, különböző indulási időkkel elválasztott versenyzők 

csoportjai. 

2.1.5 Kötelező akadályok: azok az akadályok, amelyeket a versenyzőnek teljesítenie kell, ellenkező 

esetben nem haladhat tovább. 

2.1.6 Többször megpróbálható akadályok: ezen akadályokat annyiszor lehet megpróbálni, amíg nem 

sikerül végrehajtani, vagy amíg a büntetés végrehajtása meg nem történik.  

2.1.7 Egyszer megpróbálható akadályok: ezen akadályoknál a versenyzőnek egyszeri kísérlete van az 

akadály teljesítésére - a részleteket az adott akadályra vonatkozó speciális szabályok tartalmazzák. Az 

akadályt sikeresen végre kell hajtani, vagy teljesíteni kell a büntetést. 

2.1.8 Bíró (Referee): a Spartan által kinevezett tisztviselő, akinek a feladata az összes szabály 

betartásának biztosítása – a bírók általában akadályoknál és a videó-áttekintő sátorban tartózkodnak és 

jelentést tesznek a vezető tisztviselőnek.  

2.1.9 Versenyigazgató (Race Director): a Spartan által kinevezett személy, aki a Spartan esemény átfogó 

működéséért és végrehajtásáért felelős.   

2.1.10 Tartószerkezet: az akadály fő tartószerkezete – általában átlós, függőleges és vízszintes 

teherhordó gerendák és vázak.  

  

2.1.11 Idő és eredmények: a versenyzők teljesítési ideje egy adott versenyen, valamint általános 

helyezésük az adott kategóriában.    
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3. C. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS BÜNTETÉSEK 

3.1 FELKÉSZÜLÉS ÉS EDZÉS   

3.1.1 Az a személy vehet részt Spartan rendezvényen, aki: 

a) megfelelő edzettségi szinttel rendelkezik az adott eseményre: olyannal, amire egy körültekintő, 

ilyen típusú versenyre belépő személytől elvárható; 

b) kiváló egészségi állapotban van, a közelmúltban részt vett fizikai és egyéb olyan orvosi 

vizsgálatokon, amelyek ezt bizonyítják.  

(Orvosi igazolást továbbra sem kérünk a CEU regió versenyeire, kivéve abban az esetben, 

amennyiben az adott verseny szervezője erről másképp nem rendelkezik.) 

3.2 VERSENY STANDARD-EK  

a) Minden Elit és Age Group kategóriában versenyzőtől elvárás, hogy kövesse a szabályokat és 

versenyzői hozzáállással vegyen részt az eseményen. 

b) Az Open kategóriában induló versenyzőktől szintén elvárás, hogy teljes mértékben betartsák 

ezeket a szabályokat a sportszerűség és a személyes elszámoltathatóság szellemében, tekintet 

nélkül az e kategórián belüli nyugodtabb versenykörnyezetre. 

c) Ezen szabályok végrehajtásáért és betartásáért a vezető tisztviselő felelős.  

d) Bármely versenyző, aki nem a kijelölt futamában indul, időbüntetést kaphat vagy kizárható. 

e) Az Age Group kategóriában induló versenyzők egész évben azonos korcsoportban versenyeznek 

a versenyzők adott naptári év végéig betöltött életkorának megfelelően. 
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3.3 PASS/FAIL AKADÁLYOK   

3.3.1 Az egyszer megpróbálható akadályokat a 2.1.6. szakaszban leírtak szerint pass/fail (sikeres / 

sikertelenül teljesített) akadályoknak kell tekinteni. 

3.3.2 A többször megpróbálható akadályokat a 2.1.5. szakaszban leírtak szerint pass/fail (sikeres / 

sikertelenül teljesített) akadályoknak kell tekinteni.   

3.4 IDŐBÜNTETÉSEK  

3.4.1 Azoknak a versenyzőknek, akik 19, vagy annál kevesebb Burpeet teljesítenek a Sprint, Super, Beast, 

vagy Ultra versenyeken, illetve 9, vagy annál kevesebb Burpeet teljesítenek a Stadion eseményeken, 

akadályonként 10 perces időbüntetést számolnak a teljesítési idejükhöz. 

3.4.2 Minden alkalommal, amikor egy versenyző 30 Burpeenél kevesebbet, de 19-nél többet teljesít 

Sprint, Super, Beast és Ultra versenyeken, illetve 15 Burpeenél kevesebbet, de 9-nél többet teljesít a 

Stadion eseményeken, 30 másodperces időbüntetést kap minden elmulasztott Burpeeért, amely 

hozzáadódik a teljesítési idejéhez. 

a) Például John 26 Burpeet csinál az egyik akadálynál egy Sprinten, így 4-gyel kevesebbet teljesít, 

mint az ehhez az eseménytípushoz kötelező 30. 120 másodperc hozzáadódik a teljesítési 

idejéhez, mivel elmulasztott Burpeenként 30 másodperc büntetés jár. 

3.4.3 Ha a verseny alatt, vagy a verseny utáni felülvizsgálati időszakban - a díjátadó előtt - megállapítást 

nyer, hogy egy versenyző sikertelenül teljesített egy egyszer megpróbálható, vagy egy többször 

megpróbálható akadályt, de nem teljesítette a kötelező számú Burpeet, vagy a kiszabott alternatív 

büntetést (pl. szögesdrót alatt kúszást, vagy futókört), 10 perces büntetést kell hozzáadni a teljesítési 

idejéhez. Amennyiben a kihagyott Burpeek száma pontosan tudható, akkor a 3.4.2. pontban leírt 

büntetést visszamenőleges hatállyal lehet alkalmazni. 

3.5 ÁLTALÁNOS MAGATARTÁS   

3.5.1 Egy Spartan rendezvényen tartózkódó minden versenyzőnek: 

a) a szabályoknak megfelelően kell eljárnia; 

b) minden versenytársat, a Spartan személyzetet és önkénteseit, a nézőket és a nyilvánosságot 

mindenkor tisztességesen, tisztelettel és udvariasan kell kezelnie; 

c) tartózkodnia kell a visszaélésszerű, fenyegető, vagy sértő nyelvi megnyilvánulásoktól, illetve az 

ilyen jellegű magatartás használatától; 

d) köteles jelenteni a vezető tisztviselőnek jelen szabályzat bármilyen megsértését.  

3.5.2 Az általános magatartás megsértése a jogsértés súlyosságától függően büntetést vonhat maga 

után, amelyet a vezető tisztviselő kizárólagos belátása szerint határoz meg.   
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3.6 VERSENYZŐI MAGATARTÁS   

3.6.1 A verseny során a versenyzők:  

a) teljes egészében a hivatalos pályán haladnak. Minden versenyző saját felelőssége, hogy 

helyesen kövesse a pályát; 

b) szándékosan nem akadályozhatják egy másik versenyző előrehaladását. Tilos tolakodni, 

keresztbe futni a versenytárs előtt, lökdösődni, vagy más módon akadályozni a versenytársak 

haladását; 

c) semmilyen formában nem fogadhatnak el fizikai segítséget, ideértve az ételt, italt, felszerelést, 

fizikai támogatást, vagy a versenyző kísérését a Spartan tisztviselőktől eltérő személytől, kivéve, 

amennyiben azt a Spartan engedélyezte és írásban jóváhagyta. A versenyzők haladásáról, 

versenyidejéről és eredményeiről, illetve a többi versenyző pályán való elhelyezkedéséről szóló 

információk átadása nem minősül jogosulatlan segítség elfogadásának; 

d) kizárólagos felelőssége, hogy rajtszámuk mindig látható legyen, a rajtszámot a fejpánton 

változatlan formában kell megőrizni takarás nélkül és olvasható állapotban kell tartani a starttól 

a célvonalig, valamint a pálya teljes területén. A versenyző pillanatnyilag takarhatja (pl. 

megfoghatja) a fejpántot olyan helyzetekben, amikor elveszhet; 

e) nem kezdhetik meg a versenyt fejpánt és rajtszám nélkül. A versenyzők minden versenyen csak 

a számukra kijelölt rajtszámot használhatják. 

3.7 ELHAGYOTT FELSZERELÉS  

3.7.1 Egy versenyző sem hagyhat felszerelést, vagy személyes tárgyat a versenypályán, függetlenül attól, 

hogy a pályán milyen pozícióban van. A szemetelés szigorúan tilos! Az élelmiszer- és egyéb csomagolást 

a kijelölt szemétgyűjtőkben kell elhelyezni. Bármely versenyző, aki megsérti ezt a szabályt, a vezető 

tisztviselő döntése alapján kizárásra kerülhet.  

3.7.2 Bármilyen felszerelést, amelyet a versenyző az akadály teljesítése előtt magánál tart, magánál kell 

tartania az akadályoknál tett kísérlet minden szakaszában. A felszerelés letétele a kísérlet során, még 

pillanatnyi időre sem engedélyezett. Bármely versenyző, aki megsérti ezt a szabályt, 10 perces büntetést 

kaphat a vezető tisztviselő döntése alapján. A Burpee teljesítése során a versenyző leteheti a 

felszerelést. 

  

 

  



  

  

SPARTAN 2020-as versenyszabályzat                          -  11 -    v20.1  

3.8 NEM ENGEDÉLYEZETT FELSZERELÉS  

3.8.1 A versenyzők nem használhatnak olyan felszerelést, amelyet a vezető tisztviselő nem tart 

megfelelőnek, beleértve, de nem korlátozva azokra a felszerelésekre, amelyek jogtalan előnyhöz 

juthatják, vagy más versenytársakat veszélyeztethetnek.  

  

3.8.2 A verseny során egy résztvevő sem indulhat gipszelt végtaggal, nem használhat mászóvasat, olyan 

kötélzetet, amelyet nem a rendező biztosít, headsetet (fülhallgatót), rádiót, vagy egyéb audio eszközt, 

vagy bármilyen egyéb eszközt, amelyet a verseny vezető tisztviselője nem fogad el. Kesztyű, 

sportszalag és egyéb kötszer használata engedélyezett. Minden versenyző, aki megsérti ezt a szabályt, 

kizárásra kerül.    

3.9 VERSENY ÉS FUTAM STARTOK 

3.9.1 Minden versenyzőnek a hozzá rendelt futamban kell indulnia. Azok a versenyzők, akik nem 

megfelelő futamban indulnak, nem jogosultak a díjakra, ideértve a bajnokság bármely versenyére 

történő kvalifikációt.   

3.9.2 Azok az Elit versenyzők, akik nem a megfelelő futamban indulnak, az Open kategóriába kerülnek. 

3.9.3 Azok az Age Group versenyzők, akik az első három helyen végeztek (dobogós pozícióban) és nem a 

korcsoport többi tagjával megjelölt futamban indultak, 30 perces időbüntetést kapnak.  

3.9.4 A versenyző a verseny napját megelőzően nem léphet be a kijelölt Spartan pályára, és nem 

használhatja az akadályokat a versenypályán, kivéve, amennyiben azt a versenyigazgató és / vagy a 

vezető tisztviselő előzetesen jóváhagyta. E szabály megsértése kizárást von maga után.  

3.10 NEM REGISZTRÁLT VERSENYZŐK   

3.10.1 Bármely személy, aki valamelyik rendezvényen, vagy egy részén anélkül vesz részt, hogy 

regisztrált volna és a Spartan által előírt regisztrációs díjat megfizette volna felfüggeszthető, vagy 

kizárható az összes Spartan rendezvénytől egy évre.  

3.10.2 Bármely személy, aki egy versenyzőnek regisztráció nélküli, vagy jogosulatlanul történő 

indulásában segít egy eseményen a rajtszámának, fejpántjának és / vagy időzítő chipjének átadásával, a 

Spartan belátása szerint meghatározható időtartamra felfüggeszthető az összes Spartan rendezvényről, 

ideértve az élettartamra szóló eltiltást az összes Spartan eseményről.  
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3.11 FELFÜGGESZTÉST GARANTÁLÓ CSELEKEDETEK   

3.11.1 A jelen szabályzatban felvázolt, a Spartan mérlegelése alapján kiszabható egyéb szankciók mellett 

a következő cselekmények indokolhatják a felfüggesztést, a Spartan által saját belátás szerint kijelölt 

időtartamra:  

a) a versenyszabályok nyilvánvaló, vagy szándékos megsértése;  

b) durva, vagy folyamatos sportemberhez méltatlan magatartás; 

c) fizikai erőszak a verseny személyzete, versenyző, önkéntes, néző vagy más személy ellen; 

d) bármilyen félrevezető cselekedet, például név, vagy életkor meghamisítása, hamis nyilatkozat 

benyújtása, vagy hamis óvás, illetve hamis információk szolgáltatása a Spartan, vagy a 

tisztviselők számára; 

e) szándékos részvétel egy eseményen annak ellenére, hogy nem regisztrált;  

f) a szabályok ismétlődő megsértése;  

g) a verseny feladása után a versenyt szervezők hivatalos értesítésének elmulasztása;  

h) a 3.19. szakaszban meghatározott doppingellenes szabályok megsértése; 

i) a jelen szabályzattal kapcsolatos ügyekben a Spartan általi végleges döntés és ítélet 

betartásának megtagadása; 

j) minden olyan cselekedet, amely megszégyeníti, vagy lejáratja a Spartant, vagy a Spartan 

akadályfutó verseny sportágat (Spartan OCR).  

3.12 A FELFÜGGESZTÉS HATÁLYA   

3.12.1 A Spartan eseményei kapcsán felfüggesztett személy nem jogosult indulni Spartan 

rendezvényeken a felfüggesztési időszak alatt, mindaddig, amíg írásbeli értesítést nem kap a Spartantól 

a felfüggesztés visszavonásáról.   

3.13 VISSZAHELYEZÉS  

3.13.1 A felfüggesztés alatt álló személyeknek írásban kell kérelmezni a Spartantól a visszahelyezést.  
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3.14 A VERSENYZŐT KÉPVISELŐ SZEMÉLYEK CSELEKEDETE   

3.14.1 A versenyzőt képviselő bármely személy – ügynök, edző, menedzser, barát, vagy családtag – 

magatartása indokolja a versenyző büntetését, amennyiben ezen személyek magatartása sérti 

bármelyik szabályt. 

3.15 NÉZŐK   

3.15.1 Előfordulhatnak olyan indokolt esetek, amikor a versenyigazgató döntése alapján a nézők nem 

tartózkodhatnak a pálya mellett. Ez esetben nézőnek minősül az a versenyző is, aki már befejezte a 

versenyt.   

3.15.2 A nézők nem léphetnek a pálya nem lezárt szakaszaira sem, amennyiben tisztességtelen előnyt 

biztosítanak egy versenyző számára. A versenyző követése egy cipelős akadálynál (pl. Bucket carry, 

Sandbag carry, vagy Log carry), a korlátozás alatt álló helyeken, illetve az akadályok közelében nem 

megengedett. Szóbeli edzői utasítás, vagy szurkolás a versenyző számára az akadálynál megengedett.  

3.16 A VERSENYZŐ KISÉRÉSE  

3.16.1 Szigorúan tilos a versenyzők kísérése! Kíséret alatt értjük, amikor valaki egy versenyző mellett, 

vagy annak közelében, az akadályok között fut azzal a szándékkal, hogy segítsen a versenyzőnek 

utasítások megadásával, edzői instrukciókkal, vagy a tempó diktálásával.   

3.17 ÁLTALÁNOS AKADÁLY IRÁNYELVEK  

3.17.1 Az akadályokat két kategóriába sorolják: kötelező akadályok és pass/fail akadályok. 

3.17.2 A kötelező akadályok elmulasztása esetén a büntetés a versenyből történő kizárás. A 

versenyigazgató belátása szerint a szabálysértés súlyosságától függően időbüntetéssel helyettesítheti a 

kizárást. 

3.17.3 A büntetés a pass/fail akadályok sikertelen teljesítési kísérletének esetén 30 Burpee a Sprint, 

Super, Beast és Ultra eseményeken és 15 Burpee a Stadion eseményeken.   

3.17.4 Egy teljes Burpee ciklus két testhelyzetből tevődik össze, amelyeket „felső” és „alsó” pozíciónak 

neveznek. A versenyzőnek az alsó pozícióból a felső pozícióba kell mozognia, amelyet egy felugrás 

követ.   

a) A felső pozíció egy kiegyensúlyozott, függőleges testhelyzet, amelyet bárki meg tud 

tartani hosszabb ideig anélkül, hogy elesne. A versenyző csípője és térde nyújtott 

állapotban van, nem hajlítva.  

b) Az alsó pozícióban a versenyző elterülve fekszik a földön és a mellkasa a talajhoz ér. 

c) Amint a versenyző az alsó pozícióból visszatér a felső pozícióba, egy ugrást kell 

végrehajtania a fülek mellett felfelé tartott kezekkel.   
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3.17.5 A Burpeet a kijelölt Burpee-zónában kell teljesíteni. A zónán kívül teljesített Burpeek nem 

számolódnak bele a büntetésbe. A verseny tisztviselői kijelölhetnek további Burpee-zónákat olyan 

esetben, amikor az eredetileg kijelölt Burpee-zónában már nincs hely, vagy indokolt a versenyzői 

kategóriák különválasztása. 

3.17.6 Alternatív akadály büntetéseket (pl. büntetőkör) bizonyos akadályok esetén lehet alkalmazni egy 

adott eseményen. Ezeket a verseny előtti eligazításnál kommunikálni szükséges, vagy az akadálynál lévő 

önkénteseknek tájékoztatni kell a versenyzőket. 

3.17.7 Minden akadályt meg kell próbálni. Próbának minősül, ha a versenyző legalább megérinti az 

akadályt. Más esetekben a próba magában foglalhatja a vízbe, vagy más nehéz terepre szükséges 

belépést is. Az ilyen terepet nem lehetséges megkerülni büntetéssel kiváltva, kivéve, amennyiben azt a 

verseny előtti eligazításnál, vagy a versenynapon az adott akadálynál dolgozó személyzet/önkéntesek 

ezt nem jelzik. 

3.17.8 A versenyzők kizárólag a mellkas fölötti testrésszel - a karokkal, vagy kezekkel - üthetik meg az 

akadályoknál lévő harangokat. Láb, vagy térd használata a harang „megrúgásához” nem megengedett. 

Ennek a szabálynak a megsértése akadályhibának minősül, a versenyzőnek tilos megismételni az 

akadályt, köteles teljesíteni az akadály elhibázásáért járó kötelező büntetést.   

3.17.9 Amennyiben az akadály teljesítésének sikertelensége egy másik versenyző jelentős fizikai 

beavatkozásának köszönhető, vagy az akadály meghibásodása miatt következett be, az érintett 

versenyző a tisztviselők engedélyének megszerzése után büntetés teljesítése nélkül újra kezdheti az 

akadályt. 

3.17.10 Bizonyos akadályok eltérő teljesítési lehetőséget biztosítanak a férfi és női versenyzők számára 

(pl. egyes falakon fellépő a nőknek, vagy férfi és női súlyok). A versenyzőknek a nemi kategóriájuk 

alapján kell teljesíteni ezen akadályokat, illetve a női versenyzőknek lehetősége van a számukra kijelölt 

könnyített opció helyett a másikat választani. 

3.18 VERSENY UTÁNI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS BÜNTETÉSEK  

3.18.1 A verseny utáni felülvizsgálat során időbüntetést kell kiszabni a versenyzőnek minden 

elmulasztott, vagy helytelen Burpeeért a következők szerint: 

a) Maximum 10 kihagyott Burpee esetén 30 másodperc időbüntetés minden elmulasztott 

Burpeeért, tehát legfeljebb 5 perc – Sprint, Super, Beast és Ultra eseményeken; és 

b) Maximum 5 kihagyott Burpee esetén 30 másodperc időbüntetés minden elmulasztott 

Burpeeért, tehát legfeljebb 2,5 perc – Stadion rendezvényeken. 

3.18.2 Ha egy versenyző 10-nél több Burpeet hagy ki egy akadálynál a Sprint, Super, Beast és Ultra 

versenyeken, vagy 5-nél Burpeet a Stadion rendezvényeken, 10 perces időbüntetést kell kiszabni, amely 

hozzá adódik a verseny teljesítési idejéhez.   
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3.18.3 Mielőtt a verseny eredményeit véglegesnek tekintik, meg kell történnie a hivatalos videó-

áttekintési folyamatnak. Emiatt előfordulhat, hogy az esemény végleges eredményeit nem teszik közzé 

egészen addig, amíg a hivatalos felülvizsgálat eredménye el nem készül. 

3.18.4 A hivatalos videó-áttekintési folyamat során a verseny tisztviselői fenntartják a jogot a 

büntetések mérlegelésére, ideértve, de nem kizárólag a 10 perces büntetést, vagy akadályhiba és/vagy 

szabálysértés miatti kizárást.  

3.18.5 A kiszabott büntetéseket a "Results" sátorban teszik elérhetővé a hivatalos videó-ellenőrzési 

folyamat felülvizsgálata során.   

3.18.6 A verseny tisztviselői az ellenőrzési folyamat során nem kötelesek felülvizsgálni, vagy figyelembe 

venni a versenyzők, nézők vagy olyan személyek által rögzített videókat, vagy képeket, amelyek nem 

hivatalos minőségben készültek. 

3.19 ÓVÁSI IDŐSZAK  

3.19.1 A versenyzők óvási időszaka a büntetések, időmérés és eredmények, kizárások, vagy egyéb 

kiszabott büntetések vonatkozásában abban a pillanatban megkezdődik, amikor a versenyző átlépte a 

célvonalat és 15 perccel az adott kategória hivatalos díjátadási időpontja előtt ér véget. 

3.19.2 Minden versenyző kizárólagos felelőssége, hogy ellenőrizze a vezető tisztviselő által kiszabott 

büntetéseket legfeljebb 15 perccel a kategóriájának hivatalos díjátadó ünnepsége előtt arra az esetre, 

ha tiltakozni kívánna a szankciók ellen. 

3.19.3 Bármely tiltakozást, amely egy versenyző büntetésével kapcsolatos, a verseny kimenetelét 

befolyásolja, vagy egyéb felmerülő kérdést az óvási időszak alatt a vezető tisztviselő elé kell tárni. 

Bizonyos körülmények esetén a vezető tisztviselõ saját belátása szerint meghosszabbíthatja az óvási 

időszakot a díjátadó ünnepségen túl.   

3.19.4 A Spartan fenntartja a jogot, hogy az esemény utáni büntető határozatokat kezdeményezzen és a 

verseny eredményét, vagy a versenynapi döntéseket határozatlan ideig megváltoztassa egy esemény 

után, sportszerűtlen magatartás, a szabályok szándékos, vagy rosszindulatú megsértése esetén, 

ideértve, de nem korlátozva a Spartan, vagy egy harmadik fél által alkalmazott hivatalos dopping- és 

drog ellenőrzési protokoll eredményét. 
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3.20 DROG TESZT ÉS DOPPINGELLENES SZANKCIÓK  

3.20.1 Minden Spartan versenyző elfogadja annak valószínűségét, hogy a doppingellenes 

ellenőrzéseket bármelyik Spartan rendezvényen alkalmazhatják és hogy áttekintette, megértette és 

elfogadta a legutóbbi tiltott anyagok listáját, amelyet a Doppingellenes Világügynökség (WADA) 

biztosít. Ez a lista itt található: https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited. 

3.20.2 A Spartan a következő büntetéseket szabhatja ki minden olyan Spartan versenyző számára, 

akinek a WADA tiltott anyagokra vonatkozó tesztje pozitív: 

a) Első esetben: kétéves eltiltás az összes Spartan eseménytől. 

b) Második esetben: életre szóló eltiltás az összes Spartan eseménytől. 

3.20.3 Minden olyan Elit és/vagy Age Group sportolónak, akinek kérdése van – ide értve a TUE 

(gyógyászati célú mentesség) kérdéseket is –, vegye fel a kapcsolatot az USA Spartan ügyfélszolgálatával 

az us@spartan.com email címen! 

3.21 PÉNZDÍJAK ÉS NYEREMÉNYEK   

3.21.1 Amennyiben egy versenyen pénzdíjak és/vagy nyeremények vannak, az azokra jogosult 

versenyzőknek kötelező: 

a) kitölteni a Spartan kérésére az összes szükséges dokumentumot;  

b) eleget tenni az adott eseményen érvényben lévő összes Anti-dopping ellenőrzésnek; 

c) a díjátadón az adott esemény hivatalos Spartan Finisher pólóját, vagy egyéb, a Spartan által 

kibocsátott hivatalosan jóváhagyott alternatívát viselni. 

3.21.2 Ezen előírások nem betartása az eseményből történő kizárást és a nyeremény elvesztését 

vonhatja maga után. 

3.22 IDŐMEGÁLLAPÍTÁS   

3.22.1 Az Elit kategória győztesének idejét az határozza meg, hogy ki halad át először a célvonalon (Gun 

time), függetlenül attól, hogy mikor léptek át a versenyzők a rajtvonalon - szükségesség esetén 

időbüntetés hozzáadásával, amelyet a vezető tisztviselő értékel. 

3.22.2 Normál versenyeken az Age Group és az Open kategóriák győztesét, valamint Stadion 

versenyeken az összes kategória győztesét a chipes időmérés (Chip Time) határozza meg - szükségesség 

esetén időbüntetés hozzáadásával, amelyet a vezető tisztviselő értékel. 

https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
mailto:us@spartan.com
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3.22.3 A versenyzők idejét RFID időzítő chipek érvényesítik. Minden versenyző saját felelőssége, hogy a 

chipet biztonságosan rögzítse a csuklóján és a pálya összes ellenőrző pontján keresztülhaladva viselje 

azt.   

3.22.4 A hiányzó chip időt független felülvizsgálatnak kell alávetni és a versenyigazgató, valamint a 

vezető tisztviselő belátása szerint alkalmazhat kizárást. 

3.22.5 Ha egy versenyző elveszti az időmérő chipjét, erről haladéktalanul értesítenie kell az időmérő 

csapat munkatársait, amikor átlépi a célvonalat. Ha egy versenyző időmérő chipje elveszik, vagy az 

ellenőrző pontot nem olvassa be az RFID, akkor a Course Marshal érvényesítheti a versenyző útvonalát a 

pályán.    
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4 D. AKADÁLY-SPECIFIKUS SZABÁLYOK 

4.1 TÖBBSZÖR MEGPRÓBÁLHATÓ (PASS/FAIL) AKADÁLYOK  

4.1.1  4’, 5’, 6’, 7’, 8’ WALLS (4-5-6-7-8 láb magas falak) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell másznia a falon anélkül, hogy megérintené a fal 

tartószerkezetét, vagy a hevedereket. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átmászni a falon és leereszkedni a másik oldalra. 

2. A mászás során a versenyző a tartószerkezetet, vagy a hevedert használja 

segítségül. 

3. A férfi versenyző a nők számára készült fellépőt használja. 

c) Megjegyzés 

1. A fellépőt csak női sportolók használhatják.  

4.1.2 A-FRAME CARGO (“A” alakú mászóka) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások: 

1. A versenyzőnek át kell másznia az akadályon kizárólag a háló és a vízszintes 

tartószerkezet használatával. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átjutni az akadályon. 

2. A versenyző a tartószerkezet bármely nem vízszintes darabját használja a 

kapaszkodáshoz a háló helyett és ezzel jogtalan előnyhöz jut (pl. az akadály 

oldalsó függőleges keretét). 

c) Megjegyzés 

1. A vízszintes tartószerkezet (az akadály tetején) használható. 
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4.1.3 ATLAS CARRY (kőgolyó cipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek fel kell venni a kőgolyót a kijelölt férfi, vagy női területről. 

2. A starttól egyenes útvonalon át kell vinni a követ a túloldalon elhelyezett 

zászló(k) vonaláig.  

3. Meg kell fordulni, visszavinni, majd letenni a követ a talajra a kiindulási ponton.  

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes végig vinni a kőgolyót a kijelölt útvonalon. 

2. A versenyző nem tér vissza a kőgolyóval a kiindulási pontra. 

c) Megjegyzés 

1. A versenyző leteheti a kőgolyót a cipelés során, de nem guríthatja tovább azt. 

2. Ha a versenyző leteszi a kőgolyót, ugyanonnan kell folytatnia, ahol letette. Ha a 

kőgolyó leesik és elgurul, a versenyzőnek vissza kell vinnie oda, ahol leesett, és 

onnan folytatni a gyakorlatot.  

3. Minden versenyzőnek a kijelölt kiindulási ponton elhelyezett zászlók vonalának 

mögül kell indulnia.  

4.1.4 BENDER (rudakon negatív mászás) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek a kéz és a láb segítségével kell átmásznia az akadályon anélkül, 

hogy megérintené a fal tartószerkezetét, vagy a hevedereket és zászlókat. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átmászni az akadályon. 

2. A mászás során a tartószerkezetet, a hevedereket, vagy a zászlórudakat 

használja segítségül a versenyző. 

c) Megjegyzés 

1. A versenyzők használhatják a lábukat a rudakon.   

 



  

  

SPARTAN 2020-as versenyszabályzat                          -  20 -    v20.1  

4.1.5 THE BOX (a doboz) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek fel kell másznia a doboz tetejére, majd lemászni a másik 

oldalon, csak a doboz elülső oldalát, a köteleket és azt a vízszintes csövet 

használva, amelyhez a kötelek rögzítve vannak.   

b) Hibák 

1. Nem sikerül felmászni a dobozon és lemászni a másik oldalon.  

2. A versenyző a függőleges tartószerkezetet, a doboz oldalát, a hevedereket, vagy 

a tartószerkezet vízszintes csöveit használja – utóbbiak között kivétel az a 

vízszintes cső, amelyhez a kötelek rögzítve vannak. 

4.1.6 BRIDGE (híd) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell másznia a hídon anélkül, hogy fém tartószerkezetet, vagy 

oszlopokat használná.   

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átmászni az akadályon.  

2. A tartószerkezet, vagy oszlopok segédeszközként történő igénybevétele.  

c) Megjegyzés 

1. Rácsos tartószerkezetek előfordulhatnak az akadály tetején, a hálón történő 

áthaladásnál, ezekre nem szabad rálépni. 

4.1.7 FIRE JUMP (tűzugrás) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell ugrania a tűzön. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átugrani a tűzön. 

2. A versenyző kikerüli az akadályt. 
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c) Megjegyzés 

1. Ha a versenyző nem szándékosan és/vagy torlódás miatt kerüli ki az akadályt, 

akkor visszamehet, és újra kezdheti az elejéről.  

4.1.8 GAUNTLET (átkelés függesztett zsákok között) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell haladnia a felfüggesztett zsákok között egyik oldalról a 

másikra, a kijelölt pályát követve. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átjutni a felfüggesztett zsákok között az akadály egyik 

végétől a másikig. 

c) Megjegyzés 

1. A versenyzőnek az akadály tartószerkezetének határain belül kell maradnia és 

egyetlen helyen sem szabad a zsákok körül körbe forogni.  

4.1.9 HERCULES HOIST (zsákfelhúzás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyző fogja meg a kötelet és húzza fel a zsákot addig, amíg a csomó eléri 

az akadály tetejét. 

2. Az egyik, vagy mindkét láb használható az akadályhoz tartozó korlátra támasztva 

a hatékonyabb emelőhatás eléréséhez. 

3. A zsákot lassan, kontroll alatt kell visszaengedni, nem szabad a kötelet elengedni 

és a zsákot leejteni. Csak akkor engedhető el a kötél, amikor a súly megérintette 

a talajt. 

4. A versenyzőnek a kötelet a saját testével kell kontrollálni, nem köthető hozzá a 

korláthoz, vagy más tárgyhoz, nem csavarható a versenyző kezére, derekára stb. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes felhúzni a súlyt az akadály tetejéig.  

2. A versenyző bármilyen okból elejti a zsákot (pl. a kötél kicsúszik a kezéből). 
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3. Bármely más tárgy használata az akadály teljesítésénél, kivétel ez alól a lábbal 

történő kitámasztás a korlátnál (pl. nem lehet a kötélre lépni, vagy ráülni). 

4. Ha a versenyző csípője az akadályhoz tartozó korlát teteje fölé emelkedik, 

miközben kitámasztja a lábát – a korlát tetejének vonalában lévő vízszintes síkot 

tekintjük tetőnek. 

5. Ha a versenyző átmászik az akadály korlátján. 

c) Megjegyzés 

1. A versenyző többször is megpróbálhatja az akadályt és zsákot is cserélhet 

mindaddig, amíg az előzőt nem leejti, hanem kontroll alatt engedi vissza egy be 

nem fejezett próbálkozásnál. 

2. A versenyző nem húzhatja fel a zsákot úgy, hogy távolra sétál a kötéllel. 

3. A Stadion eseményeken ezen szabályok biztonsági okokból módosulhatnak és 

előfordulhat, hogy a lábat nem engedélyezik használni a korláton. 

4.1.10 HURDLES (gát) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell másznia az akadályon anélkül, hogy megérintené a 

tartószerkezet és a hevedereket. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átmászni az akadályon. 

2. A mászás során a tartószerkezetet használja segítségül. 

4.1.11 INVERTED WALL (negatív fal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell másznia a falon anélkül, hogy megérintené a fal 

tartószerkezetét, vagy a hevedereket. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átmászni az akadályon. 

2. A mászás során a tartószerkezetet használja segítségül. 
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4.1.12 O.U.T. (alatta-fölötte-közötte) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell haladnia a falak fölött, alatt és között. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes teljesíteni a feladatot. 

2. A versenyző a falak tartószerkezetét használja segítségül. 

4.1.13 PLATE / TIRE DRAG (lemez- és gumi húzás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek ki kell választani a tárgyat a kijelölt férfi, vagy női területről. 

2. A kötelet használva a tárgyat egészen ütközésig kell húzni, miközben a törzs a 

karó mögött marad.  

3. A tárgyat vissza kell húzni a kiindulási pontra a kötél megfeszüléséig. 

4. Nem lehet a tárgyat felemelni és gurítani. Húzni kell. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes a tárgyat a karóig húzni. 

2. A tárgyat a visszahúzásnál nem a kötél megfeszüléséig húzza.  

3. Megemeli a tárgyat – ha csak nincs olyan akadály a talajon, amely blokkolja a 

tárgy mozgását. 

4. A tárgy gurítása, vagy cipelése.  

5. A kötél eltávolítása a karóról.   

c) Megjegyzés 

1. A versenyző nem cipelheti a tárgyat, annak mindig hozzá kell érnie a talajhoz.   

2. A versenyzőnek megengedett, hogy a beragadt tárgyat elmozdítsa és ezzel 

lehetővé tegye a tárgy további haladását, azonban az elmozdítás alatt nem 

hajtható végre előremeneti mozgás.   
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3. A versenyző megismételheti az akadályt, beleértve a sávváltást mindaddig, amíg 

befejeződik a tárgy ütközésig történő elhúzásának és a kiindulási helyzetbe való 

visszahelyezésének teljes ciklusa. 

4. Sávcsere esetén a tárgyat vissza kell helyezni teljesen megfeszített kötéllel a 

kiindulási helyzetbe, mielőtt a versenyző új sávot választana.   

5. A versenyző ülő, vagy álló pozícióban is húzhatja az elemet a karó felé.  

6. A láb becsúszása a karó elé nem minősül hibának mindaddig, amíg a törzs a karó 

mögött marad. 

4.1.14 ROLLING MUD, WATER MOATS, TRENCHES, ROLLING SNOW (sárban/hóban gurulás, vizes árok, 

árkok) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell haladnia a gödrökön, miközben végig a kijelölt pályán 

marad. 

2. A versenyző a pálya jelölésétől függetlenül sem kerülheti ki a vizes gödröket. 

3. Nem szabad lebukni a víz alá. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem marad a kijelölt útvonalon, illetve az akadály lábazatát 

használja segítségül. 

2. Lebukik a víz alá. 

c) Megjegyzés 

1. Amennyiben a terület elhagyása nem volt szándékos, vagy torlódás miatt 

kényszerült erre a versenyző, újra visszaléphet a kilépési pontról.   

4.1.15 ROPE CLIMB (kötélmászás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek fel kell másznia a kötélen. 

2. Meg kell kongatnia a harangot bármely mellkas feletti testrészével.   

b) Hibák 

1. Nem sikerül megkongatni a harangot.  
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2. A harang megkongatása olyan testrésszel történik, amely a mellkas alatt van.   

3. A versenyző egyszerre több kötelet használ a felmászáshoz.  

c) Megjegyzés 

1. A versenyző bármennyiszer megpróbálhatja az akadályt, ha földet ért, választhat 

másik kötelet is. 

2. A többször próbálkozóknak előre kell engedniük azokat, akik még az első 

próbálkozásnál tartanak. 

3. A versenyző ne ugorjon/csússzon le szándékosan a kötélről, lefelé mászni is 

kontrollált módon kell és legalább az egyik kezével fognia kell a kötelet.  

4.1.16  SLIP WALL (csúszós fal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek fel kell jutnia a rámpán és a túloldalán lemászni.  

2. A kötelet lehet használni, amennyiben van. 

3. A versenyző nem használhatja a fal tartószerkezetét. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átjutni az akadályon. 

c) Megjegyzés 

1. Az egyik kötélről a másik kötélre váltás megengedett, és egy versenyző a fal 

emelkedő szakaszában annyiszor cserélheti a kötelet, ahányszor akarja. 

4.1.17 SNOW QUARTER-PIPE (hó negyed-cső) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek fel kell másznia az akadályon anélkül, hogy a tartószerkezetet, 

vagy a hevedereket használná. 

b) Hibák 

1. Nem sikerül átmászni az akadályon.  

2. A tartószerkezet, vagy hevederek használata.  
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4.1.18 SPARTAN LADDER (létra) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek fel kell másznia a létrán és megkongatni a harangot.   

2. Az létra másik oldalán kell lemászni, és megkongatni a második, alsó harangot.   

b) Hibák 

1. Ha a versenyző bármely testrészével megérinti a talajt, mielőtt mindkét 

harangot megszólaltaná.  

2. Mászás az akadály tetején.   

3. A létrán kívül bármely tartószerkezet használata.   

4.1.19 SPARTAN SLED (szánkó) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyző a szánkót kizárólag a kötél és a fogantyú segítségével húzza a 

kijelölt útvonalon.  

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes a szánkóval teljesíteni a kijelölt útvonalat.   

2. Felemeli a szánkót a földről és a haladási irányban mozgatja. 

3. Gördíti, vagy a fenti mód helyett máshogy próbálja a szánkót mozgatni.    

c) Megjegyzés 

1. A versenyző nem cipelheti a szánkót, annak mindig hozzá kell érnie a talajhoz. 

2. A versenyző újrapróbálhatja az akadályt, beleértve a szánkó cseréjét mindaddig, 

amíg a kijelölt útvonalat be nem fejezi. A szánkót a száncsere előtt vissza kell 

helyezni a kiindulási pontra.   
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4.1.20 STAIRWAY TO SPARTA („A” alakú mászóka palánkkal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek át kell másznia az akadályon anélkül, hogy megérintené a 

tartószerkezetet, vagy a hevedereket.  

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átmászni az akadályon.   

2. A tartószerkezetet, a fal oldalának, vagy a hevederek használata.   

4.1.21 TIRE FLIP (gumiabroncs forgatás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek át kell fordítania a gumiabroncsot, majd leengedni oly módon, 

hogy az elérje a talajt.   

2. Miután az első fordítás befejeződött, teljesen el kell engedni a gumiabroncsot, 

beleértve a kezeket és a lábakat is.   

3. A versenyzőnek vissza kell fordítania a gumiabroncsot, majd leengedni oly 

módon, hogy az elérje a talajt.   

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes kétszer átfordítani a gumiabroncsot. 

2. A művelet sikertelen, ha a gumiabroncsot az első fordítás után nem helyezi 

teljesen a talajra, vagy leejti a gumiabroncsot a talajra.  

3. Nem sikerül a gumiabroncsot visszahelyezni a kiindulási pontra.   

c) Megjegyzés 

1. A versenyző gyakorlata abban az esetben tekinthető sikeresnek, amennyiben 

kétszer átforgatta a gumiabroncsot.  

2. Mielőtt a versenyző elkötelezné magát, lehetősége van másik gumiabroncsot 

választani és többször megpróbálni az akadályt.  

3. A gumiabroncs véletlenszerű, vagy a kimerültség miatti leesése nem tekinthető 

hibának.   

4. Az akadály teljesítése közben a versenyző nem állhat a gumiabroncs közepében, 
kizárólag kívülről próbálhatja átfordítani a gumiabroncsot. 
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4.1.22 VERTICAL CARGO (függőleges háló) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek fel kell másznia és átjutni az akadályon kizárólag a kötélháló és a 

vízszintes tartóoszlopok segítségével. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átjutni az akadályon.  

2. Az akadály teljesítéséhez a vízszintes tartóoszlopokon kívül egyéb 

tartószerkezeti elemeket, vagy hevedereket használ.   

4.1.23 VERTICAL CARGO PLUS (függőleges háló párkánnyal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások    

1. A versenyzőnek fel kell másznia és átjutnia az akadályon kizárólag a párkány, a 

kötélháló és a vízszintes tartóoszlopok segítségével. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átjutni az akadályon. 

2. A párkány oldalainak használata.   

3. Ha az akadály teljesítéséhez a vízszintes tartóoszlopokon kívül egyéb 

tartószerkezeti elemeket, vagy hevedereket használ.   

4.1.24 AIR BIKE (légkerékpár) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek ki kell választani egy légkerékpárt, és beállítani az ülést.   

2. Meg kell nyomni a Start gombot a kalóriaszámlálási folyamat elindításához.   

3. Addig kell pedálozni, amíg el nem éri a 15 kalória energiafelhasználást.  

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes teljesíteni a 15 kalória energiafelhasználást.  

c) Megjegyzések 
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1. A versenyző bármikor cserélhet kerékpárt, azonban ez esetben 0-ról kell indítani 

a kalóriaszámlálót az új kerékpáron.  

4.1.25 HAY WALL (szénabála fal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek fel kell mászni a szénabála szerkezetre a megjelölt pályán. 

2. Nem szabad a támasztó merevítőket, zászlóoszlopokat, hevedereket és egyéb 

tárgyakat igénybe venni. 

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes átkelni az akadályon a kijelölt pálya szerinti irányban.   

2. A támasztószerkezetet, zászlóoszlopokat, vagy hevedereket használja.  

4.1.26 LOG FLIP (fatörzs átforgatás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek át kell fordítania a fatörzset, majd leengedni, amíg az el nem éri 

a talajt.   

2. Miután az első fordítás befejeződött, teljesen el kell engedni a fatörzset, 

beleértve a kezeket és a lábakat is.   

3. A versenyzőnek vissza kell fordítania a fatörzset, majd leengedni, amíg az el nem 

éri a talajt.   

b) Hibák  

1. A versenyző nem képes kétszer átfordítani a fatörzset. 

2. A művelet sikertelen, ha a fatörzset az első fordítás után nem helyezi teljesen a 

talajra, vagy leejti a fatörzset a talajra.  

3. Nem sikerül a fatörzset visszahelyezni a kiindulási pontra. 

c) Megjegyzés 

1. A versenyző gyakorlata abban az esetben tekinthető sikeresnek, amennyiben 

kétszer átforgatta a fatörzset.  

2. Mielőtt a versenyző elkötelezné magát, lehetősége van másik fatörzset 

választani.  
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3. A fatörzs véletlenszerű, vagy a kimerültség miatti leesése, nem tekinthető 

hibának.  

4.1.27 10’ WALL (10 lábas fal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek át kell másznia a falon anélkül, hogy megérintené a fal 

tartószerkezetét, vagy a hevedereket. 

b) Hibák  

1. A versenyző nem képes átmászni a falon és leereszkedni a másik oldalon.   

2. A mászás során a tartószerkezet, vagy a heveder használata tilos! 

3. Férfi versenyzők nem használhatják a nők számára készült fellépőket!  

c) Megjegyzés  

1. A fellépőt csak a női versenyzők használhatják!  

4.1.28 SPARTAN COLUMNS (oszlop rakás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek fel kell emelni egy-, vagy több súlyt a kijelölt férfi, vagy a női 

területről.  

2. A starttól egyenes útvonalon át kell vinni a súlyt a túloldalon elhelyezett 

zászló(k) vonaláig és letenni a földre. A súlyokat oszlopszerűen egymásra kell 

helyezni.  

3. Addig kell ismételni a gyakorlatot, amíg el nem készül az oszlop az összes 

súlyból.  

b) Hibák  

1. A versenyző nem képes teljesíteni a kijelölt pályát a fent leírtak szerint, vagy 

nem képes oszlopot építeni a súlyokból. 

2. A létrehozott oszlop nem stabil, ezért szétesik.  

c) Megjegyzés  

1. A versenyző a próbálkozás során lerakhatja a súlyt a földre, azonban nem 

dobhatja le, vagy nem guríthatja azt.  
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2. Ha a versenyző leejti a súlyt, akkor pontosan ugyanarról a helyről kell felvenni, 

ahol az leesett. Ha a súlyt véletlenül megmozdítja a lerakás, vagy a véletlenszerű 

leesés után, akkor pontosan ugyanarra a helyre kell visszatenni és onnen 

felvenni, mielőtt folytatja az előrehaladást.  

3. Minden versenyzőnek a kijelölt kiindulási ponton elhelyezett zászlók vonalának 

mögül kell indulnia.  

4.1.29 SLAM BALL (labda lecsapás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek választani kell egy labdát a kijelölt férfi, vagy a női területről.  

2. Fel kell emelni a labdát a fej fölé a térd és a csípő vonalának 

meghosszabbításában, teljesen nyújtott törzzsel és karral.   

3. Vissza kell helyezni a labdát a talajra, a labdának meg kell érintenie azt.  

4. 15 db Ball Slam gyakorlatot kell teljesíteni.  

b) Hibák  

1. A versenyző nem képes teljesíteni a 15 db gyakorlatot.  

2. Felemeléskor nem teljesen függőleges a törzs, vagy nem nyúlnak ki a karok. 

3. A labda nem érinti a talajt minden gyakorlatnál.  

c) Megjegyzés 

1. A versenyző a labda visszapattanásakor elkaphatja a labdát. A labdának nem kell 

teljesen megállnia a talajon.   

2. A labdát le lehet dobni a földre, vagy lassan leengedni vagy függőleges 

testhelyzetből a talajra engedni.  

3. Minden elmulasztott, vagy hiányos gyakorlat esetén 30 másodperces 

időbüntetés jár a versenyzőnek.  

4.1.30 IRISH TABLES (ír asztal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek keresztül kell mászni az ír asztal(ok)on anélkül, hogy a 

tartószerkezetet, vagy  a hevedereket igénybe venné.   
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b) Hibák  

1. A versenyző nem képes átkelni az akadályon.  

2. A versenyző a tartószerkezetet, az akadály oldalát, vagy a hevedereket használja 

az akadály teljesítéséhez.   

4.1.31 WEIGHTED BURPEES (Burpee súllyal) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek 15 db Burpeet kell teljesítenie úgy, hogy a közben a súlyt a 

kezében tartja.  

2. A mellkasnak az alsó pozícióban (földre fekvésnél) meg kell érintenie a súlyt.  

3. A súlyt a felső pozícióban, teljesen függőleges testhelyzetben kell kitartani a fej 

fölött. A karok, a csípő és a térdek ebben az állapotban teljesen nyújtva vannak, 

hogy a súlyt a fej fölött megfelelően meg lehessen tartani.  

b) Hibamódok 

1. A versenyző nem képes teljesíteni a 15 db gyakorlatot. 

2. Alsó pozícióban nem érinti meg a mellkas a súlyt. 

3. Felső pozícióban nem nyúlik ki teljesen a test és nem emeli a súlyt a fej fölé 

függőleges testhelyzetben, egyenes karokkal, csípővel, térddel.  

c) Megjegyzés 

1. A versenyzőnek át kell mennie a kijelölt területre a gyakorlat végrehajtásához. 

4.1.32 BOX JUMPS (dobozra ugrás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások 

1. A versenyzőnek fel kell ugrania, vagy fellépni a kijelölt férfi-, vagy női dobozra 

úgy, hogy mindkét láb egyszerre a doboz tetején legyen.   

2. A térdeket és a csípőt össze kell zárni a doboz tetején.  

3. A versenyzőnek le kell ugrania, vagy lépnie úgy, hogy mindkét láb egyszerre a 

talajon legyen. 

4. 15 db ismétlést kell teljesíteni.  
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b) Hibák 

1. A versenyző nem képes teljesíteni 15 db ismétlést.  

2. Nem sikerül zárt állapotban tartani a térdeket és csípőt a doboz tetején.   

3. Nem sikerül leugrani, vagy lelépni a dobozról úgy, hogy mindkét láb egyszerre 

érinti a talajt.  

c) Megjegyzés 

1. Pihenés megengedett az ismétlések között, azonban ha mások is várnak az 

eszközre, akkor a pihenő versenyzőnek át kell adnia a helyét.   

4.1.33 JUMP ROPE (ugrókötél) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek el kell helyeznie az elasztikus szalagot a bokákon.   

2. 15 db ugrókötelezést kell teljesíteni, az ugrást az alábbiak szerint határozzuk 

meg: a kötél a fej fölött és a lábak alatt bármilyen irányba történő lengése.  

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni a 15 db ugrást. 

2. A versenyző nem helyezte el az elasztikus szalagot a bokákon.   

c) Megjegyzés   

1. A kötél hátra, vagy előre irányban is hajtható.   

4.1.34 PUSH-UPS (fekvőtámaszok) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek 15 db fekvőtámaszt kell teljesítenie.   

2. A mellkasnak meg kell érintenie a földet.  

3. Miután a mellkas megérinti a földet, fel kell emelni a kezeket a földről, mielőtt 

megkezdené a következő gyakorlatot.  

4. A könyököt és a térdet a felső pozícióban nyújtva kell tartani.   
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b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni 15 db fekvőtámaszt.  

2. A mellkas nem érintette a földet. 

3. A versenyző az alsó pozícióban nem emelte fel a kezeit minden ismétlés előtt. 

4. Nem sikerült kinyújtani a könyököt és a térdet a felső pozícióban. 

     c) Megjegyzés   

1. A versenyzőnek a kijelölt területen kell teljesítenie a fekvőtámaszokat.  

 

4.1.24 ROWER (evezőpad) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek ki kell választani egy evezőpadot, és beállítani a lábszíjjat.   

2. Meg kell nyomni a Start gombot a távolság számlálási folyamat elindításához.   

3. Addig kell evezni, amíg el a versenyző el nem éri a 200 méteres távot. Amíg a 

számláló nem mutatja a 200 m-t, addig a versenyző nem állhat fel az 

evezőpadról.  

b) Hibák 

1. A versenyző nem képes teljesíteni a 200 m-es táv megtételét az evezőpadon. 

2. A versenyző feláll az evezőpadtól, mielőtt a kijelző a 200 m teljesítését mutatná.  

c) Megjegyzések 

1. A versenyző bármikor cserélhet evezőpadot, azonban ez esetben 0-ról kell 

indítani a távolság számlálót az új evezőpadon.  

  

4.2 EGYSZER MEGPRÓBÁLHATÓ AKADÁLYOK (PASS/FAIL) 

4.2.1 ADDUCTOR (átmászás függesztett zsákokon) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   
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1. A versenyzőnek egy adott sávban át kell másznia egyik zsákról a másikra anélkül, 

hogy a talajt megérintené.  

2. Meg kell kongatni a harangot.   

b) Hibák   

1. Ha a versenyző bármely testrésze megérinti a talajt a harang megkongatása előtt. 

2. A vízszintes tartószerkezeti elemek felhasználása. 

3. Több sáv használata az akadály teljesítéséhez.   

c) Megjegyzés   

1. Miután a versenyző mindkét lába elhagyta a kiinduló lépést, a gyakorlat 

megkezdettnek minősül. 

2. A versenyzőnek lehetősége van igénybe venni a zsákok láncait az akadály 

teljesítéséhez.   

4.2.2 APE HANGER (majom akasztó) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek fel kell másznia a kötél tetejére az akadály megkezdéséhez. 

2. Át kell haladni a rudakon a kezek segítségével - a lábak nem használhatók. 

3. Meg kell kongatni a harangot.  

b) Hibák   

1. Nem sikerül megkongatni a harangot.   

2. A versenyző leesik az akadályról, kivéve a kötélmászási fázisban, amelyet 

többször meg lehet próbálni.   

3. A láb hozzáérintése a tartószerkezethez, vagy a létrához.  

4. A tartószerkezet, vagy hevederek használata – a vízszintes tartószerkezetet az 

akadály közepén lehet használni. 

5. Az akadály tetején történő mászás.  

c) Megjegyzés   
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1. Amennyiben a versenyző megérintette az első létrát, elkötelezte magát az 

akadály teljesítésére mellett, ettől a ponttól teljesíteni kell az akadályt, ennek 

elmaradása esetén meg kell csinálni a büntetést.  

4.2.3 BALANCE BEAM (egyensúly gerendák) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek végig kell haladnia az akadály tetején anélkül, hogy a lábain 

kívül bármilyen testrészt használna, illetve hogy a földet megérintené.  

2. A versenyzőnek rá kell lépnie az akadály végén lévő jelölt részre, mielőtt 

bármely testrésze érintené a földet.   

b) Hibák   

1. Ha a versenyző megérinti a talajt, mielőtt elérné a jelölt részt a gerendán. 

2. A gerenda megérintése a lábon kívül a test bármely részével. 

3. Bármelyik másik gerenda megérintése, miután a versenyző megkezdte a 

gyakorlatot. 

c) Megjegyzés   

 1. Miután a versenyző mindkét lábát a gerendára helyezte, a gyakorlat 

megkezdettnek minősül.  

4.2.4 BEATER (függeszkedés forgó elemeken) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A forgó rudakat kizárólag a kéz és kar segítségével lehet megérinteni. A lábak 

nem érinthetik talajt.  

2. Meg kell kongatni a harangot.   

b) Hibák   

1. Nem sikerült megkongatni a harangot.  

2. A láb érinti a földet.  

3. Függőleges tartószerkezet használata az akadály bármely szakaszában.   

4. Ha a lábak használata bármely elemen.  
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c) Megjegyzés 

1. Miután a versenyző mindkét lába elhagyta a kezdő lépést, a gyakorlat 

megkezdettnek minősül. 

2. A versenyző a vízszintes tartószerkezetet használhatja a gyakorlat 

megkezdéséhez.   

4.2.5 HELIX (vízszintes mászófal) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyző a kiválasztott sávon (az akadály egyik oldalán) lévő rudakat 

használva oldalirányban haladjon végig az akadályon anélkül, hogy 

megérintené a tetejét.   

2. Kongassa meg a harangot.  

b) Hibák   

1. Ha a testrész bármely része megérinti a talajt az indulás és a harang 

megkongatása között.  

2. Az akadály tetejének megérintése.  

3. Másik sáv használata, vagy átkelés az akadály tetején.  

c) Megjegyzés   

1. Miután a versenyző négy ponton érintkezik az akadállyal (kezek és lábak), a 

gyakorlat megkezdettnek minősül és nem kezdhető újra.  

2. A versenyzőnek az akadályt az első táblán történő átkeléssel kell indítania.   

4.2.6 MONKEY BARS (majomlétrás függeszkedések) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek át kell haladnia kizárólag kézzel/karral függeszkedve a rudakon. 

2. Meg kell kongatnia a harangot. 

b) Hibák   

1. A lábak a földet érintik.  

2. Függőleges tartószerkezet használata az akadály bármely szakaszánál.   
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3. Lábak érintése a tartószerkezethez, vagy a rudakhoz.   

4. Nem sikerül megkongatni a harangot.  

c) Megjegyzések   

1. Miután a versenyző mindkét lába elhagyta a kezdő lépést, a gyakorlat 

megkezdettnek minősül. 

2. A versenyző a vízszintes tartószerkezetet használhatja a gyakorlat 

megkezdéséhez (a függőleges tartószerkezetet azonban nem).   

4.2.7 MULTI-RIG (kombinált függeszkedés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek át kell haladnia kizárólag kézzel függeszkedve és az akadály 

végén megkongatni a harangot (ha van). 

2. Egy sávban kell maradni, oldalirányú mozgás nélkül.   

b) Hibák   

1.  A láb nem érintheti a talajt. 

2. Függőleges tartószerkezet használata az akadály bármely szakaszában.   

3. A lábak megérintik a függesztékeket, vagy a tartószerkezetet.   

4. Nem sikerül megkongatni a harangot.  

5. Egynél több sáv használata az akadály teljesítéséhez.   

c) Megjegyzések  

1. Miután a versenyző mindkét lába elhagyta a kezdő lépést, a gyakorlat 

megkezdettnek minősül.  

2. A versenyző a vízszintes tartószerkezetet használhatja a gyakorlat 

megkezdéséhez (a függőleges tartószerkezetet azonban nem).   

4.2.8 MULTI-RIG PLUS (kombinált függeszkedés fallal) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

 a) Utasítások    

1. A versenyzőnek át kell haladnia kizárólag kézzel függeszkedve.  
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2. Át kell lépnie az akadály végén lévő falra anélkül, hogy a talajt megérintené, 

majd átmászni rajta. 

3. Egy sávban kell maradni, oldalirányú mozgás nélkül.   

b) Hibák   

1. A láb nem érintheti a talajt.  

2. Függőleges tartószerkezet használata az akadály bármely szakaszában.   

3. A lábak megérintik a függesztékeket, vagy a tartószerkezetet.   

4. A versenyző nem képes átmászni a falon.   

5. Egynél több sáv használata az akadály teljesítéséhez.   

c) Megjegyzés   

1. Miután a versenyző mindkét lába elhagyta a kezdő lépést, a gyakorlat 

megkezdettnek minősül. 

2. A versenyző a vízszintes tartószerkezetet használhatja a gyakorlat megkezdéséhez 

(a függőleges tartószerkezetet azonban nem).  

4.2.9 OLYMPUS (vízszintes mászófal) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek végig kell haladnia a falon a fogások/lyukak/láncok segítségével.   

2. Meg kell kongatnia harangot.   

b) Hibák   

1. A test bármely része megérinti a talajt a start és a harang között. 

2. Az akadály tetejének megérintése. 

3. A falon lévő bármely fogás, vagy lyuk megérintése lábbal.  

c) Megjegyzés   

1. A versenyzőnek a kezdő lépésről, vagy amögül kell indulnia.  

2. Miután a versenyző mindkét lába elhagyta a kezdő lépést, a gyakorlat 

megkezdettnek minősül.  
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3. A versenyző támaszkodhat a talpára, vagy a térdére a falon, azonban a lába, 

vagy térde nem érintheti meg a fogásokat, ideértve a térd behelyezését a 

lyukakba.  

4. A versenyző az akadályon bármilyen kombinációban használhatja a kezével a 

különböző fogásokat. 

4.2.10 PIPE LAIR (mászás csövek között) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek át kell kelnie az akadályon úgy, hogy csak a csöveket használja.  

2. Meg kell kongatni a harangot.  

b) Hibák  

1. A harang megkongatása előtt megérinti a talajt, vagy az akadály tetejét.   

 2. Sávváltoztatás.   

c) Megjegyzés  

1. Miután a versenyző mindkét lábbal fellépett a csőre, tehát a lába elhagyta a talajt, 

a gyakorlat megkezdettnek minősül. 

4.2.11 ROLLING EPIC (kerekes deszka húzása) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások    

1. A versenyzőnek mindkét lábát a kerekes deszkára (dolly) kell helyezni.  

2. Egyenes karral plank pozícióba kell helyezkedni.   

3. Miközben tartja a plank pozíciót, csak a kezek segítségével lépkedjen előre, amíg 

az egész test a kerekes deszkával együtt el nem érte a befejezési vonalat.  

4. A kerekes deszkával vissza kell térni a kiindulási pontra. E folyamat során 

lehetőség van vinni az eszközt.  

b) Hibák 

1. Ha a test bármely része a kézen, vagy a környéken kívül megérinti a talajt.   

2. A versenyző nem képes elérni a befejezési vonalat a teljes testtel és a gurulós 

deszkával. 
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3. A versenyző nem tér vissza a gurulós deszkával a kiindulási pontra.  

c) Megjegyzés   

1. A versenyzők plank helyzetben pihenhetnek, azonban a térdük, a lábuk, a hasuk, 

vagy más testrészük nem érintkezhet a talajjal.   

4.2.12 SPEAR THROW (dárda dobás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

 a) Utasítások    

1. A versenyzőnek mindkét lábbal a kerítés mögött kell állnia.   

2. A versenyzőnek be kell dobnia a dárdát a sávjában elhelyezett bábuba.  

3. A bedobott dárda egyetlen része sem érintheti a földet (akkor sem, ha a hegye 

benne van a bábuban). 

b) Hibák   

1. A dárda nem áll bele a bábuba. 

2. A dárda bármelyik része érinti a talajt, miután a versenyző bedobta a bábuba.   

c) Megjegyzés   

1. Amint a versenyző eldobja a dárdát, a gyakorlat megkezdettnek minősül. 

2. A sávváltoztatás csak a dobási kísérlet megkezdése előtt megengedett.  

3. A versenyző felelőssége, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötél nincs 

megcsavarodva, vagy összebogozódva. Amennyiben a kötél a dobás közben 

gátolja a dárda repülését, az megkezdett próbálkozásnak tekintendő.  

4. A dárda érintheti a talajt dobás közben, de nem érintheti a talajt akkor, amikor 

beleáll a célpontba. 

4.2.13 TWISTER (függeszkedés forgó elemen) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek át kell haladnia az akadályon kizárólag kézzel/karral 

függeszkedve.  

2. A lábaknak nem szabad megérinteniük a talajt.  
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3. Meg kell kongatni a harangot (ha van).   

b) Hibák   

1. Ha a versenyző nem képes megkongatni a harangot.  

2. A versenyző leesik az akadályról.  

3. A tartószerkezet használata – kivétel a rudak közötti vízszintes tartószerkezet. 

4. A lábak nem érinthetik sem a fogantyúkat, sem az akadály tartószerkezetét.   

5. Azon rudak használata, amelyekhez a fogantyúk vannak hegesztve.   

c) Megjegyzés   

1. Miután a versenyző mindkét lábbal elhagyta a kezdő lépést, az akadály 

megkezdettnek tekintett.  

2. Amennyiben az akadály több forgó elemből áll, az elemek közötti átfogáshoz 

lehet használni az akadály kereszttartó szerkezetét.   

4.2.14 TYROLEAN TRAVERSE (vízszintes mászás kifeszített kötélen) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A mászást a kötél starthoz legközelebb eső pontján kell megkezdeni. 

2. A versenyzőnek a kötélen kell haladni anélkül, hogy megérintené az alatta levő 

felületet oly módon, hogy jogtalan előnyhöz jusson a teljesítés során. 

3. Meg kell kongatni a harangot - csak kézzel szabad.  

b) Hibák   

1. Nem sikerül megkongatni a harangot. 

2. A kötél alatti felület megérintése oly módon, hogy az előnyhöz juttatja a 

versenyzőt a teljesítés során.   

3. Tisztességtelen előnyhöz jutás, ha az akadály megkezdését a kiindulási pontnál 

messzebb kezdi meg a versenyző.  

c) Megjegyzés   
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1. Sikertelen kísérlet esetén a kötél elengedése után a versenyzőnek tovább kell 

haladnia az akadály alatt lévő talajon futással, vagy vízen úszva, a sávját itt sem 

hagyhatja el.   

2. A versenyzőnek el kell hagynia az akadályt a harang megkongatása után, nem 

folytathatja tovább a haladást a kötélen.   
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4.2.15 Z WALL (vízszintes mászófal) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek oldal irányban végig kell haladnia a falakon a fogásokat és 

lépéseket használva (a falon lévő függőleges támaszokat lehet használni). 

2. Meg kell kongatni a harangot.  

b) Hibák   

1. A versenyző sehol nem érintheti meg a fal tetejét és a talajt, sem a falon lévő 

kivágásokat. 

2. Nem sikerül megkongatni a harangot.  

c) Megjegyzés 

1. Miután a versenyző négy ponton érintkezik az akadállyal (a kezekkel és a 

lábakkal), a gyakorlat megkezdettnek minősül és nem kezdhető újra.  

2. Az első fogást és az első lépést használni kell, onnan kell megkezdeni a 

gyakorlatot. 

3. Az első fogás/lépés után nem kell az összes további fogást/lépést használni, a 

versenyző bármelyiket kihagyhatja, beleértve az utolsót is, csak érje el a 

harangot. Amennyiben a versenyző bármely testrésze eléri a talajt a csengetés 

előtt, az hibának tekintendő. 

4.2.16 SLACKLINE (egyensúlyozás hevederen) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyzőnek át kell haladni az akadályon anélkül, hogy hozzáérne a talajhoz, 

illetve a heveder tartószerkezetéhez.  

2. Át kell haladni az akadály megjelölt részén, mielőtt hozzáérne a talajhoz. 

b) Hibák   

1. A versenyző az akadály megjelölt része előtt megérinti a talajt a lábaival. 

2. Az akadály megérintése a lábon kívül a test bármely részével. 

3. Másik akadály megérintése az első próbálkozást követően.  
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c) Megjegyzés   

1. Ha egy versenyző mindkét lábát a Slackline-ra helyezte, akkor ez kísérletnek 

minősül.   

4.2.17 MONKEY IN THE MIDDLE (monkeybar középen) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek át kell haladnia az akadályon kizárólag kézzel függeszkedve a 

kapaszkodókon, illetve rudak közötti vízszintes tartószerkezeten. 

2. A majomlétrát csak a kezek és a karok segítségével lehet teljesíteni. 

3. Meg kell kongatni a harangot.   

b) Hibák   

1. Nem sikerül megkongatni a harangot.  

2. A versenyző leesik az akadályról.  

3. A lábak nem érinthetik sem a fogantyúkat, sem az akadály tartószerkezetét.   

4. Azon rudak használata, amelyekre a fogantyúk vannak hegesztve. 

5. A lábaknak nem szabad megérinteniük a talajt. 

6. A tartószerkezet használata – kivétel a Monkeybar rúdjait és az elemek közötti 

vízszintes tartószerkezet. 

c) Megjegyzés   

1. Miután a versenyző mindkét lábbal elhagyta a kezdő lépést, az akadály 

megkezdettnek tekintett. 

2. A versenyző használhatja az első vízszintes tartószerkezetet az akadály 

megkezdéséhez.  
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4.2.18 MEMORY TEST (memória teszt) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyző fejpántján lévő utolsó két számjegy határozza meg.  

2. Meg kell keresni a megadott listán a két számjegyet.  

3. Meg kell jegyezni a két szám melletti szöveget, vagy szimbólumot.  

4. A szöveget, vagy szimbólumot pontosan úgy kell visszamondani a pálya adott 

pontján az ellenőrzésnél, ahogy azt a személyzet kéri.  

b) Hibák  

1. Nem sikerül a szöveget, vagy szimbólumot pontosan, a kért módon 

visszamondani.   

2. Szöveg, vagy szimbólum leírása, vagy más módon történő rögzítése a 

visszamondás elősegítése érdekében.  

4.2.19 LOW RIDER (köteleken vízszintes átmászás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek a lábak, a kezek és a karok segítségével keresztül kell menni az 

akadályon és megkongatni a harangot. 

2. Egy sávon belül kell maradni oldalirányú mozgás nélkül. 

a) Hibák 

1. Egy testrész sem érintheti a talajt.  

2. A függőleges tartószerkezet használata az akadály teljesítésének bármely 

szakaszában.   

3. A köteleket tartó szerkezeteken történő áthaladás.  

4. Nem sikerül megkongatni a harangot. 

5. Egynél több sáv használata az akadály teljesítéséhez.   

c) Megjegyzés  
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1. Miután a versenyző mindkét lába elhagyta a talajt, az akadály megkezdettnek 

minősül.  

2. A versenyző a vízszintes tartószerkezetet használhatja az akadály 

megkezdéséhez, vagy az akadály két szakasza közti áthaladáshoz. 

4.2.20 TARZAN SWING (tarzan hinta) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek fel kell másznia a kezdő lépéshez az akadályon történő 

elinduláshoz.  

2. A kötélen csak kézzel/karral kapaszkodva át kell lendülnie a túloldalra.  

3. Meg kell kongatni a harangot. 

b) Hibák   

1. Nem sikerül megkongatni a harangot.   

2. A versenyző leesik az akadályról, kivéve a gyakorlat megkezdése előtt, a 

fellépésnél amelyet többször meg lehet próbálni. A gyakorlat akkor minősül 

megkezdettnek, amikor a versenyző mindkét lába elhagyta a kezdő lépést.  

3. Bármely tartószerkezet használata.  

4. Mászás az akadály tetején.  

c) Megjegyzés   

1. A versenyző elkötelezi magát az akadály mellett, amennyiben mindkét lába 

elhagyta a kezdő lépést, ezen a ponton teljesítenie kell az akadályt, vagy 

sikertelenség esetén a büntetést.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

SPARTAN 2020-as versenyszabályzat                          -  48 -    v20.1  

4.3 KÖTELEZŐ AKADÁLYOK   

4.3.1 ARMER (súlycipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek ki kell választania a súlyt a kijelölt férfi vagy női területről. 

2. Induljon a zászló vonala mögül, vigye végig a súlyt a teljes kijelölt pályán. 

3. Helyezze vissza a súlyt a kijelölt területre.  

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni súllyal a teljes kijelölt pályát. 

2. A súly húzása, gördítése, dobása, vagy tolása. 

3. Rossz súly hordozása. 

4. A súlyt nem a fogantyúval viszi.  

c) Megjegyzés   

1. A súlyokat szükség szerint le lehet tenni menet közben.   

2. Ha egy versenyző a súlyát leejti, vagy leteszi és az elmozdul, a versenyzőnek 

vissza kell tennie a súlyt oda, ahol leesett és attól a ponttól kell folytatnia a 

cipelést. 

4.3.2 BARBED WIRE CRAWL / CORD CRAWL / SCRIM NET LOW CRAWL (szögesdrót / kötelek / háló 

alatt kúszás) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak kizárólag abban az esetben, ha egy másik 

versenyző beleakad a drótba és emiatt segítségre van szüksége. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek végig kell mennie az akadály egyik végétől a másikig.   

       b) Hibák   

1. A versenyző nem halad át az akadály egyik végétől a másikig.   

       c) Megjegyzés   

1. A versenyző az akadály alatt gurulhat.   
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2. A versenyző megérintheti a szögesdrótót/zsinórt/hálót.   

4.3.3 BUCKET CARRY (vödör cipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások  

1. A versenyző válasszon egy vödröt a kijelölt férfi, vagy női területről. 

2. Vigye végig a vödröt a kijelölt pálya mentén. (Bármilyen módon lehetséges a 

vödör hordozása – pl. fej fölött, és/vagy a vállakon, nemcsak a test előtt 

átfogva.) 

3. A teljes kijelölt útvonalat teljesíteni kell a vödörrel, aminek a tartalma 

változatlan kell, hogy maradjon. 

4. A vödörtetőnek (ha van) mindig a helyén kell maradnia. Ha a fedő elmozdul, a 

versenyző visszahelyezheti azt, amíg a vödör tartalma a vödörben marad. 

b) Hibák    

1. Ha a versenyző nem ugyanannyi anyagmennyiséggel tér vissza, mint amennyivel 

kezdett. 

2. A kijelölt pálya bármelyik részét levágja/lerövidíti. 

3. Nem a nemének megfelelő vödör hordozása. 

c) Megjegyzés   

1. Nincs Burpee lehetőség ezen az akadályon. Teljesíteni kell! 

2. Ha egy versenyző hiányzó anyagmennyiséggel tér vissza, újra teljesítnie kell a 

teljes kijelölt pályát a helyesen feltöltött vödörrel. 

3. A versenyző a talajra teheti a vödröt pihenésképp, ahányszor csak szükséges.  

4. A vödrök teteje nincs véglegesen rögzítve. Ha a fedél véletlenszerűen elmozdul, 

a versenyző a fedelet addig cserélheti, amíg a vödör tartalma nem változik. Ha a 

vödör tartalmából valamennyi elveszik, a versenyzőnek vissza kell vinnie a 

vödröt a kiindulási pontra és kicserélni egy másikra. A versenyzőnek 

megengedett az összes anyag kiborítása a vödörből, mielőtt visszaadná azt. 

4.3.4 DUNK WALL (merülős fal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   
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 1.     A versenyzőnek át kell haladni a fal alatt az egyik oldalról a másikra. 

2.   Tilos a vízbe ugrani!  

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes átmenni a fal alatt a túloldalra.  

2. A falat megkerülve, annak oldalán halad át. 

 

4.3.5 FARMERS CARRY (kézben cipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek választania kell egy súlyt a kijelölt férfi, vagy női területről. 

2. A kijelölt zászló mögül végig kell vinnie a súlyt a teljes kijelölt pályán. 

3. Vissza kell vinni a súlyt a kijelölt területre.  

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni súllyal a teljes kijelölt pályát. 

2. A versenyző a súlyt húzza, gördíti, dobja vagy tolja. 

3. Nem a nemének megfelelő súly hordozása. 

4. A súlyt a fogantyúkkal hordozza.   

c) Megjegyzés   

1. Ha összetett/több darab súly a követelmény, azokat együtt kell vinni. A 

versenyzők nem tehetnek jelentősebb előre történő mozgást csak az egyik 

súllyal. 

2. A súlyt szükség esetén le lehet tenni. 

3. Ha egy versenyző leejti a súlyt, vagy leteszi és az elmozdul, vissza kell tennie 

oda, ahonnan leesett és attól a ponttól kell folytatni a cipelést. 

4.3.6 JERRY CAN CARRY (kanna cipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   
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1. A férfi versenyzők válasszanak 2 kannát, a női versenyzők 1 kannát a kijelölt 

területről. 

2.    Végig kell vinni a kanná(ka)t a teljes kijelölt pályán. 

3.   Vissza kell vinni a kanná(ka)t a kijelölt területre. 

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni a kannával/kannákkal a teljes kijelölt pályát. 

2. A kanná(ka)t húzza, gördíti, dobja vagy tolja. 

3.  Helytelen számú kannát visz.  

c) Megjegyzés   

1. Ha több kanna a kijelölt mennyiség, azokat egyszerre kell vinni. A versenyzők 

nem tehetnek jelentősebb előre történő mozgást csak az egyik kannával.   

2. A kannákat szükség szerint le lehet tenni. 

3. Ha egy versenyző a kanná(ka)t elejti vagy leteszi és az elmozdul, vissza kell 

tennie oda, ahol leesett és attól a ponttól kell folytatnia a cipelést. 

4. Ha egy kanna megsérül és jelentős mennyiségű víz ömlik ki belőle, a 

versenyzőnek vissza kell térnie a kiindulási ponthoz a kannákkal, új(ak)at kell 

választania és elölről kell kezdenie a gyakorlatot. 

4.3.7 LOG CARRY (farönk cipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek választania kell egy farönköt a kijelölt férfi, vagy női 

területről. 

2. Végig kell vinnie a farönköt a teljes kijelölt pályán. 

3. Vissza kell vinni a farönköt a kijelölt területre. 

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni a farönkkel a teljes kijelölt pályát. 

2. Húzza, gördíti, dobja vagy tolja a farönköt. 

3. Nem a nemének megfelelő farönköt viszi.   
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c) Megjegyzés   

1.  A farönköt szükség szerint le lehet tenni. 

2.  Ha egy versenyző a farönköt leejti, vagy leteszi és az elmozdul, vissza kell 

tennie oda, ahol leesett és onnan folytatni a cipelést. 

4.3.8 SANDBAG CARRY (zsák cipelés)  

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek választania kell egy homokzsákot a kijelölt férfi, vagy női 

területről. 

2. Végig kell vinnie a zsákot a teljes kijelölt pályán. 

3. Vissza kell vinni a zsákot a kijelölt férfi vagy női területre. 

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni a zsákkal a teljes kijelölt pályát. 

2. Húzza, gördíti, dobja, vagy tolja a zsákot. 

3. Helytelen számú, vagy nem a nemének megfelelő homokzsákot visz.   

c) Megjegyzés   

1. Ha több homokzsákot kell felvenni, akkor azokat egyszerre kell vinni. 

2. A homokzsákokat szükség szerint le lehet tenni, azonban több zsák esetén 

mindkét zsákot egyszerre kell vinni, nem lehet csak az egyik homokzsákkal előre 

haladni.  

3. Ha a homokzsák leesik, a versenyzőnek vissza kell helyeznie oda, ahol leesett és 

onnan kell folytatnia.  

4.3.9 SWIM / WATER CROSSING (úszás, vízen átkelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek át kell haladnia a vízen, a kijelölt pályán. 

2. Tilos a vízbe ugrani! 

b) Hibák  
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1.  Ha a versenyző nem marad a pálya határain belül, vagy a kijelölt pályán belül 

kikerüli az akadályt.   

2.  A kijelölt pályát kikerüli, hogy ne legyen vizes. 

3. Vízbe ugrik. 

c) Megjegyzés   

1. Ha a versenyző torlódás következtében kényszerült a pálya elhagyására, ebben 

az esetben visszatérhet a pályára. 

2. Segédeszközök – pl. mentőmellény, vagy egyéb, a vízfelszínen történő lebegést 

elősegítő eszközök (PFD) egy adott versenyen kötelezően előírhatók.   

4.3.10 CHAIN CARRY (lánc cipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek választania kell egy láncot a kijelölt férfi, vagy női területről. 

2. Végig kell vinni a láncot a teljes kijelölt pályán. 

3. Vissza kell vinni a láncot a kijelölt férfi, vagy női területre. 

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes teljesíteni a lánccal a teljes kijelölt pályát. 

2. Húzza, gördíti, dobja vagy tolja a láncot. 

3. Helytelen számú, vagy nem a nemének megfelelő jelölésű láncot visz. 

c) Megjegyzés   

1. Ha több lánc a kijelölt mennyiség, akkor azokat egyszerre kell vinni. 

2. A láncot szükség szerint le lehet tenni, azonban a versenyzőnek több lánc esetén 

nem szabad jelentős előrehaladást elérnie úgy, hogy csak az egyik láncot viszi. 

3. Ha a versenyző a láncot leejti, vagy leteszi és az elmozdul, vissza kell tennie oda, 

ahol leesett és onnan folytatni a cipelést. 

4.3.11 WEIGHTED LOW CRAWL (kúszás súllyal) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak kizárólag abban az esetben, ha egy másik 

versenyző beleakad a drótba és emiatt segítségre van szüksége. 
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a) Utasítások   

1. A versenyzőnek választania kell egy súlyt a kijelölt férfi, vagy a női területről.  

2. Végig kell haladnia a szögesdrót/kötél/háló alatt az akadály egyik végétől a 

másikig úgy, hogy közben a súly a versenyzőnél marad. 

3. A súlyt cipelni, vagy tolni kell a kúszás egyik végétől a másikig, nem lehet 

eldobni, vagy előre hajítani. 

b) Hibák  

1.   A versenyző nem halad át az akadály egyik végétől a másikig. 

2.   Dobja, vagy előre hajítja a súlyt. 

c) Megjegyzés   

1. A versenyző gurulhat az akadály alatt, miközben tartja a súlyt. 

2. A súly hozzáérhet a talajhoz bármikor, mindaddig, amíg a versenyző cipeli, vagy 

tolja az akadály alatt történő mozgásnál. 

3. A versenyző megérintheti a szögesdrótot/kötelet/hálót.  

4.3.12 LILY PADS (vízililiom) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek át kell haladnia az akadály egyik végétől a másikig. 

b) Hibák  

1.   A versenyző nem halad át a megjelölt pályán. 

c) Megjegyzés  

1. A versenyző beleeshet a Lily Pads-ról a vízbe, ez nem minősül akadályhibának. 

2. Ha a versenyző beesik a vízbe, vissza kell másznia bármelyik Lily Pads-ra és 

folytathatja a kijelölt pályát, vagy úszni kell a kijelölt pálya mentén, amíg el nem 

éri a szárazföldet. 
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4.3.13 CLIFF CLIMB (sziklaszirt mászás) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1.  A versenyzőnek fel kell másznia a szikla tetejéig a kijelölt pályán. 

b) Hibák   

1.  A versenyző nem a kijelölt pályán halad. 

4.3.14 CARGO NET GROUND CRAWL (kötélháló alatt mászás) 

Csak az Open kategóriás versenyzők segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyző haladjon a háló alatt, egész testtel a kijelölt szakasz egyik végétől a 

másikig. 

b) Hibák   

1. A versenyző nem halad át a háló alatt a teljes kijelölt szakaszon.  

2. Nem tartja az egész testét a háló alatt. 

c) Megjegyzés 

1. A versenyző gurulhat a kötélháló alatt.  

2. A versenyző bármelyik testrészével hozzáérhet a hálóhoz és arrébb tolhatja, 

hogy utat törjön magának. 

3. A háló által nem fedett testrésszel tilos mozogni. 

4.3.15 STONE CARRY (kőcipelés) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek választania kell egy követ a kijelölt férfi, vagy a női területről. 

2. Végig kell vinnie a követ a kijelölt pályán. 

3. Vissza kell helyezni a követ a kijelölt férfi, vagy a női területre.  

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes végig vinni a követ a kijelölt pályán. 
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2. A kő húzása, gördítése, dobása, vagy tolása. 

3. A versenyző nem a nemének megfelelő köveket választja, vagy nem megfelelő 

számú kő hordozása.   

c) Megjegyzés   

1. Ha több követ kell vinni, akkor azokat egyszerre kell szállítani.   

2. A köveket szükség szerint le lehet tenni, de a versenyző több kő esetén sem 

viheti csak az egyik darabot.  

3. Ha a versenyző a kövét leejti, vagy leteszi és az elmozdul, vissza kell tennie oda, 

ahol leesett és onnan folytatni a cipelést. 

4.3.16 WEIGHTED VEST RUN (súlymellényben futás) 

Az Open kategóriás versenyzők sem segíthetnek egymásnak. 

a) Utasítások   

1. A versenyzőnek választania kell egy súlymellényt a kijelölt férfi, vagy a női 

területről. 

2. Bele kell bújni a mellénybe és a törzsön kell viselni azt (nem lehet pl. kézben 

vinni).  

3. Teljesíteni kell a kijelölt pályát a súlymellényben. 

b) Hibák   

1. A versenyző nem képes végig menni a súlymellényben a kijelölt pályán. 

2. A versenyző nem a törzsön viseli a súlymellényt. 

3. A mellény eltávolítása és görgetése a döldön, dobása, húzása vagy tolása. 

4. A versenyző nem a nemének megfelelő súlymellényt viseli.   

c) Megjegyzés   

1. A mellény szükség szerint eltávolítható, azonban a versenyző nem hajthat végre 

jelentős előrehaladást a mellény viselése nélkül. 

2. Amennyiben a versenyző leveszi a súlymellényt, ott kell visszavennie, ahol 

levette és onnan kell folytatni a pálya további teljesítését. 

 

    


