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I. Prekážky s viacerými pokusmi:  

 

 tieto prekážky môže pretekár skúšať zdolať viackrát, kým prekážku nezdolá 

 ak bude pretekár prekážku skúšať viackrát, nesmie brániť ďalším prichádzajúcim pretekárom 

v prekonaní 

 

 

 

 

 

HERCULES HOIST  
 

Inštrukcie: 

• Pomocou lana vytiahne pretekár bremeno tak, aby sa bremeno dotklo kladky. 

• Je povinnosťou pretekára spúšťať bremeno späť pomaly a pod kontrolou, tak aby sa lano nepúšťalo, kým 

sa bremeno nedotkne zeme. Je zakázané pustiť bremeno z výšky. 

• Pretekár nesmie počas ťahania šliapať alebo sadať na lano. Lano musí kontrolovať vlastným telom, 

nesmie ho priviazať na zábranu alebo na iný objekt. 

 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky: 

• Neschopnosť vytiahnuť bremeno až hore ku kladke 

• Spadnutie, pustenie bremena na zem za akýchkoľvek okolností (napr. lano sa šmykne v rukách 

súťažiaceho alebo sa vyšmykne úplne z rúk a váha sa dotkne zeme) 

• Použitie cudzích predmetov na zdolanie prekážky 

  

poznámky: 

• Pretekár má viac pokusov na prekážku, môže si skúsiť inú rad, iné lano, ale nikdy mu nesmie spadnúť 

bremeno na zem, musí ho len položiť podľa pravidiel 

• Pretekár nesmie vytiahnuť bremeno vďaka chôdze do diaľky, alebo sa vzďaľovať od zábradlia 

• Pretekár si môže pomôcť zapretím nôh o oporné zábrany 

• Pretekár nesmie stáť na zábranách alebo prekročiť zábrany, inak bude okamžite diskvalifikovaný 

 Pretekár nesmie stáť alebo sedieť na lane pokiaľ bude ťahať bremeno 

• Ani pretekári open vĺn si nemôžu na prekážke pomáhať 

 

STENY VŠETKÝCH VÝŠOK 
  

Inštrukcie:  
 Vyliezť na stenu a preliezť ju bez použitia podpornej konštrukcie, boku steny či vlajky. 

 Ženy môžu používať označený stupienok, pokiaľ je k dispozícii. 

 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť vyliezť či preliezť prekážku  

 Použitie podpornej konštrukcie, boku steny alebo vlajky  

 Pokiaľ muži použíjú stupienok, ktorý je určený výhradne ženám  

poznámky:  

 Pretekár môže prekážku skúšať viackrát, kým ju nesplní, alebo môže vykonať trest  

 Len pretekári open vĺn si môžu na prekážke pomáhať 

 



HURDLES 
 

Inštrukcie:  
 Preliezť hranol bez použitia podpornej konštrukcie 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť vyliezť či preliezť prekážku  

 Použitie podpornej konštrukcie, bokov konštrukcie 

poznámky:  
 Pretekár môže prekážku skúšať viackrát, kým ju nesplní, alebo môže vykonať trest 

 Len pretekári open vĺn si môžu na prekážke pomáhať 

 

INVERTED WALL (prevrátená stena)  
  

Inštrukcie:  
 Vyliezť na stenu a preliezť ju bez použitia podpornej konštrukcie, boku steny či vlajky. 

 Ženy môžu používať označený stupienok, ak je k dispozícii. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť vyliezť či preliezť prekážku 

 Použitie podpornej konštrukcie, bokov stien, či vlajok 

 Pokiaľ muži používajú stupienky, ktoré sú určené výhradne ženám 

poznámky:  
 Pretekár môže prekážku skúšať viackrát, kým ju nesplní, alebo môže vykonať trest 

 Len pretekári open vĺn si môžu na prekážke pomáhať 

 Pretekár môže použiť spojovacie lišty vnútri prekážky 

 

 

ATLAS CARRY  
  

Inštrukcie:  
 Pretekár vezme do rúk bremeno, prenesie ho na druhú stranu, položí (nie hodí), urobí 5 burpees, 

zdvihne bremeno, prenesie ho späť na začiatok, položí (nie hodí) 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Neschopnosť preniesť bremeno na vytýčenej trase 

 Nevykonať 5 angličákov 

 Nevrátiť bremeno späť na začiatok 

poznámky:  
 Pretekár môže položiť bremeno počas prenášania na zem, avšak nesmie ho gúľať. 

 Ak bremeno položí alebo upustí, musí ho vziať v rovnakom bode, kde bremeno pustil. Ak sa 

bremeno odkotúľa samo, musí ho vrátiť na miesto, kde ho pustil a pokračovať dopredu. 

 Ak pretekár nie je schopný prekážku prekonať, trest za nevykonanie je len 30 burpees (nie 35) 

 Pretekár musí vždy začať na vytýčenom začiatku 

 Ani pretekári open vĺn si nemôžu na prekážke pomáhať 

 

 

PREVRACANIE  
  



Inštrukcie:  
 Pretekár musí prevrátiť bremeno (pneumatiku/drevo) toľkokrát, koľkokrát je požadované   

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť bremeno prevrátiť v požadovanom počte, alebo vôbec  

poznámky:  
 Pretekár je povinný prekážku zdolať v jednej rade, nesmie prechádzať k inému bremenu, ak už 

začal (za začatie sa považuje 1 prevrátenie) 

 Ak pretekár ešte nezačal prehadzovať / prevracať bremeno, môže si vybrať inú radu 

 Zahodenie bremená nie je považované za porušenie, alebo nesplnenie 

 Pri prevracaní pneumatiky nemôžu pretekári stáť vo vnútri pneumatiky 

 Ani pretekári open vĺn si nemôžu na prekážke pomáhať 

 

PLATE DRAG (ťahanie)  
Inštrukcie:  

 Pretekár musí ťahať bremeno tak, aby popruh / lano bolo napnuté 

 Bremeno nesmie byť brané do ruky, alebo dvíhané, musí byť len ťahané až do konca. Následne 

musí byť zase odtiahnuté späť do napnutí lana ku koncovému bodu 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť splnenia prekážky 

 Ťahanie bez napnutého lana 

 Nevrátenie až do napnutého lana ku koncovému bodu 

 Nadvihovanie zo zeme, alebo vytváranie bariér na zemi 

 Váľanie, gúľanie, bremeno musí byť len ťahané 

 Vybratie, zloženie lana z kôlov 

poznámky:  
 Na niektorých pretekoch je povolené najskôr ťahať bremeno k sebe, potom tlačiť od seba  

 Pretekár nesmie bremeno niesť, bremeno sa musí stále dotýkať zeme 

 Pretekár môže zmeniť líniu, ale len za predpokladu, že dá už použité bremeno do pôvodného stavu 

– na začiatok, s napnutým lanom. 

 Ani pretekári open vĺn si nemôžu na prekážke pomáhať 

 

 

VODNÝ PRÍKOP A JAMY S BAHNOM (ROLLING MUD) 

Inštrukcie:  
 Pretekár musí zostať len vo vyznačenom priestore. Pretekár musí dokončiť vyznačenú trasu. 

 Zákaz potápať sa  

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  

 Pretekár nesmie ostať na okraji prekážky, alebo ísť len okrajom mimo vody alebo bahna 

poznámky:  
 Diskvalifikácia za prejdenie prekážky krajom mimo vodu a bahna 

 Pretekár sa môže vrátiť a začať znovu, ak je prekážka preťažená 



 

CEZ – POD - SKRZ (Over - Under - Through)  
Inštrukcie:  

 Pretekár musí preliezť cez prvú stenu, podliezť druhú stenu a musí ísť skrz tretiu stenu 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nesplnenie jednej z prekážok 

 Použitie podporných prvkov pre prelezenie stien 

poznámky:  
 Steny môžu byť v rôznom poradí. Pretekár je povinný počúvať inštrukcie dobrovoľníka a prekonať 

prekážku správne 

 Neobmedzené množstvo pokusov pre zdolanie 

 

SLIP WALL 

Inštrukcie:  
 Pretekár musí vyliezť a preliezť stenu 

 Pretekár môže použiť lano, ak je k dispozícii 

 Pretekár nesmie využiť pomoc bočných hrán a podpornej konštrukcie 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť splnenie prekážky 

 Využitie hrán prekážky, alebo inej pomoci než pretekárov 

poznámky:  
 Neobmedzené množstvo pokusov na zdolanie 

 Len pretekári open vĺn si môžu na prekážke pomáhať 

 

A-FRAME CARGO  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí vyliezť na prekážku a preliezť cez prekážku len pomocou siete 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Neschopnosť preliezť 

 Pretekár nesmie využiť pomoc bočných hrán 

poznámky:  
 Neobmedzené množstvo pokusov na zdolanie, ak pretekár využije bočné hrany, musí prekážku 

zdolať znova a podľa pravidiel 

 

FIRE JUMP / SKOK CEZ OHEŇ 

Inštrukcie:  
 Pretekár musí preskočiť cez oheň  

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Neschopnosť preskočiť oheň  

poznámky:  
 Diskvalifikácia za obchádzanie prekážky - neobmedzené množstvo pokusov na zdolanie 



 

ROPE CLIMB / ŠPLH LANOM 
  

Inštrukcie:  
 

 Pretekár musí vyliezť po lane akýmkoľvek spôsobom a zazvoniť na zvonček rukou 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nezazvonenie  

 Zazvonenie nohou  

 Využitie viac ako jedného lana pri šplhu nahor alebo nadol 

 Použitie akýchkoľvek mechanických pomôcok 

poznámky:  
 Pretekár môže zmeniť lano, pokiaľ mu nevyhovuje, avšak musí sa vrátiť na zem a skúšať ďalší 

pokus len zo zeme a nesmie z prekážky spadnúť 

 pretekár môže prekážku skúšať niekoľkokrát, ale vždy sa musí zaradiť za pretekárov, ktorí prekážku 

skúšajú prvýkrát 

 Pretekár sa aj po zazvonení musí vrátiť bezpečne a plne pod kontrolou späť dole na zem 

 

STAIRWAY TO SPARTA 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí vyliezť a preliezť prekážku bez použitia podporných konštrukcií 

 Ženy môžu používať označený stupienok, ak je k dispozícii 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nezdolání prekážky 

 Použitie podporných konštrukcií prekážky 

 Ak muži použijú pomocný stupienok pre ženy 

poznámky:  
 Open vlny si môžu pomáhať 

 

VERTICAL CARGO 

Inštrukcie:  
 Pretekár musí vyliezť a preliezť stenu len pomocou siete 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Neschopnosť preliezť 

 Využitie pomocných prostriedkov - stromy, konáre a napínacie laná 

poznámky:  
 Neobmedzené množstvo pokusov na zdolanie, ak pretekár využije pomocné prostriedky, musí 

prekážku zdolať znova a podľa pravidiel 



 

DUNK WALL 

Inštrukcie:  
 Pretekár musí prekážku podplávať, alebo inak prekonať prekážku spodom 

 Pretekár nesmie do vody skočiť po hlave 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Neschopnosť podliezť, podplávať 

poznámky:  
 Neobmedzené množstvo pokusov na zdolanie 

 Ak pretekár nemôže prekážku zdolať, aj tak musí ísť do vody a následne vykoná trest 

 

BENDER 

Inštrukcie:  
 Pretekár musí vyliezť a preliezť prekážku bez použitia podpornej konštrukcie, alebo vlajky 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Neschopnosť preliezť prekážku 

 Použitie podpornej konštrukcie 

poznámky:  
 Neobmedzené množstvo pokusov pre zdolanie 

 Je povolené použiť nohy na priečkach 

 Ak pretekár nemôže prekážku zdolať, vykoná trest 

 

 

 

 

II. Prekážky s jedným pokusom:  

 tieto prekážky sa môžu zdolať len na prvý pokus, ak pretekár začne svoju radu, už v nej musí 

ostať a pokúsiť sa dokončiť prekážku  

 pokiaľ prekážku nezdoláte, nasleduje trest 30 Burpees  

 akonáhle začnete, musíte dokončit, inak nasleduje trest  

  

MONKEY BARS 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí prekážku zdolať iba pomocou rúk a rukou zazvoniť na zvonček. Nohy sa nesmú 

dotknúť zeme 

 Pretekár nesmie zdolať prekážku vrchom, ale iba spodkom - vnútrom 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Dotknutie akejkoľvek častí tela zeme mimo začiatok a koniec prekážky 

 Použitie nôh na prekážke - tzn. dotknutie nôh akejkoľvek tyče na rúčkovanie - využitie strán 

prekážky 

 Nezazvonenie na zvonček 



poznámky:  
 Pretekár musí zostať v rovnakej rade v akej začne, a akonáhle jeho obe nohy opustia zem musí 

prekážku dokončiť 

 

MULTI-RIG 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí prekonať prekážku a na konci zazvoniť na zvonček rukou. Nohy sa nesmú dotknúť 

zeme ani prekážky 

 Pretekár nesmie preliezť cez prekážku vrchom 

 Pretekár musí začať prvým elementom prekážky 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Ak sa akákoľvek časť tela pretekára dotkne zeme, považuje sa prekážka za nesplnenú 

 Nohy dotýkajúce sa prekážky 

 Využitie bočných hrán prekážky 

 Nezazvonenie na zvonček 

poznámky:  
 Pretekár je povinný zostať vo svojej rade, nemôže meniť radu počas prekonávania. Za začatie 

prekážky sa považuje, keď obe nohy pretekára opustia zem. 

 Pretekár nemusí využiť všetky elementy prekážky, ale musí zazvoniť na zvonček 

 Prekážka môže končiť stenou. Prekážka je zdolaná, keď pretekár prekoná stenu bez dotyku zeme 

 

SPEAR THROW 
  

Inštrukcie:  
 Úlohou pretekára je hodiť oštep a trafiť sa do panáka, tak aby sa oštep zapichol do slamy alebo do 

dreveného tela panáka 

 Pretekár má iba jeden pokus 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Oštep sa nezapichne do dreveného tela panáka alebo do slamy 

 Akákoľvek časť oštepu sa dotkne zeme, keď je už oštep zapichnutý – v kľude. 

poznámky:  
 Za pokus sa považuje uchopenie oštepu a pohyb – hod vpred 

 Pretekár si môže vybrať inú radu, iný oštep, ak má pocit, že ten jeho vybraný je poškodený, musí 

tak ale urobiť pred samotným hodom 

 Je iba na pretekárovi, aby si okontroloval šnúru vedúcu k oštepu, ak sa pretekár zamotá, alebo sa 

šnúra zamotá do čohokoľvek, je to na zodpovednosti pretekára. Ak sa tak stane počas hodu, hod je 

považovaný za vykonaný 

 Oštep musí zostať zabodnutý v panákovi či slame po dobu, kým pretekár nepustí oblasť prekážky 

(až za posledného panáka), inak sa to považuje za nesplnenie prekážky 

 Oštep sa môže dotknúť zeme pri priťahovaní k sebe 

 

TRAVERSE WALL / „Z“ WALL 
  

Inštrukcie:  



 Pretekár musí ísť v smere aký určí dobrovoľník, vždy od začiatku steny a končí sa zazvonením na 

zvonček rukou 

 Pretekár sa nesmie v žiadnom prípade dotýkať vrchnej hrany steny, ani zeme 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Dotknutie zeme akoukoľvek časťou tela 

 Dotknutie vrchnej hrany steny 

 Nezazvonenie na zvonček 

 Použitie akýchkoľvek podporných, pomocných mechanických prostriedkov 

poznámky:  
 Pokiaľ sú všetky končatiny na stene, ruky, aj nohy sa už nedotýkajú zeme, je pokus považovaný za 

začatý, už nie je možnosť sa vrátiť späť na začiatok 

 Musia byť použité prvé úchyty na ruky a nohy 

 Pretekár nemusí zdolať všetky úchyty, prekážka je zdolaná, keď sa pretekár dotkne zvončeka (nie 

je podmienkou zdolať posledný úchyt) - žiadna časť tela sa nesmie dotknúť zeme pred dotknutím 

zvončeka 

 

 

OLYMPUS 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár môže použiť len ruky na rôzne úchyty na prekážke 

 Ide z jednej strany na druhú, a na konci musí rukou zazvoniť na zvonček 

 Pretekár sa nesmie dotknúť vrchnej časti prekážky alebo zeme 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Dotknutie sa zeme akoukoľvek časťou tela medzi začiatkom a zazvonením 

 Dotknutie sa vrchnej hrany steny 

 Nezazvonenie na zvonček 

 Pretekár sa dotkne nohami akéhokoľvek úchytu 

poznámky:  
 Pretekár musí začať zo štartového stupienku 

 Akonáhle má pretekár obe chodidlá na prekážke, tak sa pokus počíta 

 Pretekár sa môže zaprieť nohami o prekážku, ale nie o úchyty vrátane dier 

 Pretekár môže použiť akékoľvek kombinácie držiakov a dier na zdolanie prekážky 

 

BALL THROW / HOD GUĽOU 
Inštrukcie:  

 Pretekár hodí snehovú guľu do terča 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Netrafenie terča 

poznámky:  
 Pretekár musí trafiť aspoň časť terča 

 Trafenie časti konštrukcie (nie terča) nie je zdolanie prekážky 

 

BALANCE BEAMS 
  

Inštrukcie:  



 Pretekár musí prejsť prekážku po vrchu používaním len nôh, bez toho aby sa dotkol zeme 

 Pretekár musí dôjsť až na koniec prekážky, bez dotknutia zeme, alebo časti konštrukcie 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Dotknutie sa zeme akoukoľvek časťou tela, vrátane častí podpornej konštrukcie 

 Použitie akýchkoľvek mechanických pomôcok a prostriedkov pre zdolanie prekážky (trekové 

palice, konáre atď.) 

 Pretekár nesmie preskakovať z jednej rady na inú radu, alebo skákať od polovice prekážky 

 Využitie asistencie iného pretekára 

poznámky:  
 Ako začiatok prekonávania prekážky sa považuje, keď sa pretekárove obe nohy dotknú prekážky 

 Ak pretekár prejde za štartovú čiaru, nemôže už pozmeniť rad 

 Pretekár sa nemôže dotýkať inej rady, aby si udržal balans 

 

SLACK-LINE 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí prejsť prekážku po vrchu použitím len nôh, bez toho aby sa dotkol zeme 

 Pretekár musí dôjsť až na koniec prekážky, bez dotknutia zeme, alebo častí konštrukcie 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Dotknutie zeme akoukoľvek časťou tela, vrátane časti podpornej konštrukcie 

 Použitie akýchkoľvek mechanických pomôcok a prostriedkov na zdolanie prekážky (trekové 

palice, konáre atď.) 

 Pretekár nesmie preskakovať z jednej rady na inú radu, alebo skákať od polovice prekážky 

poznámky:  
 Ako začiatok prekonávania prekážky sa považuje, keď obe nohy stoja na prekážke 

 Pretekár má neobmedzený počet pokusov dostať sa na prekážku, avšak ak už má pretekár obe 

nohy na prekážke, musí sa pokúsiť dokončiť prekážku, nesmie sa už vracať späť na začiatok 

 Kým nemá pretekár obe nohy na prekážke, môže si vybrať inú radu 

 

LOG HOP 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí prejsť cez kolíky tak, aby sa nedotkol žiadnou časťou tela zeme 

 Pretekár sa musí dotknúť, stúpnuť až na posledný kolík bez dotyku zeme 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Dotknutie sa zeme akoukoľvek časťou tela pred dosiahnutím posledého kolíka 

 Použitie oporných, podporných prostriedkov pre prekonanie prekážky - trekové palice, konáre, 

stromy, ďalší pretekár 

 Využitie inej rady kolíkov 

poznámky:  
 Ako začiatok prekonávania prekážky sa považuje, keď sa ani jedna časť tela nedotýka zeme, teda 

obe nohy stoja na kolíkoch 

 Pretekár musí využívať len jednu radu kolíkov, nesmie preskakovať z jednej rady na druhú radu 

 Ak pretekár stojí iba na prvom kolíku a nohu nemá na druhom, môže si ešte vybrať inú radu kolíkov. 

Akonáhle už stojí oboma nohami na kolíkoch, musí už prekážku dokončiť až na koniec 

 Pretekár môže využiť akúkoľvek časť svojho tela na prekonanie prekážky, bez dotyku na zem, ale 

posledného kolíka sa musí dotknúť nohou - potom je prekážka považovaná za splnenú 

 



 

MEMORY TEST 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár je povinný zastaviť a prečítať si podľa pokynov dobrovoľníka svoj kód a zapamätať si ho 

 Pretekár môže byť požiadaný na kód hneď, neskôr na trati, alebo vôbec 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Pretekár odpovie zle 

 Pretekár použije mechanické prostriedky - perá, ceruzky, fixky, drevo, papiere atď. 

poznámky:  
 Pretekár si za žiadnych okolností nesmie písať kód na svoje telo, na telo ďalšieho pretekára, alebo 

na čokoľvek iné - papier, drevo, oblečenie atď. 

 Pretekár nesmie za žiadnych okolností zhotovovať fotku, či videá kódov 

 

TWISTER 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí prekonať prekážku a na konci zazvoniť na zvonček rukou. Nohy sa nesmú dotknúť 

zeme ani prekážky 

 Pretekár nesmie preliezť cez prekážku vrchom 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Ak sa akákoľvek časť tela pretekára dotkne zeme, považuje sa prekážka za nesplnenú 

 Nohy dotýkajúce sa prekážky 

 Využitie bočných hrán prekážky 

 Nezazvonenie 

poznámky:  
 Pretekár je povinný zostať vo svojej rade, nesmie rady počas prekonávania meniť, pokus sa považuje 

za začatý, pokiaľ obe nohy opustili zem 

 Pretekár sa môže dotýkať alumíniovej časti bariér pri prechodoch na ďalšiu časť prekážky 

 

 

 

 

III. Povinné prekážky:  
 Tu uvádzame všetky prekážky, kde sa nosí alebo ťahá bremeno  

 Ak nesplní pretekár prekážku, musí ju opakovať 

 Ak pretekár nie je schopný prekážku prekonať, musí vrátiť svoj čip a je diskvalifikovaný 

  

BUCKET CARRY 
  



Inštrukcie:  
 Pretekár musí naplniť vedro štrkom, pieskom, atď (podľa inštrukcií) z vopred určeného miesta a 

niesť vedro po vytýčenej trase 

 Vedro musí byť plné podľa požadovanej miery od dobrovoľníka a v tejto miere sa musí vrátiť zase 

späť. Je zakázané dopĺňať si vedro počas cesty. 

 Vedro musí byť nesené pred telom, nie na ramenách, hlave, či za krkom 

 Prázdny alebo menšie množstvo náplne v vedre znamená doplniť do požadovanej miery a celú 

prekážku opakovať 

 Dobrovoľník nie je zodpovedný za plnosť vedra, len môže nariadiť opakovanie prekážky pre 

nedodržanie pravidiel 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nevrátenie dostatočne plného vedra späť na začiatok prekážky 

 Nenaplnenie si vedra so štrkom z predom určeného miesta 

 Nesenie vedra na ramenách, hlave, za krkom 

 Nevysypanie vedra na určené miesto 

 Skrátenie trasy pre nesenie 

poznámky:  

 Za túto prekážku nie je možné vykonávať trestné burpees 

 Pretekár môže položiť vedro kedykoľvek potrebuje, nebude prekážku opakovať znovu 

 Pretekár nesmie dopĺňať vedro hlinou, pieskom, trávou a pod. 

 Pretekár sa ale môže vrátiť späť na začiatok a doplniť si vedro do požadovaného množstva 

 Pretekár si nesmie na trati dopĺňať vedro za inej okolnosti, než tej, že vysypal štrk z vlastného vedra 

a zbiera si ho späť, a to pred tým, že spraví krok vpred.  

  

BARBED WIRE CRAWL / LEZENIE POD OSTNATÝM 

DRôTOM 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár sa musí podplaziť pod drôtom alebo šnúrou (gúľanie je povolené) 

 Pretekár nesmie drôty preskakovať, preliezať alebo sa plaziť za vyhradeným priestorom v bokoch  - 

je zákazané sa potápať 

 Všetky veci, ktoré pretekár má so sebou pri pretekoch, musí niesť so sebou aj cez prekážku. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Obchádzanie alebo prebiehanie prekážky 

 Prenášanie ďalších pretekárov cez prekážku 

 Prenesenie svojich osobných vecí na koniec prekážky, alebo na bok a následne sa po zdolaní 

prekážky pre veci vrátiť 

 Ak je prekážka poškodená, je možné využiť iné cesty, nesmie sa však preliezať alebo obchádzať 

poznámky:  

 Za túto prekážku nie je možné vykonávať trestné burpees 

 Pretekár môže prekážku opakovať koľkokrát chce  

SANDBAG CARRY / NOSENIE VRECA S PIESKOM 
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí vybrať správne bremeno a niesť ho na vyznačenej trase 



 Pretekár musí vrátiť bremeno na správne miesto vyhradené Spartanom 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť prekážku splniť 

 Zničenie, poškodenie bremena 

 Skrátenie vyznačenej trasy, po ktorej sa bremeno nosí 

 Ťahanie bremena po zemi 

 Zdolanie prekážky so zle zvolenou verziou bremena 

poznámky:  
 Zámerné poškodenie, alebo zničenie bremena, aby bolo ľahšie apod. Je považované za porušenie 

pravidiel a nasleduje diskvalifikácia 

 Ak je pretekár vyzvaný niesť viac ako jedno bremeno, musí ich niesť naraz. Pretekár nesmie jedno 

bremeno položiť, jedno vyniesť a následne sa pre druhe vrátiť. Bremeno je možné položiť na zem, 

ak je potreba - bremeno musí byť nesené, nie ťahané, gúľanie, apod. 

 Ak pretekárovi bremeno spadne a odkotúľa sa dopredu, musí sa pretekár vrátiť na miesto, kde mu 

bremeno spadlo a pokračovať ďalej vo vyznačenej trase 

LOG CARRY (nosenie klády)  
  

Inštrukcie:  
 Pretekár musí vybrať správne bremeno a niesť ho na vyznačenej trase 

 Pretekár musí vrátiť bremeno na správne miesto vyhradené Spartanom 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť prekážku splniť 

 Kotúľanie bremena 

 Skrátenie vyznačenej trasy, po ktorej sa bremeno nosí 

 Ťahanie bremena po zemi 

poznámky:  
 Zámerné poškodenie, alebo zničenie bremena, aby bolo ľahšie apod. Je považované za porušenie 

pravidiel a nasleduje diskvalifikácia 

 Ak je pretekár vyzvaný niesť viac ako jedno bremeno, musí ich niesť naraz. Pretekár nesmie jedno 

bremeno položiť, jedno vyniesť a následne sa pre druhe vrátiť. Bremeno je možné položiť na zem, 

ak je potreba - bremeno musí byť nesené, nie ťahané, gúľane apod. 

 Ak pretekárovi bremeno spadne a odkotúľa sa dopredu, musí sa pretekár vrátiť na miesto, kde mu 

bremeno spadlo a pokračovať ďalej vo vyznačenej trase 

SWIMMING  
  

Inštrukcie:  
 Potápanie nie je dovolené 

 Ak sa to požaduje, musí si pretekár obliecť záchranu vestu 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  
 Nemožnosť, neschopnosť prekážku splniť 

poznámky:  
V prípade, že sa dá prekážka obísť inou trasou, môže neplavec túto trasu obísť, ale len za 

predpokladu, že vykoná príslušný počet burpees, a pred vykonaním trestného cviku vstúpi do vody 

 


