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2018 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  
PRETEKOV PRE DETI 



  

 

Článok I. ROZSAH, ÚČEL A VÝNIMKY 

Časť 1.01  ROZSAH   

Tieto pravidlá pre súťažiacich sú stanovené spoločnosťou Spartan a vzťahujú sa na všetky preteky Spartan 

Kids po celom svete. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov akejkoľvek spartanskej súťažnej 

udalosti. 

Časť 1.02  ÚČEL 

Účelom týchto pravidiel je poskytnúť jednotný štandard, ktorý športovcom umožňuje štandardizovaným 
spôsobom zúčastňovať sa na spartanských podujatiach po celom svete. Tieto pravidlá sú určené : 

(a)  Propagovať a udržiavať športového ducha, rovnaké podmienky  
      a fair play medzi všetkými pretekármi; a 

(b) Čo najviac chrániť zdravie, bezpečnosť a pohodu účastníkov; a 

(c) Podporovať integritu spartanskych udalostí a športovcov. 

Časť 1.03 VÝNIMKY A DODATKY PRAVIDIEL 
Pre každú konkrétnu udalosť môže riaditeľ pretekov urobiť špecifické výnimky alebo dodatky k týmto 

pravidlám. Tieto zmeny alebo doplnky môžu byť oznámené prostredníctvom verbálnych alebo písomných 

pokynov počas dňa pretekov, sú uvedené v e-mailoch pred pretekmi, alebo na brífingoch pred pretekmi, 

alebo objasnené dobrovoľníkmi a / alebo maršálmi pretekov. 

Článok II. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA A SANKCIE 

Časť 2.01 PRÍPRAVA A TRÉNOVANIE 

Na spartanských podujatiach sa nesmie zúčastňovať žiadna osoba, pokiaľ: 

(a) Nie je adekvátne vyškolená na túto konkrétnu udalosť, ako sa dá očakávať od opatrnej osoby 
vstupujúcej do podobnej súťaže; a 

(b) Nie je vo vynikajúcom zdravotnom stave, nezložila nedávno školenia, fyzické vyšetrenia, ak 
existujú, a všeobecne neuznáva normy dobrého zdravia 

Časť 2.02   2 OBROVSKÁ KONKURENCIESCHOPNOSŤ 

(a)  Od všetkých súťažiacich sa očakáva, že budú dodržiavať všetky pravidlá stanovené 
       v tomto súbore a budú sa zúčastňovať konkurenčným spôsobom. 

(b) Všetci športovci sa musia v deň konania súťaže zúčastniť a súťažiť v skupine zodpovedajúcej veku 
športovca. 

(c)  Nedodržanie pravidiel stanovených v tomto súbore bude mať za následok diskvalifikáciu z 
pretekov. 

2018 Pravidlá súťaže - strana 2 



  

 

(d) Nezačatie v určenom štartovacom čase, bude mať za následok diskvalifikovanie. 

Časť 2.03   VŠEOBECNÉ SPRÁVANIE 

Na podujatí alebo počas jeho konania musia všetci účastníci: 

(a) konať v súlade s týmito pravidlami; 

(b)  správať sa spôsobom, ktorý nie je nijako urážlivý voči ostatným účastníkom, divákom, 
       personálu alebo dobrovoľníkom a je považovaný za primeraný a prijateľný v komunite ; 

(c)  musia so všetkými účastníkmi, zamestnancami, dobrovoľníkmi a divákmi  
       zaobchádzať čestne, s úctou a zdvorilo; 

(d)   sa zdržať používania urážlivého jazyka alebo správania; a 

(e)  po porušení ktoréhokoľvek z pravidiel pretekov nahlásiť toto porušenie hlavnému 

       rozhodcovi alebo odstúpiť z pretekov, o porušení informovať personál, dobrovoľníkov. 

Časť 2.04   SPRÁVANIE POČAS PRETEKOV   

Všetci účastníci spartanských podujatí musia dodržiavať pravidlá uvedené  
v tejto časti 2.04: 

(a)  Počas celej trasy. Účastníci musia absolvovať predpísanú trasu v celom rozsahu.  
       Účastník je zodpovedný za znalosť trasy. Akékoľvek porušenie tejto časti, aj napriek tomu ak 
pretekár nezíska zvýhodnenie, bude mať za následok diskvalifikáciu, pokiaľ pretekár nie je 
schopný sa vrátiť späť na trať na rovnakom mieste, na ktorom z trasy vybočil. Pokiaľ hlavný 
rozhodca nerozhodne inak, porušenie predstavuje ohrozenie podľa časti 2.4 (i). V prípade, že sa 
hlavný rozhodca tak rozhodne; trestom bude diskvalifikácia. 

(b)  Opätovný vstup. Po opustení trasy sa účastník môže vrátiť späť na trasu a pokračuje v rovnakom  
       bode, ako bolo miesto opustenia trasy. Ak hlavný rozhodca podľa svojho vlastného uváženia  
       rozhodne, že porušenie predstavuje ohrozenie podľa časti 2.4(i), v takom prípade bude  
       trestom diskvalifikácia. 

 

(c)  Nešportové správanie. Účastníci sa vyvarujú nešportovému správaniu vrátane nevhodných 
       rečí alebo nevhodného správania zameraného na účastníkov, zamestnancov,  
       dobrovoľníkov a divákov. Porušenie tejto sekcie bude mať za následok diskvalifikáciu 
       alebo časovú penalizáciu v závislosti od závažnosti porušenia, ako je stanovené, na základe 
       vlastného uváženia hlavného rozhodcu. 

(d) Prekážanie na trase. Účastníci sa vyvarujú úmyselnému alebo náhodnému blokovaniu, zavadzaniu, 
      alebo bráneniu ďalšiemu účastníkovi v jeho postupe vpred. Každé porušenie  
      tejto časti bude mať za následok diskvalifikáciu. 

2018 Pravidlá súťaže - strana 3 



  

 

(e)  Neoprávnená pomoc. Žiadny účastník neprijíma od žiadnej osoby (inej ako oficiálnych 
pomocníkov pretekov) fyzickú pomoc v akejkoľvek forme, vrátane jedla, nápojov, vybavenia, 
podpory alebo udávania tempa, pokiaľ nebola výslovne udelená a písomne schválená Spartanom. 
Prijímanie informácií o priebehu, časoch alebo umiestnení ďalších pretekárov na trase sa 
nepovažuje za prijatie neoprávnenej pomoci. Akékoľvek porušenie tejto časti bude mať za 
následok diskvalifikáciu. 

(f)   Pretekárske čísla. Účastníci sú povinní vždy zreteľne zobrazovať svoje čísla, a musia 
      si udržiavať pretekárske číslo v nezmenenom, neobmedzenom a čitateľnom stave od začiatku  
      až po koniec trate. Pretekárom nebude umožnené štartovať bez riadneho zobrazenia ich čísla. 

(g)  Zahadzovanie vybavenia. Žiadny účastník nesmie na trati nechávať žiadne vybavenie ani osobné veci. 
Každé porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. 
 

(h)  Neoprávnená výstroj. Žiadny účastník nesmie používať vybavenie, ktoré hlavný  

       rozhodca považuje za nevhodné , vrátane, ale nielen, vybavenia, ktoré by mohlo 

       poskytnúť konkurenčnú výhodu alebo ohroziť ostatných účastníkov. Žiadny účastník  

      nesmie počas podujatia používať ani nosiť sádru, slúchadlá, rádio, osobné zvukové zariadenie 

      ani žiadnu inú položku, ktorú hlavný rozhodca považuje za nebezpečnú. Pokiaľ nie je v týchto  

     pravidlách ustanovené inak, výsledkom akéhokoľvek porušenia tejto časti bude diskvalifikácia. 

(i)   Ohrozenie. Žiadny účastník sa nesmie dopustiť žiadneho nebezpečného konania,  
       ktoré by mohlo ktorémukoľvek účastníkovi spôsobiť zranenie. Akékoľvek porušenie tejto sekcie 
       bude mať za následok diskvalifikáciu. 
 

(j)   Štart vlny. Ak akákoľvek udalosť začne tým, že sa určujú vlny alebo skupiny účastníkov 

       v rôznych časoch, všetci účastníci začínajú so správnou vlnou alebo skupinou.  

       Každý účastník, ktorý poruší toto pravidlo tým, že vyštartuje v nesprávnej alebo  

       predchádzajúcej vlne alebo skupine, bude diskvalifikovaný. Každý účastník, ktorý štartuje 

       v nesprávnej vlne, nie je spôsobilý na udelenie cien vrátane kvalifikácie na akékoľvek 

       majstrovské podujatia. 

 

 

Časť 2.05   SPRÁVANIE RODIČA / TRENÉRA  

(a)  Nikdy nenechávajte svoje dieťa „osamote“ na akcii pre deti s tým, že si idete zabehnúť 
       preteky pre dospelých. 

(b)  Akékoľvek slovné alebo fyzické napadnutie voči pretekárovi nebude tolerované. Ak rodič / 

tréner nadáva dieťaťu, svojmu vlastnému alebo inému, musí opustiť lokalitu.  

(c)  Dospelí / tréneri nemôžu behať priamo vedľa svojho dieťaťa v žiadnej časti pretekov.  
      Môže to viesť k riziku diskvalifikácie dieťaťa, ktorému je poskytnutá pomoc. 

(d)  Ak dôjde k poraneniu, umožnite personálu a lekárom vykonať príslušné postupy.  

       Zásah rodičov / trénerov bude mať za následok diskvalifikáciu. 

(e)  Rodičia / tréneri by nemali stáť uprostred trasy. 

(f)  Ak rodičom / trénerom a ich príslušnému atlétovi boli pri registrácii pridelené odpovedajúce náramky, 

      Tak oba náramky musia byť preukázané príslušnému zamestnancovi, aby rodičia/tréneri a ich 

príslušný atlét mohli spoločne odísť.  
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(g)  Ak sa zistí, že rodič / tréner klamal o veku svojho dieťaťa, okamžite dôjde k diskvalifikácii. 

(h)  Pre medzinárodných držiteľov licencie je možné náramky vyrobiť lokálne. Viď obrázok nižšie: 

Časť 2.06   NEREGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI   

(a)  Akákoľvek osoba, ktorá sa zúčastňuje ktorejkoľvek časti podujatia bez toho, aby sa najskôr  
      riadne zaregistrovala a zaplatila požadovaný registračný poplatok, bude suspendovaná alebo 
       vylúčená z akejkoľvek Spartan udalosti na obdobie až jedného roka. 

(b)  Každá osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom asistuje inému športovcovi pri porušení  
       ustanovení časti 2.5a tým, že mu poskytne štartovné číslo, bude suspendovaná alebo 
       vylúčená z akejkoľvek Spartan udalosti po dobu až jedného roka. 

(c)  Každé druhé porušenie tejto sekcie má za následok celoživotné suspendovanie  
       alebo zákaz Spartan udalostí. 

Časť 2.07   SANKCIE A ZAKÁZANÉ SPRÁVANIE 

Účastníkom pretekov, ktorí porušia ktorékoľvek z týchto súťažných pravidiel alebo ktorí, podporujú alebo 
pomáhajú porušovaniu týchto pravidiel, môžu byť uložené pokuty vrátane diskvalifikácie a suspendovania. 
Pokiaľ v týchto pravidlách nie je ustanovené inak, konkrétna sankcia, ktorá sa má uložiť v akomkoľvek danom 
prípade, závisí od povahy a závažnosti porušenia, ako je určené hlavným rozhodcom. Za porušenie týchto 
pravidiel môžu byť uložené tieto pokuty: 

(a)  Stanovenie časovej penalizácie 

(b)  Diskvalifikácia 

(c)  Písomné pokarhanie alebo vyslovenie nedôvery 
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(d)  Suspendovanie zo Spartan udalostí (vrátane spätného suspendovania),a 

(e)  Trvalé vylúčenie zo Spartan udalostí 

Časť 2.08   ČINY ZARUČUJÚCE SUSPENZIU 

Okrem iných sankcií, ktoré môžu byť udelené na základe uváženia Spartana, môžu byť tieto 
 činy dôvodom na suspenziu na obdobie určené Spartanom: 

(a)  Zjavné alebo úmyselné porušenie súťažných pravidiel; 

(b)  Hrubé alebo pretrvavajúce nešportové správanie; 

(c)  Fyzické násilie namierené proti rozhodcovi, účastníkovi, dobrovoľníkovi, divákovi 
      alebo inej osobe; 
(d)  Akýkoľvek podvod, napríklad falšovanie mena alebo veku, podanie falošného  
       čestného prehlásenia alebo protestu alebo poskytnutie nepravdivých informácií spartanským 
       zamestnancom; 
(e)  Úmyselná účasť na pretekoch napriek nezaregistrovaniu sa; 

(f)  Opakované alebo opakujúce sa porušenia súťažných pravidiel; 

(g)  Neoznámenie zamestnancom pretekov o odstúpení z pretekov; 

(h)  Porušenie pravidiel lekárskej kontroly stanovených v článku VIII; 

(i)   Odmietnutie sa riadiť konečným rozhodnutím Spartana o akejkoľvek záležitosti 

       týkajúcej sa týchto pravidiel; a 

(j)   Akýkoľvek čin, ktorý znevažuje alebo spôsobuje diskreditáciu športu závodných 
       prekážkových dráh. 

Časť 2.09   ÚČINOK SUSPENZIE 

Akákoľvek osoba vylúčená zo Spartana nemá nárok na účasť na akejkoľvek spartanskej udalosti a bude 

vylúčená z akejkoľvek spartanskej udalosti počas obdobia suspenzie a to dovtedy, kým táto osoba 

nepožiadala o návrat a nezískala od Spartana písomné oznámenie. 

Časť 2.10   OPÄTOVNÉ ZARADENIE   

Každá osoba, ktorá bola vylúčená, musí písomne požiadať Spartana o opätovné zaradenie po uplynutí 

obdobia suspenzie alebo bezprostredne pred ním. List s výzvou na opätovné zaradenie by sa mal zaslať 

Justinovi Rossovi, riaditeľovi US Spartan Kids Race (justinr@spartan.com). 

Časť 2.11   OZNÁMENIE O DISCIPLINÁRNEJ ČINNOSTI 

Akákoľvek osoba pokarhaná, cenzurovaná, suspendovaná alebo vylúčená zo Spartana má právo dostať 
primerané oznámenie o tomto disciplinárnom konaní. 

Časť 2.12 ČINNOSŤ AGENTOV 

Akýkoľvek zástupca konajúci v mene účastníka predstavuje dôvody na potrestanie účastníka, ak správanie 
zastupujúceho agenta porušuje niektoré z týchto pravidiel. 
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Na trati nie je povolený žiadny divák, mimo vyhradených zón určených pre divákov. Medzi divákov patria 
všetci súťažiaci, ktorí už trasu ukončili. Udávanie tempa športovcom (udávanie tempa je definované ako 
cvičný beh pred alebo vedľa iného súťažiaceho) je prísne zakázané. 

Časť 2.13   SANKCIE ZA NEPREKONANIE PREKÁŽKY 

(a)  Pokiaľ nie je uvedené inak v nasledujúcej sekcii pravidiel, počas predzávodných pokynov alebo  
      konkrétnym dobrovoľníkom pri prekážke, všetci súťažiaci majú len jeden pokus na zdolanie každej  
      prekážky. „Pokus“, je definovaný v pravidlách, ktorými sa riadia preteky.  
      Avšak zvyčajne, keď obe nohy opustia zem, je pokus považovaný za zahájený, a pretekár musí 
      pekážku dokončiť alebo prijať trest. 

(b)  Všetky verbálne alebo písomné pokyny týkajúce sa dňa pretekov uvedené v e-mailoch pred pretekmi, 
brífingoch pred pretekmi alebo dobrovoľníkmi a / alebo maršálmi pretekov nahradia pravidlá v tomto 
dokumente. 

(c)  Prekážky sú rozdelené do 2 kategórií: Povinné prekážky a prekážky typu Zdolané / Nezdolané. 

(d) Trestom za nesplnenie povinných prekážok je diskvalifikácia z podujatia. 

(e)  Trest za prekážky typu Zdolané / Nezdolané je 15 angličákov (burpees). 

(f)  Burpees musia byť vykonané v určenej burpee zone. Burpees dokončené mimo zóny  
      sa nebudú započítavať vrámci 15 trestných angličákov. 

(g)  Súťažiaci musia počítať svoje burpees nahlas a môžu byť požiadaní o opakovanie burpees 
       na mieste, ak rozhodca alebo dobrovoľník zistí, že pretekár pri kontrole trestu nevykonáva 
       burpees správne. 

(h)  Pri určitých prekážkach počas špecifických pretekoch sa môžu použiť iné sankcie za nezdolanie 
       prekážky ako burpees. Tieto špecifiká budú popísané v predzávodových brífingoch alebo 
       upresnené dobrovoľníkmi. 
(i)  Musia sa vyskúšať všetky prekážky. Pokus je definovaný minimálne dotykom prekážky.  
       V iných prípadoch to môže zahŕňať vstup do vody alebo iného náročného terénu,  
       ktorý vedie k prekážke. Takýto terén nie je možné vynechať výmenou za burpees, pokiaľ  
       sa to nedoporučuje pri briefingu pred pretekmi alebo zamestnancami / dobrovoľníkmi 
        v deň pretekov. 

(j)  Pretekári môžu zazvoniť na zvončeky, ktoré sa nachádzajú na akejkoľvek prekážke, pomocou 

      rúk alebo akejkoľvek inej časti tela nad hrudníkom. Používanie nôh, kolien alebo kopania je zakázané.  

       Porušenie tohto pravidla sa bude považovať za neprekonanú prekážku. Pretekár nebude môcť  

       opakovať prekážku a musí splniť 15 burpees alebo iný povinný trest.  

       Po kopnutí do zvončeka a opustení burpee zóny pred dokončením trestu má za dôsledok 

       okamžitú diskvalifikáciu. 

Časť 2.14   ČASOVÉ PENALIZÁCIE 

(a)  Lehota na podanie protestu voči časomiere, výsledku, diskvalifikácii, sankcii a podobne  
       končí 15 minút pred slávnostným odovzdaním cien pre každú udalosť. 
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Akýkoľvek protest, ktorý môže mať súťažiaci proti sankciám alebo proti problémom, ktoré 

ovplyvňujú výsledok pretekov, musí byť počas tohto časového obdobia predložený vedúcemu 

rozhodcovi. Za určitých okolností môže hlavný funkcionár podľa vlastného uváženia predĺžiť 

protestný čas aj mimo slávnostného vyhlásenia výsledkov. 

(b)  Predtým, ako sa výsledky považujú za konečné, je možné vykonať kamerovú kontrolu, 
      ak sa kamery používajú na danej udalosti. Konečné výsledky nemusia byť okamžite zverejnené 
      na mieste až do oficiálneho preskúmania. Pretekári si môžu overiť, či im nebol udelený trest,  
     hlavným funkcionárom a / alebo u Časomiery / vo Výsledkovom stane, aby mali istotu,  
     že im nebol udelený trest, aby mohli voči tomuto trestu protestovať, skontrolovať videozáznamy 
     alebo sa poradiť s funkcionárom, ktorý penalizáciu udelil. 

(c)  Rozhodca si vyhradzuje právo pokračovať v rozhodovaní o sankcií po udalosti pre tých, ktorí  
       nie sú prítomní alebo ktorí nie sú počas podujatia k dispozícii. Rodičia /tréneri môžu v tejto veci  
       pomôcť dieťaťu. 

(d)  Je na pretekárovi, aby si sledoval, či mu bol počas podujatia udelený trest a protestoval počas 
      povoleného protestného času. 

(e)  Spartan si vyhradzuje právo na zmenu poradia alebo rozhodnutí v deň pretekov na dobu 
        neurčitú po udalosti, v prípadoch úmyselného alebo škodlivého porušenia pravidiel, vrátane, 
        ale nielen, neúspechu v teste na drogy, ktorý podáva Spartan alebo tretia strana 
        podľa určenia od Spartana. 

Časť 2.15   CENY   

Rozdeľovanie finančných odmien musí byť v súlade s nasledujúcimi normami: 

(a)  Ak sú finančné odmeny na pretekoch k dispozícii, pretekári musia splniť nasledujúce pravidlá,  
      aby boli spôsobilí: 

(b)  vyplniť všetky požadované finančné doklady. 

(c)  na oficiálnej pódiovej fotografii mať oblečené schválené spartanské tričko  

(d)  Chlapci a divečatá, ktorí sa umiestnia na pódium (1., 2., 3.), dostanú zlatú, striebornú alebo 

       bronzovú medailu. 

Časť 2.16   MERANIE ČASU   

Víťaz každej kategórie je prvá osoba, ktorá prekročí cieľovú čiaru, bez ohľadu na to, kedy 
pretekár prekročil štartovú čiaru. 

(a)  Časy súťažiacich budú overené časovými čipmi RFID. Súťažiaci je zodpovedný za zabezpečenie  
       toho, aby bol čip bezpečne pripevnený a skontrolovaný vo všetkých kontrolných bodoch na trase.  
       Chýbajúce časy čipov budú predmetom nezávislého preskúmania, ktoré bude mať za následok  
       diskvalifikáciu pretekárov podľa uváženia riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu. 
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(b)  Ak sa časový čip súťažiaceho stratí, musí sa okamžite po prekročení cieľa okamžite nahlásiť  
     u pracovníkov časomiery / v stane výsledkov. Ak sa časový čip súťažiaceho stratí alebo RFID nenačíta  
     kontrolný bod, môžu sa na overenie „trasy“ súťažiaceho použiť aj traťoví komisári. 
 
(c)  Predošlé odstavce a) a b) v tomto bode neplatia v CEU až do odvolania. 

 

Článok III.   OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PREKÁŽOK 

Časť 3.01   PREKÁŽKY S VIACERÝMI POKUSMI  

Tieto prekážky sa môžu vykonať toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, až do úspešného zdolania.  

(a)  Herc Hoist 
(i) Pokyny pre súťažiacich : 

1.   Ťahaním za lano zdvihnúť závažie, pokiaľ sa uzol nedotkne hornej kladky. 

2.   Závažie spustiť tak, aby bolo pod kontrolou a nebolo v stave voľného pádu, pri 
dotyku so zemou, lano uvoľniť, až keď sa závažie dotkne zeme. 

3.   Súťažiaci musí kontrolovať závažie iba pomocou lana, vlastného tela a končatín. 
Súťažiaci nesmie priviazať lano k zábrane alebo k inému predmetu.  

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky: 

1.   Neschopnosť zdvihnúť závažie až na vrchol, tak aby sa uzol dotkol hornej kladky 

2. Z akéhokoľvek dôvodu nekontrolovateľne spustiť závažie na zem, vrátane 
vyšmyknutia lana a upustenia lana tak, aby závažie samovoľne spadlo. 

3.  Použitie akéhokoľvek cudzieho predmetu na pomoc pri zdolaní prekážky, iného ako 
zábrany pre zapretie nôh.  

(iii) Poznámky: 

1.  Súťažiaci môže vykonať viac pokusov a kedykoľvek zmeniť stanoviská danej prekážky, 
pokiaľ sa závažie vráti kontrolovaným spôsobom na zem. 

2.  Súťažiaci nesmú zdvíhať závažie tak, že sa vzdialia od zábrany, ani nemôžu získať 
výhodu tým, že sa dostanú na bezprostrednú blízkosť plotu. 

3.   Pokiaľ nie je spartanskými osobami výslovne definované inak, pretekári nemusia 
držať nohy na zemi a môžu plot využiť na pákový efekt. 

4.   Státie na vrchole plotu alebo kríženie plotu vedie k okamžitej  
      diskvalifikácii. 

5. Na podujatiach Stadion sa tieto pravidlá môžu z bezpečnostných dôvodov 
zmeniť tak, aby platilo pravidlo „žiadne nohy na zábrane“. 

(b)  4’,5’,6’  ft. Wall 
(i)       Pokyny pre pretekárov: 
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1.   Vyšplhajte sa na a cez stenu a nedotýkajte sa nosnej konštrukcie alebo 
popruhov. 

 (ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky: 
1.   Neschopnosť preliezť cez stenu. 

2.   Každý, kto používa podpornú konštrukciu alebo popruhy. 

(iii) Poznámky 
1.   Pretekári môžu túto prekážku znovu vyskúšať, kým ju riadne nedokončia alebo  
      môžu splniť trest.  

(c)  Hurdles 
(i) Pokyny pre súťažiacich: 

1.   Vyšplhajte sa na a cez prekážku a nedotýkajte sa nosnej konštrukcie alebo popruhov. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky : 
1.   Neschopnosť preliezť cez stenu. 

2.   Každý, kto používa podpornú štruktúru alebo popruhy. 

(d)  Inverted Walls 
(i) Pokyny pre súťažiacich: 

1.   Vyšplhajte sa na a cez stenu a nedotýkajte sa nosnej konštrukcie alebo popruhov. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky:  

1.   Neschopnosť preliezť cez stenu. 
2.   Každý, kto používa podpornú štruktúru alebo popruhy. 

Poznámky: (iii) 
1.   Pretekári môžu túto prekážku znovu vyskúšať, kým ju správne nedokončia 
      alebo môžu splniť trest. 

(e)  Atlas Carry 
(i) Pokyny pre súťažiacich : 

1.   Zoberte kameň, odneste ho na druhú stranu prekážky, obídte vlajku a vráťte sa 
naspäť na pôvodné miesto a  položte ho naspäť  
      zdvihnite kameň, vráťte kameň do východiskového bodu. (ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky: 
1.   Neschopnosť niesť kameň po vyznačenej trati 
2.   Nevrátenie kameňa do východiskového bodu 

(iii) Poznámky 
1.   Pretekár si môže počas prenášania položiť kameň, nemôže ho však kotúľať, alebo   
      dovoliť, aby sa kotúľal sám. 

2.   Ak je kameň položený alebo spadne, musí byť znovu zdvihnutý na rovnakom mieste.  

      Ak sa kameň neúmyselne po položení alebo náhodnom páde pohne, musí ho 

      pretekár vrátiť presne na to isté miesto ako ho položil, aby mohol pretekár 

      pokračovať ďalej. 

3.   Ak pretekár nemôže prekážku dokončiť alebo v prekážke zlyhá, penalta bude  
      15 burpees 
4.   Pretekári musia začať za určenou štartovacou vlajkou. 
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(f)  Prekážky s prevracaním  
(i) Pokyny pre súťažiacich: 

1.   Prevrátiť predmet (t. j. pneumatiky, drevo atď.) v požadovanom počte. 
Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 
1.   Neschopnosť prevrátiť predmet v požadovanom počte.  

Poznámky (iii) 
1.   Pretekár musí ostať pri danom predmete, ak už ho raz prevrátil.  
2.   Predtým, ako sa pretekár “zaviaže” danému predmetu, môže ho zmeniť 
       a vykonať niekoľko pokusov. 

3.   Pustenie pneumatiky neúmyselne, alebo kvôli vyčerpaniu sa nepovažuje za   
      pochybenie. 

(g)  Plate Drag 

(i) Pravidlá pre súťažiacich 

1.   Vytiahnite predmet tak, aby bolo lano napnuté. Predmet nie je možné  
       zdvihnúť, musí sa pritiahnuť. Vráťte sa do bodu kde začína lano (kolík) a pomocou  
       lana potiahnite predmet späť ku kolíku. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 
1.   Neschopnosť splniť úlohu. 
2.   Nevrátenie predmetu s úplne napnutým lanom. 
3.   Nepritiahnutie predmetu úplne späť na hranicu kolíku. 
4.   Zdvíhanie predmetu zo zeme, pokiaľ materiál zeme neblokoval jeho dráhu pohybu 
5.   Prevracanie (kotúľanie) alebo prenášanie predmetu. 
6.   Odstránenie lana z kolíka. 

(iii) Poznámky 
1.   V niektorých prípadoch môže byť poradie obrátené (prvé tlačenie a následné ťahanie). 
2.   Súťažiaci nesmie predmet prenášať. Predmet sa musí sa neustále dotýkať zeme. 
3.   Pretekár môže prekonanie prekážky opakovať, vrátane zmeny zvoleného pruhu,  
       pokiaľ je dokončený celý cyklus ťahania predmetu ku kolíku a jeho navrátenia 
       do pôvodnej polohy s napnutým lanom. 
 

(h) Vodné priekopy, Bahno, Zákopy, Sneh 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Súťažiaci musia zostať v hraniciach prekážky a absolvovať vyznačenú trasu. 

2.   Nepotápať sa. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Nezdržiavanie sa v hraniciach prekážky alebo obchádzanie prekážky. 

(iii) Poznámky 

1.   Diskvalifikácia za obchádzanie; súťažiaci sa môže vrátiť a prekážku správne prekonať,   
opraviť sa, ak obchádzanie bolo neúmyselné alebo vynútené preťažením prekážky. 

 (i)   Skrz (Through) 
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(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Ísť skrz stenu a popod akúkoľvek sieť plazením. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky. (ii) 

1.   Neschopnosť prejsť cez stenu alebo pod sieť. 

2.   Každý, kto používa podpornú konštrukciu, aby prešiel cez stenu alebo sa plazil  

pod sieťou. 

(iii) Poznámky 

1.   Steny a lezenie môžu byť v zmiešanom poradí.  Pozorne si vypočujte  
      pokyny dobrovoľníkov. 

2.   Počet pokusov je neobmedzený pre každého súťažiaceho. 

(j)   Slip Wall 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Vyšplhajte hore a cez stenu. 

2.   Môžte používať laná, ak sú k dispozícii. 

3.   Súťažiaci nemôže použiť ako pomoc opornú konštrukciu ani bočné časti steny. 
 (ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Nezdržiavanie sa v hraniciach prekážky alebo obchádzanie prekážky. 

(iii) Poznámky 

1.   Diskvalifikácia za obchádzanie; Pretekár môže prekážku obísť  
     a opraviť sa, ak obídenie bolo neúmyselné alebo bol vynútené preťažením. 

(k)  A- Frame 

(i) Pokyny pre súťažiach 

1.   Vyliezť na prekážku. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Neschopnosť vyliezť na prekážku. 

2.   Použitie iných podpôr ako vodorovne umiestnených nosníkov, ako pomoc pri výstupe 

alebo zliezaní, ako napríklad nosník umiestnený na boku alebo v strede konštrukcie. 

(iii) Poznámky 

1.   Ak pretekári prekážku nezdolajú z dôvodu použitia podporného nosníka, 
      môžu prekážku znovu od začiatku prekonať. 

 (l)   Fire Jump  

(i) Pokyny pre súťažiach: 

1.   Preskok cez oheň 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky: (ii) 

1.   Neschopnosť preskočiť cez oheň. 

Poznámky (iii) 

1.   Diskvalifikácia za obchádzanie prekážky. 
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2.   Pretekár môže prekážku obísť a znovu sa opraviť,  
      ak bolo obchádzanie neúmyselé alebo vynútené preťažením prekážky. 

(m) Bridge Obstacles 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Preliezť cez most. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky: 

1.   Neschopnosť preliezť cez prekážku. 

2.   Využitie nosníka alebo využitie popruh pod sieťou vo svoj prospech. 

Poznámky (iii) 

1.   Ak pretekári zlyhajú v používaní prekážok, môžu prekážku znovu  
      od začiatku zopakovať. 

2.   Nie všetky mosty budú mať nákladné siete. 

(n) Rope Climb 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Vyšplhať sa na prekážku a zazvoniť na zvonček rukou. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Nezazvonenie. 

2.   Použitie viac ako jedného lana počas jedného pokusu o prekonanie prekážky 
3.   Použitie akéhokoľvek mechanického zariadenia 

(iii) Poznámky 

1.   Pretekár môže kedykoľvek zmeniť lano, keď sa vráti na zem,  
      a môže sa pokúsiť o prekonanie prekážky toľkokrát, koľko chce. 

2.   Súťažiaci, ktorí sa pokúšajú o prekážku viackrát, by mali umožniť pokus súťažiacim, 

ktorí sa o ňu pokúšajú prvýkrát. 

3.   Pretekári sa musia vrátiť na zem bezpečne a kontrolovaným spôsobom  
      (pretekári nemôžu spadnúť z lana). 

(o)  Gauntlet 

(i) Pokyny pre súťažiacich 
1.   Bežať pomedzi visiace vrecia z jednej strany na druhú po vyznačenej trase. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Neschopnosť prejsť cez visiace tašky 

(iii) Poznámky 
1.   Pretekár musí zostať vo vnútri hraníc nosnej konštrukcie prekážky a nesmie sa v 
žiadnom bode obísť (vybočiť) z prekážky. 

(p) 6’ Box 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Vyšplhajte sa hore na box a prelezte box, nedotýkajte sa nosnej konštrukcie alebo 
popruhov. 
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(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.    Neschopnosť vyšplhať sa na box. 

2.   Súťažiaci používajúci nosnú konštrukciu alebo popruhy.  
      Nosná konštrukcia obsahuje podpory nad hlavou súťažiaceho. 

3.   Pretekári mužského pohlavia, ktorí používajú červený "schod" určený len pre ženy. 

(iii) Poznámky 

1.   Súťažiaci sa môžu pokúsiť o túto prekážku viackrát, kým ju nedokončia 
       alebo neprijmú penaltu. 

 (q) Tractor Pull 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Ťahať závažie po vyznačenej trase. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Neschopnosť splniť úlohu. 

2.   Zdvíhanie závažia zo zeme. 

3.   Kotúľať predmet. Musí sa ťahať. 

Poznámky (iii) 

1.   Pretekár nesmie nosiť predmet, predmet sa musí vždy dotýkať zeme. 

2.   Pretekár môže prekážku opakovať, vrátane zmeny závažia, 
      pokiaľ je dokončený celý „okruh“. 

(r) Balance Beams 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Prejdite cez vrchol kladiny bez toho, aby ste sa dotkli zeme. 

2.  Pretekár musí prekročiť koniec prekážky (za neviditeľnú čiaru) pred koncom 

každého jazdného pruhu) predtým, ako sa ktorákoľvek časť súťažiaceho dotkne 

zeme v prekážkovej oblasti. 
(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Spadnutie pred dokončením prekážky 
2.   Používanie pomoci 

(iii) Poznámky 

1.   Pretekári môžu túto prekážku znovu vyskúšať, kým ju správne  
       nedokončia alebo môžu splniť trest. 

(s)  Slackline 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Prejdite po povrchu slackline bez toho, aby ste sa dotkli zeme. 

2.   Pretekár musí prekročiť koniec prekážky (za neviditeľnú čiaru tvorenú 

 koncom každého jazdného pruhu) predtým, ako sa ktorákoľvek časť súťažiaceho 

dotkne zeme v oblasti prekážky. 
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1.   Dotknutie sa ktorejkoľvek časti tela zemou pred prejdením konca prekážky. 

2.   Používanie pomocných zariadení, ako sú turistické palice, konáre atď. 

Poznámky (iii) 

1.   Akonáhle položil súťažiaci obe nohy na popruh, počíta sa to za pokus. 
      

2.   Súťažiaci sa môžu pokúsiť dostať na prekážku niekoľkokrát, ale akonáhle 
      sa obe nohy dotknú prekážky, nemôžu začať odznova. 

3.   Pokiaľ súťažiaci nezahájil pokus (t. j. ak sa nedotkol prekážky oboma nohami), 

môže si zvoliť iný jazdný pruh. 

Časť 3.02   PREKÁŽKY S JEDNÝM POKUSOM 

Prekážky s jedným pokusom sú vo všeobecnosti prekážkami založenými na schopnostiach. Keď sa pretekár 
zaviaže do jednej línií, ako je to definované v špecifických pravidlách prekážky, pokus sa považuje za zahájený 
a prekážka musí byť zdolaná alebo súťažiaci musí vykonať trest. 

(a)  Monkey Bars 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Prechádzajte po tyčiach IBA rukami / dlaňami a zazvoňte na zvonček.  
      Nohy sa nemôžu dotýkať zeme alebo priečok. 

2.   Pretekár musí zdolať prekážku dolom.  

      Pretekár nemôže vyliesť na vrch prekážky a tak ju dokončiť. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Akákoľvek časť tela dotýkajúca sa zeme medzi začiatočnou a cieľovou oblasťou. 

2.   Nohy sa dotýkajú tyčí nad hlavou. 

3.   Použitie bočných podpier. 

4.   Nezazvonenie. 

(iii) Poznámky 

1.   Súťažiaci sa pokúsil o prekážku, ak jeho obe nohy opustili štartovaciu dosku. 

(b) Spartan Rig 

(i)       Pokyny pre súťažiacich 

1.   Prejdite prvkami, použite LEN ruky a zazvoňte na zvonček. Nohy sa nemôžu dotýkať 
zeme alebo predmetu, iba ak by bol prvok navrhnutý tak, aby sa vám dotýkali vaše 
chodidlá (napr. V úrovni chodidiel). 

2.   Pretekár musí zostať na spodku prekážky. Pretekár nemôže dokončiť prekážku 
šplhaním na vrchol 
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Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Akákoľvek časť tela dotýkajúca sa zeme medzi začiatkom a cieľom prekážky. 

2.   Nohy sa dotýkajú tyčí nad hlavou 

3.   Použitie bočných podpier 

4.   Nezazvonenie 

(iii) Poznámky 

1.   Pretekár je zaviazaný k línií na ktorej začal a považuje sa za pokus o prekážku,  
      keď obe nohy pretekára opustili počiatočný krok. 

2.   Prekážka môže skončiť stenou. Prekážka je úplná, keď pretekár 

      lezie na stenu bez toho, aby sa dotkol zeme. 

(c)  Spear Throw - hod oštepom 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Hodiť oštep do terča rovnakého pruhu, tak, aby sa oštep zabodol do terča. 

2.   Pretekár má jeden pokus 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Oštep nezasiahne cieľ 

2.   Akákoľvek časť oštepu sa dotýka zeme, keď už je oštep zapichnutý. 

Poznámky (iii) 

1.   Pokus sa považuje za prebiehajúci, keď pretekár hodí oštep vpred. 

2.   Pretekári si môžu zvoliť iný oštep, ak majú pocit, že došlo k poruche  
      pôvodného oštepu, ktorý si vybrali, musí sa to však urobiť pred hodením oštepu. 

3.  Súťažiaci je zodpovedný za to, aby bol povraz umiestnený tak, aby nespôsoboval 
zamotanie. Ak sa povraz počas pokusu súťažiaceho zamotá a ovplyvní let oštepu, bude sa 
to stále považovať za pokus. 

4.   Oštep sa môže počas hodu dotknúť zeme, pred tým, ako sa stane nehybným v terči, 
pokiaľ sa nedotýka zeme vtedy keď je zabodnutý v terči 

(d) Travers Wall/Z Wall 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   . Prejsť bočnými stenami iba pomocou úchytov pre ruky a nohy a zvislej podpery v 
jednom súťažnom pruhu a zazvoňte na zvonček. 

2.   Pretekári sa nesmú dotýkať vrchu steny alebo zeme. 
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1.   Dotknutie sa zeme. 

2.   Dotknutie sa vrchu steny alebo vrchu/spodku akýchkoľvek výrezov v stene. 

3.   Nezazvonenie. 

4.   Na dokončenie prekážky sa používa akákoľvek mechanická pomoc. 

Poznámky (iii) 

1.   Keď sú rukami a nohami urobené na úchytoch štyri kontaktné body, považuje sa to 
za začatý pokus a súťažiaci už nemá ďalší pokus. 

2.   Súťažiaci nemusí použiť všetky bloky pre ruky a nohy, ktoré sú k dispozícii okrem 
blokov prvej ruky a nohy. Súťažiaci môže preskočiť všetky ostatné úchyty, vrátane 
posledných úchytov, aby mohol zazvoniť. 
 (e) Slip and Slide 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Zošmyknúť sa prekážkou dole, nohami napred.  

2.   Pretekár sa nemôže šmyknúť dole prekážkou, hlavou napred.  

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Neschopnosť dokončiť prekážku. 

2.   Ísť hlavou dole po prekážke. 

Poznámky (iii) 

1.   Pretekár nemôže túto prekážku opakovať. 

2.   Pretekári, ktorí idú do hlavou dole prekážkou, musia pred pokračovaním v trase  

dokončiť burpees. 

(f) Olympus 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.  V bočnom smere prejsť cez prekážku pomocou zachytenia sa rukami na úchytoch 
a vo vnútri otvorov nachádzajúcich sa v súťažnom pruhu. Prejdite cez prekážku a 
zazvoňte zvončekom. 

2.   Pretekári sa nesmú dotýkať povrchu steny alebo zeme. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Akákoľvek časť tela dotýkajúca sa zeme medzi štartom a cieľovým zvončekom 

2.   Pretekár sa dotýka vrchu prekážky. 

3.   Pretekár sa dotýka niektorého z držiakov na stene nohami. 

Poznámky (iii) 
1.   Pretekár musí začať zo štartovacej dosky alebo ešte pred štartovacou doskou. 
2.   Súťažiaci musí zostať v súťažnom pruhu a považuje sa za pokus o prekážku, keď obe 
nohy súťažiaceho opustia štartovaciu dosku. 

3.   Súťažiaci môže umiestniť svoje nohy a / alebo kolená na oporu, avšak ich nohy alebo 
kolená sa nesmú dotýkať žiadneho z úchytov, vrátane šliapania alebo umiestnenia 
kolena do výrezov. 

(g) Dip Walk 
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(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Prejsť cez prekážku iba za pomoci rúk. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Akákoľvek časť tela dotýkajúca sa zeme medzi začiatočnou a cieľovou oblasťou. 

2.   Pretekár používa nohy na tyče. 

(iii) Poznámky 

1.   Súťažiaci musí zostať v súťažnom pruhu a považuje sa za pokus o prekážku, keď obe 
nohy súťažiaceho opustia štartovaciu dosku. 

2.   Nemusí sa zvoniť na zvonček. Pretekár musí pristáť za koniec prekážky predtým, 

      ako sa chodidlá dotknú ktorejkoľvek časti zeme medzi štartom a cieľom. 

(h) Ball Throw 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Pokúste sa hodiť loptu / snehovú guľu a zasiahnuť cieľ 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Minutie cieľu 

Poznámky (iii) 

1.   Musí byť zasiahnutý aspoň časť cieľa. Zasiahnutie konštrukcie panáka oštepu sa 
nepočíta. 

(i) Rolling Epic 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Pretekári umiestnia nohy do popruhov na kolese a dostanú sa na plank pozíciu 

2.   Súťažiaci potom prejdú z koncovej čiary, zatiaľ čo zostávajú v plank pozícií 

3.   Pretekári odstránia popruhy a potom sa vrátia do východiskového 
      bodu a vrátia koleso. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Akákoľvek časť tela okrem rúk alebo lakťov dotýkajúcich sa zeme. 

Poznámky (iii) 

1.   Pretekári sú schopní odpočívať v planku, avšak kolená, nohy, 
      brucho,  sa nemôžu dotýkať zeme 

Časť 3.03   POVINNÉ PREKÁŽKY 

Spravidla sa jedná o akékoľvek prenášanie alebo plazenie. Ak pretekár zlyhá v niektorej z týchto prekážok, 

môže prekážku znovu zopakovať. Ak pretekár nie je schopný dokončiť prekážku, musí odovzdať svoj časový čip 

rozhodcovi. 
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(a) Bucket Brigade 

(i) Pokyny pre súťažiacich (neuzavreté vedrá) 

1.   Naplňte príslušné vedro štrkom, pieskom alebo vodou z určenej oblasti 
      a vedro neste po vyznačenej trase. 

2.   Vedro sa musí vrátiť k počiatočnému bodu, naplnené nad otvormi  

       vyvŕtanými do vedra bez toho, aby prechádzalo cez otvor svetlo. Odporúča sa 

       preplniť vedro. 

3.   Vyprázdnite vedro späť do kontainera po dokončení vyznačenej trasy.  
      Potom pokračujte v trase. 

4.   Zamestnanci / dobrovoľníci nie sú zodpovední za kontrolu vašich vedier  

      pri začatí prenášania, iba pri vrátení vedra kontrolujú stav, aby rozhodli o zlyhaní /  

     úspechu. 

Pokyny pre súťažiacich (uzavreté vedrá) (ii) 

1.   Vyberte vedro z určenej oblasti a neste vedro po vyznačenej trase 

2.   Vedro sa musí vrátiť do počiatočného bodu naplnené rovnakým 
       množstvom materiálu. 

 (iii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky  (neuzavreté vedrá) 

1.   Nevrátenie vedra na špecifické miesto 

2.   Nevyprázdnenie vedra na určené miesto 

3.   Skracovanie vyznačenej trasy 

(iv) 

(v) 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (uzavreté vedrá) 

1.   Nevrátenie plného vedra. 

2.   Skracovanie vyznačenej trasy 

Poznámky (neuzavreté vedrá) 

1.   Pre túto prekážku nie je možné vykonať trestné burpees. 

2.   Ak sa súťažiaci vracia s vedrom naplneným pod čiarou, musí pretekár opakovať  

      celú trasu. 
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3.   Pretekári môžu vedro položiť na zem podľa potreby.  
       Ak to spravia, nemusia ísť od začiatku celú trasu. 

4.   Pretekári si nemôžu doložiť štrk alebo piesok pozdĺž trate,  
       pokiaľ sa im nevysypal z vedra a zberajú ho v čase rosypania. Keď súťažiaci urobí  
      podstatný pohyb vpred, už sa nemôže vrátiť späť pre materiál. 

 
5.   Pretekár sa môže kedykoľvek vrátiť na štart, aby mohol doplniť vedro,  
      aby si tým zabezpečil dokončenie. 

(vi) Poznámky (uzavreté vedrá) 

1.   Pre túto prekážku nie je možné vykonať trestné burpees. 

2.   Ak sa súťažiaci vracia s vedrom naplneným pod čiarou, 

      musí pretekár opakovať celú trasu. 

3.   Pretekári môžu vedro položiť na zem podľa potreby. Ak to spravia, nemusia ísť od 
začiatku celú trasu. 

4.   Viečka vedra nie sú pevne pripevnené. Ak sa počas nosenia uvoľní veko a ak dôjde k 
rosypaniu materiálu, musí sa pretekár vrátiť na štart s vedrom a vekom, a vybrať si nové 
vedro a začať znova. 

(b) Bungee Cord/Low Crawl 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Plazte sa pod drôtom alebo lanom. (Kotúľanie je povolené). 

2.   Osobné veci musia nasledovať tú istú cestu ako súťažiaci  

      (súťažiaci nemôžu nič nechať na boku, vyhodiť veci cez prekážku atď.). 

3.   Nepotápať sa. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Chôdza alebo beh okolo prekážky. 

2.   Nenosenie osobných vecí cez prekážku. 

3.   Prechádzanie cez drôt alebo lano, pokiaľ prekážka bola navrhnutá tak aby sa šlo popod. 

Jedine, žeby prekážka bola poškodená takým spôsobom, že by bolo praktické ísť inak. 

Poznámky (iii) 

1.   Pre túto prekážku nie je možné vykonať trestné burpees. 

2.   Súťažiaci môže urobiť toľko pokusov, koľko je potrebné. 

(c) Sandbag Carry 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Niesť vrece po vyznačenej trase. 

2.   Vrátiť ho na miesto odkiaľ ste ho vzali. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 
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1.   Neschopnosť dokončiť určenú trasu so záťažou 

2.   Poškodenie alebo zničenie sandbagu 

3.   Skracovanie akejkoľvek časti vyznačenej trasy 

4.   Ťahanie váhy 

(iii) Poznámky 

1.   Úmyselné poškodenie alebo zničenie váhy bude mať  
      za následok diskvalifikáciu. 

2.   Ak sa vyžaduje viac sandbagov, musia sa nosiť súčasne.  
      Pretekár nemôže dosiahnuť posun vpred len s jednou váhou. 

3.   Sandbagy môžu byť položené na zem podľa potreby. To sa nepovažuje za zlyhanie. 

4.   Sandbagy sa musia prenášať a nemôžu sa ťahať, kotúľať, tlačiť atď. 

5.   Ak sandbag spadne alebo sa položí a posunie sa dopredu,  

      musí sa súťažiaci vrátiť späť na miesto, kde spadol, a znovu pokračovať v trase. 

(d) Log Carry 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Niesť predmet po vyznačenej trase 

2.   Vrátiť ho na miesto odkiaľ bolo zobrané. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Neschopnosť dokončiť určenú trasu so záťažou 

2.   Kotúľanie polena 

3.   Skracovanie akejkoľvek časti vyznačenej trasy 

4.   Ťahanie váhy 

(iii) Poznámky 

1.   Úmyselné poškodenie alebo zničenie váhy bude mať  
      za následok diskvalifikáciu. 
 
2.   Ak sa vyžaduje viac závaží, musia sa prepravovať súčasne.  
      Pretekár nemôže dosiahnuť posun vpred len s jednou váhou. 
 
 3.   Závažie môže byť položené na zem podľa potreby. To sa nepovažuje za zlyhanie. 

4.   Závažia sa musia prenášať a nemôžu sa ťahať, kotúľať, tlačiť atď. 

5.   Ak váha spadne alebo sa položí a posunie sa dopredu,  

      musí sa súťažiaci vrátiť späť na miesto, kde bola spadnutá, a znovu pokračovať 

      v trase. 

 

(e) Spider Web 

(i)       Pokyny pre súťažiacich 

1.   Prelezte „sieťou“ povrázku, šnúry, ostnatého drôtu alebo podobne. 

2.   Batoh alebo akékoľvek iné osobné veci musia prejsť rovnakú trasu  

      ako súťažiaci. 
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(ii) 
Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Chôdza alebo beh okolo prekážky 
2.   Nenosenie osobných vecí cez prekážku 

3.   Prechádzanie cez drôt alebo lano, pokiaľ prekážka bola navrhnutá tak aby sa šlo 

popod. Jedine, žeby prekážka bola poškodená takým spôsobom, že by bolo praktické ísť 

inak. 

Poznámky (iii) 

1.   Pre túto prekážku nie je možné vykonať trestné burpees. 

2.   Pretekár môže opakovať prekážku, ak zlyhá, pokiaľ sa ešte v trase neposunul 
       zásadne vpred. 

(f) Farmers Carry 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Pretekári budú niesť váhy okolo určenej trasy a musia ich vrátiť späť 
       do východiskového bodu. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Neschopnosť prejsť trasu. 

2.   Skracovanie vyznačenej trasy. 

3.   Nenosenie hmotnosti za rukoväte. 

(iii) Poznámky 

1.   Ak sa vyžaduje viac závaží, musia sa prepravovať súčasne.  
      Súťažiaci nemôže pokračovať vpred s jedinou váhou. 
 
2.   Závažie môže byť položené na zem podľa potreby. To sa nepovažuje za zlyhanie. 

3.   Závažia sa musia prenášať a nemôžu sa ťahať, kotúľať, tlačiť atď. 

4.   Ak váha spadne alebo sa položí a posunie sa dopredu,  

      musí sa súťažiaci vrátiť späť na miesto, kde bola spadnutá, a znovu  

      z nej pokračovať. 

 5.   Pretekár musí začať za určenou štartovacou značkou. 

(g)  Jump Rope (Švihadlo) 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Preskočte cez švihadlo v predpísanom počte opakovaní. 

Druhy porušenia / neprekonania prekážky (ii) 

1.   Neschopnosť dokončiť predpísaný počet skokov. 

2.   Neumiestňujte švihadlo okolo nôh, ak to nie je požadované. 

Poznámky (iii) 

1.   Lano sa môže pohybovať v oboch smeroch. 

2.   Pretekári sa môžu rozhodnúť či budú skákať oboma nohami  

       lebo 1 nohou naraz v „bežiacom pohybe“. 

(h) Push Ups 

(i)       Pokyny pre súťažiacich 
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1.   Splniť predpísaný počet klikov. 

2.   Hrudník sa musí dotýkať zeme a ruka musí zostúpiť na podlahu pri opakovaní. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Nesplnenie predpísaného počtu klikov. 

2.   Nedotýkanie sa hrude zemi, alebo uvoľnenie rúk na zemi pri opakovaní. 

Poznámky (iii) 

1.   Kliky musia byť dokončené v rámci určenej oblasti. 

(i)   Box Jumps 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Splniť predpísaný počet skokov cez box. 

2.   Pretekár musí zablokovať nohy v hornej časti skoku 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Neschopnosť dokončiť predpísaný počet skokov v boxe. 

2.   Neblokovanie nôh v hornej časti boxu. 

Poznámky (iii) 

1.   Súťažiaci môžu zostúpiť z boxu. Nemusia skákať z boxu. 

(j)   Sack Hop (Skákanie vo vreci) 

(i) Pokyny pre súťažiacich 

1.   Súťažiaci musia mať obe nohy vo vnútri vreca a vrece vytiahnuté do pásu od začiatku 
      do konca. 

(ii) Druhy porušenia / neprekonania prekážky 

1.   Neschopnosť prejsť celú trasu. 

2.   Nedržanie nôh vo vreci. 

Poznámky (iii) 

1.   Súťažiaci môže zastať v polovici a potom pokračovať. 

2.   Roztrhané vrece nie je dôvodom na diskvalifikáciu. 
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