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1. ЧАСТИНА A 
 

СФЕРА ДІЇ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ  
 
 

1. СФЕРА ДІЇ    

 

1.1. Наступні правила змагань («Правила») встановлюються і регулюються Spartan і 

застосовуються до всіх Спартанскійх заходів і змагань у всьому світі. Ці Правила є 

обов'язковими для всіх учасників, що беруть участь в будь-якому Spartan. 
 

1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

1.2.1. Ці Правила пояснюють, як проводяться змагання, і прагнуть: 
 

a) забезпечити, щоб всі змагання Spartan відбувались чесно та послідовно з духом 

спортивного суперництва та доброчесністю; та 

 
b) надати чіткі вказівки для проведення змагань у всьому світі за одним стандартом; 

та  
 

c) забезпечити захист здоров’я, безпеку та добрий стан учасників змагань 

настільки, наскільки це можна забезпечити у спортивних змаганнях із забігів з 

перекшодами. 
 

1.3. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ   

 

1.3.1. Spartan може час від часу змінювати ці Правила і встановлювати подальші Правила 

на свій розсуд. 

 

1.3.2. Версія цих Правил на англійській мові повинна бути контролюючою в усіх 

відношеннях і мати переважну силу в разі будь-яких невідповідностей з перекладеними 

версіями, якщо такі є. 
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2. ЧАСТИНА B 
 

ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ  

 

2.1. ТЕРМІНИ 

 

2.1.1. Категорії (Categories): різні типи рівнів учасників, які визначаються як Elite, Age 

Group або Open. 

 

2.1.2. Головний суддя (Head Official): особа, призначена Spartan як головний орган, що 

приймає рішення, з усіх питань Правил на будь-якому заході, і найвищі повноваження 

щодо виконання та тлумачення цих Правил. 

 

2.1.3. Офіційна особа (Official): будь-який представник Spartan, призначений для 

проведення заходів і виконання обов'язків в рамках своїх повноважень. Включають в 

себе співробітників, суддів і волонтерів. 

 

2.1.4. Хвилі (Heats and Waves): групи учасників, що належать до певної категорії і 

розділені за часом початку. 

 

2.1.5. Обов’язкові перешкоди (Mandatory Obstacles): будь-яка перешкода, яку повинен 

пройти учасник змагань, перш ніж рухатися далі по трасі під час забігу. 

 

2.1.6. Перешкоди с декількаома спробами (проходження / невдача) (Multiple Attempt 

(Pass/Fail)): будь-які перешкоди, які допускають спроби стільки разів, скільки потрібно, до 

успішного завершення або присудження штрафу. 

 

2.1.7. Перешкоди с однією спробою (проходження / невдача) (Single Attempt (Pass/Fail) 

Obstacles): будь-яка перешкода, коли учасник один раз здійснив спробу, визначену в 

конкретних правилах для цієї перешкоди, перешкода повинна бути успішно пройдена або 

буде призначено штраф. 

 

2.1.8. Суддя (Referee): призначена Spartan офіційна особа, якій доручено забезпечити 

дотримання всіх Правил, зазвичай розміщуються біля перешкод і в наметі з 

відеооглядом, і звітують перед Головним суддею. 

 

2.1.9. Race Director: призначена Spartan особа, відповідальна за загальну 

діяльність і проведення заходу Spartan. 

 

2.1.10. Ферма (Truss): основна несуча конструкція перешкоди, зазвичай видима у 

вигляді металевих трубчастих діагональних, вертикальних і горизонтальних несучих 

балок і опор. 

 

2.1.11. Час і результати (Timing and Results): час фінішу учасників в будь-якому 

конкретному забігу і їх позиція у відповідній категорії змагань. 
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3. ЧАСТИНА C 
 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА І ШТРАФИ  

 
3.1. ПІДГОТОВКА І ТРЕНУВАННЯ 
 
3.1.1. Люди, які можуть брати участь у Спартанських заходах: 
 

a) Проходить відповідну підготовку до конкретного заходу, як можна було б 

очікувати від розсудливої людини, яка прийме участь у подібному 

змаганні; 
 

b) Знаходиться у відмінному стані здоров'я на підставі недавніх тренувань, 

фізичних та інших медичних оглядів, якщо такі є, і загальноприйнятих 

стандартів міцного здоров'я. 
 

3.2. СТАНДАРТИ ЗМАГАНЬ 

 

a) Очікується, що всі учасники категорії Elite та Age Group чітко дотримуються всіх 

цих Правил та братимуть участь у гарячій та змагальній манері.  
 

b) Учасники змагань Open категорії також повинні дотримуватися цих Правил у 

повному обсязі в дусі спортивної майстерності та особистої відповідальності, 

незалежно від спокійнішої змагальної атмосфери в цій категорії. 
 

c) Головний суддя несе відповідальність за виконання та дотримання цих Правил. 
 

d) Будь-який учасник, який не стартує в своїй хвилі у встановлений стартовий час, 

може отримати штрафний час або бути дискваліфікованим. 
 

e) Всі учасники категорії Age group повинні брати участь і змагатися в розподілі по 

віковим групам, що відповідає віку кожного учасника на кінець календарного 

року. 
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3.3. ПЕРЕШКОДИ PASS/FAIL (ПРОХОДЖЕННЯ / НЕВДАЧА)  

 

3.3.1. Перешкоди с однією спробою вважаються перешкодами Pass/Fail 

(Проходження / Невдача) визначеними в розділі 2.1.7. 

 

3.3.2. Перешкоди с декількаома спробами вважаються перешкодами Pass/Fail 

(Проходження / Невдача) визначеними в розділі 2.1.6. 

 

3.4. НАРАХУВАННЯ ШТРАФНОГО ЧАСУ 

 

3.4.1. Будь-якому учаснику, який виконав 19 burpee (або менш) в забігах Sprint, Super, 

Beast, Ultra, або 9 burpee (або менш) в забігу Stadion, на одній перешкоді, додається 10-

хвилинний штраф до загального часу фінішу. 

 

3.4.2. Кожен раз, коли учасник виконує менше 30 burpee, але більше 19 в забігах Sprint, 

Super, Beast, Ultra, і менше 15, але більше 9 забігу Stadion, до загального часу фінішу 

додається 30-секундний штраф за кожен пропущений burpee. 

a) Наприклад, Джон виконав штраф в 26 burpee в Sprint, таким чином, виконавши на 4 

менше обов'язкових 30 для цього забігу. У нього буде 120 секунд штрафу, доданих 

до його часу фінішу, що дорівнює 30 секундам за кожен пропущений burpee. 

3.4.3. Якщо під час гонки або протягом періоду після гонки перед нагородженням 

визначено, що учасник намагався але не пройшов перешкоду Pass/Fail, і не виконав 

обов'язкову кількість burpee або альтернативний штраф (наприклад штрафне коло), до 

його загального часу фінішу додається 10 -хвилинний штраф. Якщо кількість пропущених 

burpee може бути точно підраховано, то штраф, описаний в 3.4.2, може бути застосований 

заднім числом. 

 

3.5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.5.1. Приймая участь в Spartan змаганнях і перебуваючи на місці 

проведення заходу, всі учасники повинні: 

 

a) діяти відповідно до цих Правил; 

b) ставитися до всіх - учасників, організаторів, волонтерів, глядачів і представників 

громадськості завжди чесно, ввічливо і з повагою; 

c) утримуватися від використання ненормативної, загрозливої або образливої 

лексики або поведінки; 

d) повідомляти про будь-яке особисте порушення цих Правил Головному судді або 

добровільно відмовитися від змагань. 

 

3.5.2. Порушення Загальної поведінки може призвести до штрафу залежно від тяжкості 

порушення, визначеного на власний розсуд Головного судді. 
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3.6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ 

 

3.6.1. Під час змагань учасники повинні: 
 

a) повністю пройти офіційний маршрут. Кожен учасник зобов'язаний правильно 

слідувати маршрутом; 
 

b) не перешкоджати просуванню іншого учасника вперед. Забороняється 

штовхатися, переступати, завантажувати або іншим чином заважати іншим 

учасникам; 

 
c) не приймати від будь-кого, крім представника Spartan, фізичну допомогу в будь-

якій формі, включаючи прийом або вживання їжі, напоїв, екіпіровки, фізичної 

підтримки або стимуляції, якщо тільки офіційний представник Spartan не надав і не 

схвалив письмовий виняток. Отримання інформації щодо ходу, часу змагань та 

результатів забігу або місцезнаходження інших учасників на офіційній трасі не 

вважається прийняттям несанкціонованої допомоги; 

 

d) нести повну відповідальність за чітке постійне відображення свого стартового 

номера на пов'язці і завжди повинен підтримувати номер в незмінному, 

безперешкодному та читабельному стані на лініях старту і фінішу, а також на 

трасі. Учасник може на мить захистити свою пов'язку на голові в ситуаціях, коли 

вона може бути втрачена; 
 

e) не виходити на старт без правильно відображеного стартового номера. Учасники 

повинні використовувати тільки стартовий номер, призначений ним спеціально 

для кожного конкретного заходу. 

 
 

3.7. ЗАЛИШЕНЕ СПОРЯДЖЕННЯ 

 

3.7.1. Жоден учасник не повинен залишати будь-яке спорядження чи особисті речі на 

трасі, незалежно від їх позиції на трасі. Смітити суворо заборонено. Харчові обгортки та 

іншу упаковку можна утилізувати в спеціальних сміттєвих баках. Будь-який учасник, який 

порушив це правило, може бути дискваліфікований на розсуд Головного судді. 

 

3.7.2. Будь-яке спорядження, яке несе учасник до того, як він долає перешкоду, повинно 

бути з ним на всіх етапах проходження перешкоди. Скидання спорядження під час 

спроби, навіть якщо це зроблено на мить або випадково, не допускається. На будь-якого 

учасника, який порушив це правило, буде нараховано 10-хвилинний штраф на розсуд 

Головного судді. Штраф не нараховується коли виконуються burpees (спорядження не 

повинно залишатися на учаснику під час burpees). 
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3.8. ЗАБОРОНЕНЕ СПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

3.8.1. Жоден учасник змагань не повинен використовувати спорядження (приладдя), яке 

Головний суддя визнає невідповідним, включаючи, але не обмежуючись цим, 

спорядження, яке може надати несправедливу перевагу або загрожувати іншим 

учасникам. 

 

3.8.2. Жоден учасник змагань не повинен на будь-яких етапах забігу використовувати або 

носити тверді захисні щитки, кішки або металеві шипи на взуття, зовнішнє оснащення, 

трекінгові палки, навушники, радіоприймачі, персональні аудіо, включаючи MP3-плеєри, 

крейду, клей, магнезію або будь-які інші предмети , які вважаються створюють 

конкурентну перевагу. Дозволяється використовувати рукавички, тейпи або бинти для 

надання першої допомоги. Якщо інше не передбачено цими Правилами, будь-який 

учасник, який порушив це правило, буде підданий дискваліфікації. 
 

3.9. ЗАБІГ І СТАРТОВІ ХВИЛІ 

 

3.9.1. Усі учасники змагань повинні стартувати в призначений їм час старту, хвилею або 

групою. Будь-який учасник, який стартує в невірній хвилі, не має права на нагороди, 

включаючи кваліфікацію до будь-яких Чемпіонатів. 
 

3.9.2. Учасники хвилі Elite, які не стартують правильною хвилею, будуть переміщені 

до категорії Open. 
 

3.9.3. Учасникам Age Group, які займають місце в топ-3 (місце на подіумі) і не стартують з 

іншою частиною своєї вікової групи в призначений для них час, призначається штраф в 30 

хвилин. 
 

3.9.4. Учасник не може заздалегідь пробігти позначену спартанську трасу або тестувати 

будь-яку перешкоду на трасі перед днем забігу, якщо заздалегідь це безпосередньо не 

затверджено Директором Гонки та/або Головним суддею. Порушення цього правила може 

призвести до дискваліфікації. 

 
 

3.10. НЕЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ 

 

3.10.1. Будь-яка особа, яка бере участь в будь-якій частині заходу без попередньої 

належної реєстрації та оплати будь-яких реєстраційних зборів, як це передбачено 

Spartan, може бути зупинена або відсторонена від участі у всіх спартанських 

заходах на термін до одного року. 

 

3.10.2. Будь-яка особа, яка допомагає незареєстрованому учаснику з несанкціонованим 

входом на змагання, надавши пов'язку на голову з номером та/або чіп-тайм для цього 

учасника, може бути відсторонена від усіх спартанських заходів на час, визначений на 

розсуд Spartan, включаючи довічну заборону на участь в усіх спартанських заходах. 
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3.11. ДІЇ ЯКІ ГАРАНТУЮТЬ ВІДСТОРОНЕННЯ 
 

3.11.1. На додаток до інших санкцій, викладених у цих Правилах, які можуть бути 

накладені на розсуд Spartan, такі дії можуть бути підставою для відсторонення на строк, 

зазначений Spartan на його розсуд: 
 

a) грубе або навмисне порушення Правил; 
 

b) грубі або тривалі неспортивні дії; 
 

c) фізичне насильство, спрямоване на офіційного представника Spartan, учасника 
змагань, волонтера, глядача чи іншу особу;  
 

d) будь-яке шахрайське діяння, наприклад, фальсифікація імені або віку, подання 
помилкового твердження або протесту або надання неправдивої інформації 
офіційному представнику Spartan 

 
e) умисна участь в заході, незважаючи на відсутність реєстрації;  

 
f) постійно повторювані порушення правил; 

 

g) неповідомлення офіційному представнику Spartan про схід з траси; 
 

h) порушення антидопінгових правил, викладених у Розділі 3.19; 
 

i) відмова дотримуватися остаточного рішення і вироку Spartan з будь-яких питань, 

пов'язаних з цими Правилами; 
 

j) будь-який вчинок, який ганьбить або спричиняє дискредитацію Spartan, чи виду 

спорту Spartan OCR  (Спартанськи забіги з перешкодами). 

 
 

3.12. ДІЯ (ВПЛИВ) ВІДСТОРОНЕННЯ 

 

3.12.1. Будь-яка особа, відсторонена від участі в Spartan, не має права брати участь в 

будь-якому Spartan і має бути діскваліфікована з усіх Spartan заходів протягом всього 

періоду остранения і до тих пір, поки ця особа не подала заяву і не отримала письмове 

повідомлення про відновлення від Spartan. 

 

 

3.13. ВІДНОВЛЕННЯ 

 

3.13.1. Будь-яка особа, яка була тимчасово відсторонена, має в письмовій формі 

звернутися в Spartan з проханням про відновлення після закінчення терміну 

відсторонення або безпосередньо перед ним. 
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3.14. ПОВЕДІНКА ПРЕДСТАВНИКІВ УЧАСНИКІВ 

 

3.14.1. Поведінка будь-якого агента, тренера, менеджера, друга або члена сім'ї, що 

представляє учасника, має бути підставою для покарання такого учасника, якщо 

поведінка такої особи порушує будь-яке з цих Правил. 
 

3.15. ГЛЯДАЧИ 

 

3.15.1. Можуть бути випадки, коли глядачам не дозволяється стояти біля траси на розсуд 

Директора Забігу. Глядачі також включають усіх учасників, які вже пройшли трасу. 
 

3.15.2. Глядачі не допускаються на трасу, коли є намір забезпечити несправедливу 

перевагу для учасника. Проходження за спортсменом уздовж перенесення (наприклад, 

відра, мішки з піском або перенесення колод) або в обмежені зони близько перешкоди не 

допускається. Допускається усне тренування або підбадьорювання учасника під час 

проходження перешкоди. 

 
3.16. СУПРОВІД 

 

3.16.1. Супровід учасників будь-якою особою суворо заборонено. Супровід визначається 

як біг з / або поруч з учасником, між перешкодами, з метою допомогти учаснику шляхом 

інструктажу, тренування або завдання темпу. 

 
 

3.17. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕПЯТСТВИЯМ 

 

3.17.1. Перешкоди поділяються на 2 категорії: Обов'язкові перешкоди і перешкоди 

Pass/Fail (Проходження / Невдача). 
 

3.17.2. Покаранням за невиконання обов'язкових перешкод є дискваліфікація зі 

змагання. На розсуд Головного судді дискваліфікація може бути замінена в залежності 

від серйозності порушення. 

 
3.17.3. Штраф за перешкоди Pass/Fail - це 30 burpees для Sprint, Super, Beast, or 

Ultra, або 15 burpees для Stadion. 
 

3.17.4. Один повний burpee складається з одного циклу між двома положеннями 

тіла, що називаються «зверху» та «знизу». Учасник повинен перейти з нижньої 

позиції на верхню позицію з наступним стрибком. 
 

a) Верхня позиція визначається як врівноважене, вертикальне стояче 

положення, яке будь-яка людина могла підтримувати протягом тривалого 

періоду часу, не перекидаючись, вперед чи назад. Стегна та коліна учасника 

повинні бути випрямлені, а не зігнуті. 
 

b) Нижнє положення - учасник лежить на землі, а груди учасника торкаються 

землі. 
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c) Після того, як учасник повернеться у верхню позицію з нижньої 

позиції, він повинен виконувати стрибок, простягнувши руки вгору 

над вухами. 
 

3.17.5. Burpees повинні бути виконані в позначеній зоні Burpee. Burpees, виконані за 

межами зони, не зараховуються. Судді можуть призначати додаткові зони для Burpee 

в тих випадках, коли в зоні для Burpee більше немає місця, або для окремих категорій 

учасників. 

 

3.17.6. Альтернативні штрафи за неподолання перешкоди (такі як штрафні кола) можуть 

застосовуватися в певних умовах. Вони будуть описані на брифінгах перед забігом або 

волонтерами на цих перешкодах. 

 

3.17.7. Усі перешкоди потрібно намагатися пройти. Спроба, як мінімум, визначається 

дотиком до перешкоди. В інших випадках це може включати вхід у воду чи інший 

складний рельєф місцевості, щоб дістатися до самої перешкоди. Такий ландшафт не 

можна обійти за допомогою штрафу, якщо це не повідомлялося як прийнятне на 

брифінгах перед забігом, або суддею або волонтером в день забігу. 

 

3.17.8. Учасники можуть наносити удари по дзвоникам, що знаходяться на будь-якій 

перешкоді, використовуючи свої руки і долоні або будь-яку іншу частину свого тіла  

вище грудей. Використання ступнів, ніг або колін для «стусана» в дзвіночок не 

допускається. Порушення цього правила буде вважатися невдалою спробою. Учаснику не 

буде дозволено повторно пройти перешкоду, і він повинен виконати обов'язкове 

покарання за цю перешкоду. 

 

3.17.9. У разі не проходження перешкоди, викликаного значним фізичним втручанням 

іншого учасника, учасник який постраждав може повторно пройти перешкоду без 

додаткового штрафу після отримання дозволу від судді. 
 

3.17.10. Перешкоди можуть мати різні варіанти проходження для чоловіків і жінок. Там, 

де вони є, учасники повинні проходити відповідно до їх зареєстрованої гендерної 

категорії. Учасники-жінки можуть відмовитися від використання жіночої сходинки. 

 

 

3.18. ВІДЕО ОГЛЯД ПІСЛЯ ЗАБІГУ І ШТРАФИ 

 

3.18.1. Під час відео огляду після забігу накладається штрафний час за кожне 

пропущене або неналежне burpee, виконане учасником змагань, причому штрафи 

становлять: 

 
a) 30 секунд за кожен пропущений burpee до 5 хвилин за 10 повторень для змагань 

Sprint, Super, Beast та Ultra;  
 

b) 2,5 хвилини за 5 повторень для змагань Stadion 
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3.18.2. Если участник пропускает более 10 burpees на одном препятствии на забегах 

Sprint, Super, Beast, Ultra или более 5 burpees на Stadion events, к его времени 

финиша добавляется 10-минутный штраф. 

 

3.18.3. До того, як результати забігу будуть визнані остаточними, має відбутися 

офіційний процес перегляду відео. Через це остаточні результати заходу не можуть бути 

опубліковані негайно на місці до очікування цього офіційного огляду. 

 

3.18.4. Під час офіційного перегляду відео Головний суддя залишає за собою право 

присуджувати штрафи, включаючи, але не обмежуючись цим, штраф в розмірі 10 

хвилин або дискваліфікацію за непроходження перешкоди і / або порушення. 
 

3.18.5. Покарання, винесені в ході цього огляду, доступні в наметі з результатами 

протягом всього процесу офіційного відеоогляду. 
 

3.18.6. Судді не зобов'язані переглядати або розглядати будь-які відео або нерухомі 

зображення, зняті учасниками, глядачами або особами, що офіційно не задіяні в 

організації, під час процесу перегляду відео. 

 
 

3.19. ПЕРІОД ПРОТЕСТУ 
 

 

3.19.1. Період протесту учасника щодо штрафів, термінів і результатів, дискваліфікації 

або інших призначених штрафів починається відразу після того, як учасник перетне 

фінішну лінію, і закінчується за 15 хвилин до офіційного часу церемонії нагородження для 

відповідної категорії. 

 

3.19.2. Кожен учасник змагань несе відповідальність перевіряти будь-які штрафні санкції, 

застосовані до них Головним суддею, за 15 хвилин до офіційної церемонії нагородження 

своєї категорії, якщо вони хочуть протестувати проти будь-яких таких штрафних санкцій. 

 

3.19.3. Будь-який протест, який учасник може побажати подати щодо штрафних санкцій 

або інших питань, які впливають на результат забігу, повинен бути доведений до 

Головного судді під час періоду протесту. При деяких обставинах Головний суддя може 

продовжити період протесту після церемонії нагородження на свій розсуд. 

 

3.19.4. Spartan залишає за собою право продовжувати винесення штрафних санкцій 

після проведення заходу і змінювати протоколи дня змагань безстроково після заходу 

у випадках неспортивної поведінки і / або навмисного чи зловмисного порушення 

правил, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими порушеннями Протоколів 

допінг-контролю і нарко-контролю, керовані (проводимі) Спартаном або третьою 

стороною, призначеною Спартаном в якості офіційного представника з тест-контролю. 
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3.20. ДОПІНГ ТЕСТ І АНТИДОПІНГОВІЇ САНКЦІЇ 

 

3.20.1. Кожен учасник визнає ймовірність того, що антидопінговий контроль буде 

проводитися на будь-якому старті Spartan, і що він / вона розглянув, зрозумів і прийняв 

останній Список заборонених речовин, наданий Світовим антидопінговим агентством 

(WADA). Цей список можна знайти тут: https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-

projected 
 

3.20.2. К будь-якому учасник з позитивним тестом на заборонену речовину WADA, 

може бути застосовано такі санкції від Spartan: 
 

a) Перше порушення: дворічна заборона на всі Spartan заходи. 
 

b) Друге порушення: довічна заборона на всі Spartan заходи. 

 

3.20.3. Будь-який спортсмен Elite і / або Age Group, у якого є питання або проблеми, 

включаючи запити TUE, повинен звернутися до служби підтримки клієнтів Spartan в США 

за адресою us@spartan.com. 

 

 

3.21. ГРОШОВИЙ ПРИЗ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 

3.21.1. При наявності призових грошей і / або нагород учасники, які мають право на їх 

отримання, повинні: 
 

a) заповнити всі необхідні документи відповідно до прохання Spartan, 
 

b) дотримуватися всіх антидопінгових заходів контролю, встановлених на даному 
заході, 

 

c) одягати офіційну незмінену футболку спартанського фінішера на подіумі ціого 

конкретного заходу, або іншу офіційно схвалену, незмінену альтернативу, 

випущену Spartan на свій розсуд. 
 

3.21.2. Недотримання цих стандартів може призвести до дискваліфікації з заходу і 

конфіскації призових грошей. 
 

3.22. ТАЙМІНГ 

 

3.22.1. Переможець в категорії Elite визначається по «gun time» або той, хто першим 

перетинає фінішну лінію, незалежно від того, коли він перетнув стартову лінію, з 

додаванням будь-яких штрафів, нарахованих Головним суддею. 
 

3.22.2. Переможці в Age Group и Open Category, а також в Elite category в заходах Stadion, 

будуть визначатися по «Chip Time» або на основі накопиченого часу, від коли учасник 

перетнув лінію старту, допоки не перетнув фінішну лінію, з додаванням штрафного часу, 

що нараховується Головним суддею. 
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3.22.3. Час учасника буде підтверджено чіпами синхронізації RFID. Кожен учасник несе 

особисту відповідальність за забезпечення того, щоб чіп був надійно закріплений на 

зап'ясті і проходив через всі контрольні точки на трасі. 
 

3.22.4. Будь-яка кількість пропущених контрольних точок буде піддано незалежній 

перевірці і може привести до того, що учасник буде розглянуто на предмет 

дискваліфікації на розсуд Директора забігу і Головного судді. 
 

3.22.5. У разі втрати чіпа хронометражу часу учасником, це повинно бути негайно 

доведено до відома персоналу Timing and Results після перетину фінішу. Якщо чіп 

хронометражу часу Учасника загублений або не зчитується на контрольній точці за 

допомогою RFID, інформація від маршалів траси також може використовуватися для 

перевірки «маршруту» учасника на трасі. 
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4. ЧАСТИНА D 
 

ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕШКОД 
 

4.1. MULTIPLE ATTEMPT PASS/FAIL OBSTACLES  
(ДЕКІЛЬКА СПРОБ, ПЕРЕШКОДИ ПРОХОДЖЕННЯ/НЕВДАЧА)  
 

4.1.1.  4’, 5’, 6’, 7’, 8’ WALLS 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Підніміться вгору і через стіну, не використовуючи кріплення, бічні 

стінки, опори прапорів або ремені. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість перелізти через стіну і спуститися на інший бік. 

 

2. Використання опорних конструкцій, бічних стінок або ременів, щоб 

допомогти в рівновазі, піднімаючись або опускаючись. 

 

3. Спортсмени-чоловіки, які використовують червону сходинку, 

призначену лише для жінок. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Червону сходинку можуть використовувати тільки спортсмени-жінки. 

 

4.1.2. A-FRAME CARGO 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Підніміться на перешкоду вгору і зійдіть вниз по іншій стороні, 

використовуючи тільки сітку, горизонтальну ферму біля основи та 

вершини, а так само будь-які горизонтальні труби для підтримки. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перелізти через перешкоду і спуститися на інший бік. 

 

2. Використання ферми, відмінною від горизонтально закріплених 

елементів, в якості опори або як допоміжний засіб при русі вгору або 

вниз, наприклад, ферми, розташованої збоку або в середині конструкції.                                                                        
 

c) Додаткова інформація 

 

1. Горизонтальна ферма або горизонтальні опори можуть 

використовуватися для подолання перешкоди, наприклад, самої 

верхньої частини перешкоди. 
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4.1.3. ATLAS CARRY 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Візьміть кулю із призначеного для чоловіка чи жінки місця. 
 

2. Пронесіть кулю повз ряд прапорів, розміщених навпроти початкової 

точки. 

 

3. Поверніться і покладіть кулю до землі в початковій точці. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість пройти зазначений маршрут з кулею. 

 
2. Якщо не повернути кулю до початкової точки. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Учасник може положити кулю на землю під час спроби, однак він не 

може кинути її або котити. 

 

2. Якщо куля покладена на землю або випадково впала, її потрібно 

знову забрати точно на тому ж місці. Якщо куля ненароком 

переміститься після того, як її поклали вниз або випадково упустили, 

її потрібно повернути в саме те місце і забрати до того, як учасник 

може продовжувати рух вперед знову. 

 

3. Усі учасники повинні стартувати за прапорами, розміщеними у 

визначеному стартовому пункті. 

 

 
 

4.1.4. BENDER 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Підніміться вгору і через перешкоду і зійдіть на іншу сторону, не 

використовуючи опорну конструкцію, ремені або флагштоки. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перелізти через перешкоду і спуститися на інший бік. 
 

2. Використання опорної конструкції, ременів, або флагштока. 
 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасники можуть використовувати ноги на перекладинах. 
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4.1.5. THE BOX 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Піднімайтеся вгору по коробці та спускайтеся вниз по іншій стороні, 

використовуючи лише лицьову сторону коробки, мотузки та 

горизонтальну трубу, до якої кріпляться канати. 

 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перелізти через коробку і спуститися на інший бік. 
 

2. Використання вертикальних опорних конструкцій, бічних сторін коробки, 

ременів або горизонтальних труб, відмінних від тих, до яких прикріплені 

канати. 

 

4.1.6. BRIDGE 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Підніміться вгору, пройдіть через міст, а потім зійдіть вниз по іншій стороні, 

не використовуючи ферми, металеві опори або інші опори для підтримки. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість піднятися на перешкоду вгору, пройти, і спуститися вниз по 

іншій стороні. 

 

2. Використання ферм або металевих опор для підтримки, або як 

допоміжний засіб у напрямку, спрямованому вгору, вниз або вперед. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Ферма відноситься до частини опорних конструкцій, які можуть бути 

розміщені там, де перетин вантажної сітки використовується у верхній 

частині перешкоди. 
 

4.1.7. FIRE JUMP 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Перестрибнути через вогонь. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перестрибнути через вогонь. 
 

2. Обхід перешкоди. 
 

c) Додаткова інформація 
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1. Учасник може повернутися і повторити спробу проходження 

перешкоди, якщо обхід був викликаний затором. 

 
 

4.1.8. GAUNTLET 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Пробігайте через підвісні сумки з одного боку на інший, 

дотримуючись позначеного напрямку. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 

1. Неможливість пробігти через підвісні сумки з одного боку перешкоди 

на інший. 
 

c) Додаткова інформація 

 

1. Учасник повинен залишатися всередині кордонів опорної конструкції 

перешкоди і не повинен обходити перешкоду в будь-якій точці. 

 

4.1.9. HERCULES HOIST 
 

a) Інструкції для учасників  

 

1. Потягніть за мотузку, щоб підняти вагу, поки вузол не торкнеться 

ролика вгорі. 
 

2. Одна або обидві ноги можуть бути використані в якості важеля на 
бар'єрі. 

 

3. Опустіть вагу, щоб вона перебувала під контролем, а не 

перебувала у стані вільного падіння, коли вона торкається землі, 

звільняючи мотузку лише тоді, коли вага торкнулася землі. 
 

4. Учасник повинен контролювати вагу, використовуючи лише 

мотузку, свое тіло та кінцівки. Учасник не може прив’язувати 

мотузку до бар'єру чи до будь-якого іншого об'єкта. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 

1. Неможливість підняти вагу, поки вузол не торкнеться ролика вгорі. 

 

2. Безконтрольно скидати вагу на землю з будь-якої причини, 

включаючи ковзання мотузки та відведення рук учасника, 

внаслідок чого вага торкається землі. 

 

3. Використання будь-якого зовнішнього об'єкта, для допомогти в 

подоланні перешкоди, крім використання ніг на бар'єрі. 
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4. Якщо стегна учасника піднімаються над вершиною бар'єру під час 

спроби подолання перешкоди. Вершина визначається як 

горизонтальна площина, яка простягається в усіх напрямках від 

верху бар'єру. 
 

5. Перетин бар'єру. 
 

c) Додаткова інформація 

 

1. Учасник може зробити кілька спроб і поміняти смугу в будь-який 

час, якщо повернення вантажу в початкове положення здійснюється 

підконтрольно. 
 

2. Учасники змагань не можуть підняти вагу, віддаляючись від бар'єру, 

або отримати перевагу, перемістившись за межі безпосередньої 

близькості від бар'єру. 

 

3. На змаганнях Stadion ці правила можуть бути змінені з міркувань 

безпеки з вимогою правила «не ставити ноги на бар'єр». 

 

4.1.10. HURDLES 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Підніміться вгору і через перешкоду, не використовуючи опори, 

кріплення або ремені. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перелізти через усі елементи перешкоди та спуститися 

на інший бік. 

 

2. Використання опорної конструкції, кріплень або ременів для 

врівноваження, підйому або спуску. 

 
 

4.1.11. INVERTED WALL 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Підніміться вгору і через стіну, не торкаючись опорної конструкції, 

бортів стіни або ременів. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перелізти через стіну і спуститися на інший бік. 
 

2. Використання опорної конструкції, бічних стінок (бортів) або ременів, 

щоб допомогти в рівновазі, піднімаючись або опускаючись. 
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4.1.12. O.U.T. 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Пройдіть через верхню частину першої стіни, під другий стіною і 

через вікно, встановлене в останніх стінах, на іншу сторону. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість орієнтуватися по стінах в інструкційному порядку. 
 

2. Використання опорної конструкції для допомоги при проходженні 

стіни. 

 

4.1.13. PLATE / TIRE DRAG 
 

a) Інструкції для учасників  
 

1. Виберіть призначену смугу для чоловіків чи жінок, де це можливо. 
 

2. Потягніть елемент до упору за допомогою мотузки, утримуючи тулуб 

повністю за позначкою (колом). 
 

3. Поверніть елемент у вихідне положення. Мотузка повинна бути 

натягнутою. 

 

4. Елемент не можна брати і переносити, його можна тільки тягнути. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість перетягнути елемент до позначки. 

 
2. Не повернути елемент з повністю натягнутою мотузкою. 

 
3. Підйом елемента з землі в разі, якщо грунт під ним не заблокував 

шлях його переміщення. 
 

4. Перекочування або перенесення елемента. 
 

5. Зняття мотузки з колу. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник не може нести елемент. Він повинен завжди торкатися землі. 

 
2. Учаснику дозволено переміщати застряглий елемент, щоб він міг 

продовжувати долати дистанцію, але не дозволено пересуватися 

дистанцією вперед під час даного процесу. 
 

3. Учасник може повторно спробувати подолати перешкоду, включаючи 
зміну смуги руху, доки не завершиться повний цикл підтягування 
елемента до позначки та повернення його у вихідне положення з 
повністю натягнутою мотузкою. 
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4. При зміні смуг руху слід повернути елемент у вихідне положення з 

повністю натягнутою мотузкою перед початком нової смуги. 
 

5. Учасник може сидіти або стояти, підтягуючи елемент до кілка. 
 

6. Стопа або нога, ковзаючи повз кілок, не є причиною невдач, доки 

тулуб залишається позаду. 

 
 

4.1.14. ROLLING MUD, WATER MOATS, TRENCHES, ROLLING SNOW 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть крізь ями від одного кінця до іншого, залишаючись в межах 

позначеного курсу весь час. 
 

2. Учасник не може обходити перешкоду, що визначається як уникнення 

значного контакту з ямами, незалежно від розмітки траси на місці. 
 

3. Не пірнайте. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Обійти перешкоду або не залишатись у межах розмітки перешкоди, 

або маршруту. 
 

2. Занурення в ями. 
 

c) Додаткова інформація 

 

1. Учасник може повторно увійти в яму в точці виходу, якщо обхід виник 

через затор. 

 

4.1.15. ROPE CLIMB 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться на канат. 
 

2. Подзвоніть в дзвоник будь-якою частиною тіла вище пояса. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість подзвонити в дзвоник. 

 
2. Подзвонити в дзвоник з будь-якою частиною тіла нижче пояса. 

 

3. Використання декількох мотузок під час однієї спроби подолати 

перешкоду. 
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c) Додаткова інформація 

 

1. Учасник може змінити смугу руху (змінити канат) в будь-який час 

після повернення на землю і може продовжити спроби подолати 

перешкоду кілька разів. 

 

2. Учасники, які намагаються подолати перешкоду кілька разів, повинні 

поступитися іншим учасникам, які пробують її вперше, хоча це не є 

обов'язковою вимогою. 
 

3. Учасники повинні повертатися на землю безпечним і контрольованим 

способом, по крайней мере, однією рукою, завжди торкаючись 

мотузки. 

 
 

4.1.16. SLIP WALL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть по похилій рампі, перелізьте через стіну і зійдіть вниз по 

іншій стороні. 
 

2. Учасник може використовувати канат(и), якщо це передбачено. 
 

3. Учасник не може використовувати опори або бічну стінку для 
допомоги. 

 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість пройти вгору і через стіну і зійти вниз по іншій стороні. 
 

 

c) Додаткова інформація 

 

1. Допускається переміщення від однієї мотузки до іншої, і учасник 

може змінювати мотузки стільки разів, скільки бажає протягом всієї 

фази сходження на стіну. 

 
 

4.1.17. SNOW QUARTER-PIPE 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться вгору і через перешкоду, не використовуючи 

опорну конструкцію або ремені. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
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1. Неможливість піднятися вгору і через перешкоду. 
 

2. Використання опорної конструкції або ременів. 
 
 

4.1.18. SPARTAN LADDER 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться від нижньої сторони перешкоди до вершини, 

використовуючи тільки поперечини і горизонтальну ферму, а потім 

вдарте в перший дзвоник на вершині перешкоди. 
 

2. Спускайтесь вниз по протилежній стороні перешкоди і подзвоніть в 

другій, нижній дзвоник. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Доторкніться до землі будь-якою частиною тіла перед дзвоном 

обох дзвонів. 
 

2. Сходження на вершину перешкоди. 
 

3. Використання будь-якої частини ферми, крім горизонтальної ферми. 
 
 

4.1.19. SPARTAN SLED 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Перетягніть санки по визначеному маршруту, використовуючи 

лише мотузку та ручку. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість завершити призначений маршрут санчатами. 

 
2. Піднімати санки від землі рухаючи їх вперед. 

 
3. Котити або іншим чином не тягнути сани. 

 
 

c) Додаткова інформація 

 

1. Учасник не може нести сани. Вони повинні завжди торкатися землі. 

 

2. Учасник може повторно спробувати перешкоду, включаючи зміну 

саней, до тих пір, поки не буде виконаний повністю визначений 

маршрут. Санки необхідно повернути у вихідне положення перед 

тим, як змінити санки. 
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4.1.20. STAIRWAY TO SPARTA 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Піднімайтеся вгору і через стіну, не торкаючись кріплення, 

бічних сторін стіни або ременів. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість перелізти через стіну. 

 
2. Будь-хто, хто використовує опорну конструкцію, сторони стіни або 

планки. 
 

4.1.21. TIRE FLIP 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Переверніть шину один раз, поки вона не зупиниться на землі. 
 

2. Після завершення першого перевороту відпустіть усі фізичні контакти 

з шиною, включаючи руки та ноги. 
 

3. Переверніть шину назад у вихідну точку, поки вона не зупиниться на 

землі. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перевернути шину два рази. 
 

2. Якщо при першому перевертанні шина не повністю лягає на землю 

без фізичного контакту. 

 

3. Невозможность вернуть шину в начальную точку. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник вважається прикріпленим до шини після того, як він виконав 

один повний переворот.  

 
2. До того, як учасник буде вважатися прикріпленим до шини, він може 

змінити шини і зробити кілька спроб перевороту.  

 
3. Випадкове падіння шини або падіння її через зношення не 

вважається невдачею. 
 

4. Під час взаємодії з перешкодами (шинами), учасник не може стояти 

всередині шини під час спроби перевернути її, а повинен зачепитись 

із шиною лише зовні. 
 

4.1.22. VERTICAL CARGO 
 

a) Інструкції для учасників 
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1. Підніміться на перешкоду, через верх і зійдіть вниз по іншій стороні, 

використовуючи тільки лямки, горизонтальну ферму біля основи і 

зверху і будь-які горизонтальні труби для підтримки. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перелізти через перешкоду і спуститися на інший бік. 
 

2. Використання опор, крім горизонтальних ферм біля основи а 

також вершини, і горизонтальних труб, щоб подолати перешкоду. 

 

4.1.23. VERTICAL CARGO PLUS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться на перешкоду, починаючи з полиці, через верх та зійдіть 

вниз по іншій стороні, використовуючи лише переплетення та 

полицю, горизонтальну ферму в основі та вгорі та будь-які 

горизонтальні труби для опори. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість перелізти через перешкоду. 

 
2. Використання боків полиці. 

 

3. Використання опор, крім горизонтальної ферми біля основи, а 

також вершини і горизонтальних труб, щоб подолати перешкоду. 
 

4.1.24. AIR BIKE 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть повітряний велосипед і зробіть необхідні регулювання 
сидіння. 

 

2. Натисніть кнопку пуску, щоб розпочати процес підрахунку калорій. 
 

3. Крутите педалі, поки не буде досягнуто 15 калорій енерговитрат. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість досягнути 15 калорій. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Учасник може змінити велосипед в будь-який момент, проте 

лічильник калорій повинен бути скинутий на 0 на новому велосипеді. 
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4.1.25. HAY WALL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться вгору і через стіг  сіна в напрямку позначеного 

маршруту. 
 

2. Уникайте використання будь-яких кріплень, опор прапорів, 

ременів або інших елементів, що не містять сіно. 

 

b) Спроби, які не зараховуються 

 

1. Неможливість перелізти через конструкцію з сіна і спуститися на іншу 

сторону в напрямку зазначеного маршруту. 
 

2. Використання опорної конструкції, флагштоків, або ременів для 

допомоги, при підйомі або спуску. 
 

 

4.1.26. LOG FLIP 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Переверніть колоду один раз, поки вона не зупиниться на землі. 
 

2. Після завершення першого перевертання відпустіть усі фізичні 

контакти з колодою, включаючи руки та ноги. 
 

3. Переверніть колоду назад до початкової початкової точки, поки вона 

не зупиниться на землі. 
 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість перевернути колоду два рази. 
 

2. Після першого перевертання колода не зупиняється повністю на 

землі без фізичного контакту. 
 

3. Не вдалося повернути колоду в початкову точку. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник вважається прикріпленим до колоди після того, як він 

виконав один повний переворот.  

 

2. До того, як учасник буде вважатися прикріпленим до колоди, учасник 

може змінити колоду і зробити кілька спроб перевороту.  

 
3. Випадкове падіння колоди або падіння через зношення не рахується 

як невдача. 
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4.1.27. 10’ WALL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться вгору і через стіну, не використовуючи кріплення, бічні 

стінки, опори прапорів або ремені. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість перелізти через стіну і спуститися на інший бік. 

 

2. Використання опорної конструкції, бічних стінок або ременів, щоб 

допомогти в рівновазі, піднімаючись або опускаючись. 
 

3. Використання учасниками чоловічої статі червоної сходинки, 

призначений тільки для жінок. 

 

c) Додаткова інформація 

 

1. Червона сходинка може використовуватися тільки спортсменками-

жінками. 

 
4.1.28. SPARTAN COLUMNS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміть один або кілька вантажів з вказаної чоловічої чи жіночої 

зони. 

 

2. Перенесіть вантаж (и) за лінію прапорців, розташованих навпроти 

початкової точки, і покладіть їх на землю. 
 

3. Повторюйте процедуру, поки всі вантажі не будуть зібрані в стовпчик. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість завершити призначений маршрут, як зазначено з 

вагою, і зібрати стовпчик. 
 

2. Створення нестабільного стовпчика, який падає на землю. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник може покласти вантаж на землю під час спроби, проте він не 

може котити його, або дозволити йому котитися.  

 

2. Якщо вантаж був кинутий або випадково впав, його потрібно знову 

взяти в тому ж місці. Якщо вантаж випадково (навмисно) 

переміщається після того, як його поклали вниз або випадково 

упустили, він повинен бути повернутий точно в те саме місце і 

піднято, перш ніж учасник зможе продовжити рух вперед. 
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3. Усі учасники змагань повинні стартувати за прапорами, розміщеними 

у визначеному стартовому пункті. 

 
 

4.1.29. SLAM BALL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Оберіть м'яч з зазначеної чоловічої чи жіночої зони.  

 

2. Підніміть м'яч над головою до повного розгинання колін і стегон.  

 
3. Поверніть м'яч на землю прямо перед собою. М'яч повинен торкатися 

землі.  

 
4. Пройдіть 15 ударів. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 

1. Неможливість виконати 15 ударів. 

  

2. Неможливість підняти м'яч над головою до повного розгинання колін і 

стегон.  

 
3. Не вдалося повернути м'яч на землю під час заключної фази кожного 

повторення. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Спортсмен може ловити м'яч на відскоку. М'ячу не потрібно доходити 

до повної зупинки на землі.  

 

2. М'яч може бути забитий, опущений або покладений на землю з 

верхнього положення.  

 
3. За кожне пропущене або неповне повторення отримується штраф 30 

секунд. 

 

4.1.30 IRISH TABLES 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Слідуючи  зазначеним маршрутом, підніміться вгору і над 

ірландським столом (столами) на іншу сторону, не використовуючи 

опорні конструкції, бічні поверхні столу або ремені. 

 

b) Спроби, які не зараховуються 
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1. Неможливість перелізти через всі ірландські столи на іншу сторону, 

слідуючи зазначеного маршруту. 

 

2. Використання опорної конструкції, бічних сторони ірландського столу 

(столів) або ременів, щоб допомогти з балансом при підйомі або 

спуску. 
 

4.1.31. WEIGHTED BURPEES 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виконати 15 зважених burpee, утримуючи вагу. 
 

2. Груди повинні торкатися ваги в нижній частині руху. 
 

3. Вага повинна утримуватися над головою у верхній частині руху. 

Руки, стегна і коліна повинні бути випрямлені так, щоб вага 

утримувалась вище висоти голови, коли спортсмен стоїть прямо. 

 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість завершити 15 зважених burpee.  

 

2. Неможливість торкатися грудьми до ваги.  

 
3. Неможливість повністю випрямитися в верхній частині повторення. 

 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник повинен завершити зважені burpee в межах визначеної зони. 
 
 

4.1.32. BOX JUMPS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Стрибайте або ступайте на верхню частину призначеного 

чоловічого чи жіночого боксу, поки обидві стопи не опиняться на 

коробці одночасно. 

 

2. Закріпіть коліна та стегна зверху коробки. 

 
3. Крок або стрибайте з коробки, поки обидві стопи одночасно не 

торкаються землі. 

 
4. Виконайте 15 повторень. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 
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1. Неможливість виконати 15 повторень.  

 

2. Не вдалося одночасно зафіксувати коліна або стегна у верхній 

частині коробки.  

 
3. Немає торкання обох ніг до верхньої частини коробки або землі під 

час одного повторення. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Відпочинок дозволений, проте, якщо інші учасники чекають місця, 

відпочиваючий повинен поступитися. 

 
 

4.1.33. JUMP ROPE 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Помістіть гумку навколо щиколоток. 
 

2. Стрибніть зі скакалкою 15 разів. Стрибок визначається як хитання 
мотузки над головою і під ногами в будь-якому напрямку. 

 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість зробити 15 стрибків.  

 

2. Не встановлена гумка навколо щиколоток. 

 

c) Додаткова інформація 
 

1. Мотузка може рухатися назад або вперед над головою учасника. 

 

4.1.34. PUSH-UPS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виконайте 15 віджимань.  

 

2. Груди повинні торкатися землі. 

 
3. Після того, як груди торкаються землі, руки повністю підніміть від 

землі, перш ніж повернутися у вихідне положення.  

 
4. Лікті та коліна повинні бути зафіксовані у верхньому положенні. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 
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1. Неможливість виконати 15 віджимань.  

 

2. Немає торкання грудей до землі.  

 
3. Якщо не відпустити руки внизу кожного повторення.  

 
4. Якщо не вдалося випрямити лікті та коліна вгорі кожного повторення. 

 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник повинен виконати віджимання у визначеній зоні. 

 
 

4.1.35. ROWER 

 

a) Інструкції для учасників 
  

1. Виберіть гребний тренажер та зробіть необхідні регулювання ремінця 

для ніг.  

 

2. Натисніть кнопку пуску, щоб розпочати процес підрахунку відстані. 

 
3. Гребіть до тих пір, поки не пройде 200 метрів. Учасник повинен 

залишатися сидячи на гребному тренажері, поки на дисплеї не буде 

прочитано 200 метрів. 

  
b) Спроби, які не зараховуються 

  
1. Неможливість подолати 200 метрів за один підхід.  

 

2. Зійти з гребного тренажера до того, як на екрані з'явиться 200 метрів. 

 
 

c) Додаткова інформація 
  

1. Учасник може поміняти гребний тренажер в будь-якій точці, 

однак лічильник дистанції повинен бути скинутий на 0 на 

новому тренажері. 
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4.2. SINGLE ATTEMPT (PASS/FAIL) OBSTACLES  
(ОДНА СПРОБА, ПЕРЕШКОДИ ПРОХОДЖЕННЯ/НЕВДАЧА)  
 
4.2.1. ADDUCTOR 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Переміщайтеся від мішка до мішка по одній смузі, не торкаючись землі. 
 

2. Подзвоніть в дзвоник. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Будь-яка частина тіла торкається землі до дзвінка в дзвоник.  
 

2. Використання горизонтальних структурних стовпів.  
 

3. Використання декількох смуг для проходження перешкоди. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Вважається, що учасник почав проходження перешкоди після того, 

як обидві його ноги покинули стартову сходинку. 

 

2. Учасник може використовувати ланцюги, що підтримують важкі 

мішки, щоб подолати перешкоду. 

 

4.2.2. APE HANGER 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться на верхівку мотузки або мотузкової драбини, щоб 

розпочати перешкоду.  

 

2. Перйдіть до перекладин і пройдіть по ним, використовуючи лише 

руки. Ноги не можуть торкатися перекладин.  

 
3. Подзвоніть в дзвоник. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість подзвонити в дзвоник. 

 
2. Падіння з перешкоди, за винятком фази підйому по канату, яка може 

бути зроблена кілька разів. 
 

3. Дотик ногами будь-якої перекладини. 
 

4. Використання опорної конструкції або ременів. Допускається 
використання горизонтальної ферми в центрі перешкоди. 

 
5. Сходження на вершину перешкоди 
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c) Додаткова інформація 

 
1. Важається, що учасник почав долати перешкоду, як тільки він 

торкнувся до перекладини. На цьому етапі учасники повинні або 

подолати перешкоду, або виконати штраф. 
 

 

4.2.3. BALANCE BEAM 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть по вершині однієї балки, не використовуючи будь-яку 

частину тіла, крім ніг на балці, і не торкаючись землі.  

 

2. Доторкніться до низхідній балки хоча б однією ногою, перш ніж 

торкатися землі. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Дотик до землі до торкання низхідній балки.  

 

2. Дотик до балки будь-якою частиною тіла, крім ніг.  

 
3. Дотик до іншої балки після спроби на одній балці. 

 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Після того, як учасник поставив дві ноги на балку, це 

вважається спробою. 

 
 

4.2.4. BEATER 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть через обертові конструкції, використовуючи тільки руки і 

долоні. Ноги не повинні торкатися землі. 

 

2. Подзвоніть в дзвоник. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість подзвонити в дзвоник. 

 
2. Ноги торкаються землі. 
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3. Використання вертикальної ферми в якості сходів, щоб почати 

перешкоду, пройти або завершити перешкоду.  

 

4. Ноги або ступні торкаються будь-якої перекладини, в тому числі 

прохід над перекладинами на вершині перешкоди. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Вважається, що учасник почав проходження перешкоди після того, як 

обидві його ноги покинули стартову сходинку.  

 

2. Учасник може використовувати горизонтально розташовану ферму, 

щоб почати перешкоду, або продовження перешкоди  під час її 

проходження. 
 

4.2.5. HELIX 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Використовуйте тільки перекладини на одній смузі (одна 

сторона перешкоди), долайте перешкоду збоку, не торкаючись її 

вершини. 

 
2. Подзвоніть в дзвоник. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Будь-яка частина тіла торкається землі між початком і дзвінком в 

дзвоник. 
 

2. Дотик до вершини перешкоди. 
 

3. Використання перекладин з іншої смуги руху або перехід через 
перешкоду. 

 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Після досягнення чотирьох точок дотику з перешкодою вважається 

що учасник вчинив спробу і не може повторно почати проходження 

перешкоди. 

 

2. Учасник повинен стартувати з першої панелі на початку перешкоди. 
 
 

4.2.6 MONKEY BARS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть по перекладинам з одного кінця до іншого, використовуючи 
тільки руки і долоні 
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. 
2. Подзвоніть в дзвоник. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Ноги торкаються землі, щоб створити перевагу в подоланні 

перешкоди.  

 

2. Використання вертикальної ферми в якості сходів, щоб почати 

перешкоду, пройти або завершити перешкоду.  

 

3. Ноги або ступні торкаються перекладин, включаючи переміщення 

над перекладинами над перешкодою.  

 
4. Неможливість подзвонити в дзвоник. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Вважається, що учасник почав проходження перешкоди після того, як 

обидві ноги учасника покинули стартову сходинку. 

 

2. Учасник може використовувати горизонтально розташовані ферми як 

старт або продовження перешкоди  під час її проходження. 
 

4.2.7. MULTI-RIG 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть через навішування тільки руками і подзвоніть в дзвоник.  

 

2. Залишайтеся в межах однієї смуги руху, не рухаючись в бічному 

напрямку. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Ноги не можуть торкатися землі, щоб створити перевагу.  

 
2. Використання вертикальної ферми в якості сходів, щоб почати 

перешкоду, пройти або завершити перешкоду.  
 

3. Ноги або ступні торкаються навісного обладнання, включаючи 
переміщення над перекладинами.  

 
4. Неможливість подзвоніти в дзвоник.  

 
5. Використання більше однієї смуги для подолання перешкоди. 

 

c) Додаткова інформація 
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1. Вважається що учасник зробив спробу подолання перешкоди, коли 

обидві ноги спортсмена залишили стартову сходинку. 
 

2. Учасник може використовувати горизонтально розташовані ферми як 

старт або продовження перешкоди  під час її проходження. 
 

4.2.8. MULTI-RIG PLUS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть через навішування тільки руками і долонями. 

 

2. Перенесіться на стіну і перелазьте, не торкаючись землі, до 

завершення підйому по стіні. 

 

3. Залишайтеся в межах однієї смуги руху, не рухаючись в бічному 

напрямку. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Ноги не можуть торкатися землі, щоб створити перевагу.    

 

2. Використання вертикальної ферми в якості сходів, щоб почати 

перешкоду, пройти або завершити перешкоду.  

 

3. Ноги або ступні торкаються навісного обладнання, включаючи 

переміщення над планками.  

 
4. Неможливість піднятися на стіну і перелізти через неї.  

 
5. Використання більше однієї смуги для подолання перешкоди. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Вважається що учасник зробив спробу подолання перешкоди, коли 

обидві ноги спортсмена залишили стартову сходинку. 

 

2. Учасник може використовувати горизонтально розташовані ферми як 

старт або продовження перешкоди  під час її проходження. 

4.2.9 OLYMPUS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Переміщайтеся по перешкоді в бічному напрямку, використовуючи 

тільки руки на зачепах, а також отвори в одній смузі. 

 
2. Подзвоніть в дзвоник. 
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b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Будь-яка частина тіла торкається землі між початком і дзвінком.  

 

2. Дотик до верхньої частині перешкоди.  

 
3. Дотик ніг до будь-якого з зачепів або отворів в стіні. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Учасник повинен стартувати з / або за стартовою сходинкою. 

 

2. Вважається, що учасник почав проходження перешкоди, як тільки 

обидві ноги спортсмена залишили стартову сходинку. 

 
3. Учасник може притулити ноги і / або коліна до стіни для підтримки, 

проте його ступні або коліна не повинні торкатися будь-яких зачепів, 

в тому числі наступати або ставити коліно в вирізи. 

 
4. Учасник може використовувати будь-яку комбінацію наданих зачепів. 

 

4.2.10. PIPE LAIR 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть перешкоду, використовуючи лише труби. 
 

2. Подзвоніть в дзвоник. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Дотик до землі або вершині перешкоди, перш ніж подзвонити в 

дзвоник. 

 

2. Зміна смуг. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Вважається, що учасники змагання спробували перешкоду, коли 

обидві ступні опустилися від землі на першій трубі або повз неї. 

 
 

4.2.11 ROLLING EPIC 
 

a) Інструкції для учасників 
 
 

1. Помістіть обидві ноги на колісну платформу (візок). 
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2. Займіть положення планки з прямими руками. 

 
3. Залишаючись в положенні планки, повзіть, використовуючи тільки 

руки, щоб рухатися вперед, поки все тіло і колісна платформа не 

перетнуть лінію завершення. 

 
4. Поверніться до початкової точки з колісною платформою. Під час 

цього процесу платформу не можна забрати і перенести. 
 
 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Будь-яка частина тіла, крім рук або ліктів, торкається землі.  

 

2. Неможливість перетнути лінію завершення всім тілом і колісною 

платформою.  

 
3. Не вдалося повернути колісну платформу в початкове 

положення. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Учасник може відпочивати в положенні планки, проте його коліна, 

ноги, живіт або інші частини тіла не повинні торкатися землі. 

 

4.2.12. SPEAR THROW 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Встаньте обома ногами за бар'єр. 
 

2. Киньте спис у ціль в одній смузі. 
 

3. Зробіть так, щоб спис встромився в ціль і залишался там, щоб 

жодна частина списа не торкалася землі. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Спис не потрапил в ціль. 
 

2. Будь-яка частина списа торкається землі після того, як спис 

знаходиться в нерухомому стані після метання. 

 
 

c) Додаткова інформація 
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1. Коли учасник випускає спис вперед, це вважається спробою. 
 

2. Учаснику дозволено міняти смуги руху, однак це потрібно зробити 

перед спробою. 
 

3. Учасник несе відповідальність за те, щоб мотузка була розташована 

таким чином, щоб вона не заплутувалася. Якщо мотузка 

заплутується під час спроби учасника і впливає на політ списа, це 

все одно вважається спробою. 

 
4. Спис може торкнутися землі під час спроби, перш ніж він стане 

нерухомим в цілі, якщо він не торкається землі як тільки він стає 

нерухомим. 

 
 

4.2.13. TWISTER 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть перешкоду від одного кінця до іншого, використовуючи 

тільки ручки на секціях, і сегменти ферми між кожною секцією. 

 
2. Ноги не повинні торкатися землі 

 
3. Подзвоніть в дзвоник. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість подзвоніть в дзвоник. 

 

2. Падіння з перешкоди. 

 
3. Використання будь-якої ферми, крім ферми між секціями. 

 
4. Ноги або ступні торкаються ручок, включаючи переміщення поверх 

перешкоди над ручками. 

 
5. Використання конструкції труби, до якої приварені ручки, щоб 

подолати перешкоду. 

 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Вважається, що учасник почав проходження перешкоди, як тільки 

обидві ноги спортсмена залишили стартову сходинку. 

 

2. Учаснику дозволено використовувати ферму, розміщену між кожною 

секцією, щоб перейти від одного набору ручок до наступного. 
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4.2.14 TYROLEAN TRAVERSE 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Візьміться за мотузку в точці, найближчій до старту. 
 

2. Рухайтеся по мотузці, не торкаючись поверхні під нею, таким чином, 

що це створюватиме конкурентну перевагу в її подаланні. 
 

3. Подзвоніть в дзвоник тільки руками. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість подзвонити в дзвоник. 

 

2. Дотик до поверхні під канатом таким чином, щоб він створював 

перевагу в завершенні. 

 
3. Створення несправедливої переваги шляхом початку проходження 

перешкоди занадто далеко від початкової точки. 
 
 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. У разі невдалої спроби, після звільнення каната учасник повинен 

продовжувати перетинати землю або воду під перешкодою, 

бігаючи або плаваючи, залишаючись в межах своєї смуги руху. 

 

2. Учасник повинен звільнити перешкоду після дзвінка в дзвін. 

Продовжувати рух по мотузці після дзвінка в дзвін не потрібно. 
 
 
 

4.2.15. 5Z WALL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Рухайтеся вздовж стіни, використовуючи тільки блоки для рук і ніг 

і вертикальні опори в межах однієї смуги руху. 
 

2. Подзвоніть в дзвоник. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Дотик до землі, верхній частині стіни або верхньої або нижньої 

частини будь-яких вирізів всередині стіни. 

 

2. Неможливість подзвонити в дзвоник. 
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c) Додаткова інформація 

 
1. Після досягнення чотирьох точок дотику з блоками рук і ніг 

вважається  що учасник вчинил спробу і не може повторно почати 

проходження перешкоди. 

 

2. Перші блоки для рук і ніг, розташовані на лінії спроби, повинні 

використовуватися при початку руху. 

 
3. Учаснику не потрібно використовувати всі блоки для рук і ніг, окрім 

перших двох - верхнього і нижнього (по одному для руки і ноги). Під 

час проходження з метою торкнутися до дзвоника дозволяється 

пропустити скільки завгодно зачепів, включаючи фінішні. 

 

 

4.2.16. SLACKLINE 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть по вершині слеклайн без використання будь-якої 

частини тіла, крім ніг на ремені, і не торкаючись землі. 

 

2. Торкніться перешкоди за зазначеною лінією завершення на іншій 

стороні як мінімум однією ногою. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Дотик землі однією або декількома ногами до зазначеної лінії 

завершення. 

 

2. Дотик до слеклайн будь-якою частиною тіла, крім ступнів. 

 

3. Дотик інший слеклайн після спроби проходження першої. 

 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Коли учасник ставить дві ноги на слеклайн, це вважається 

спробою. 

 
 

4.2.17. MONKEY IN THE MIDDLE 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть перешкоду від одного кінця до іншого, використовуючи 

лише руки на ручках, і сегменти ферми між кожною з ручок. 
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2. Учасники повинні переміщатися від одного кінця до іншого, 

використовуючи тільки руки і долоні. 
 

3. Подзвоніть в дзвоник. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість подзвонити в дзвоник. 
 

2. Падіння з перешкоди. 
 

3. Дотик ступнею або іншими частинами ніг, включаючи пересування 

зверху по перешкоді під кріпленнями або перекладинами. 

 
4. Використання конструкції труби, до якої приварені ручки, щоб 

подолати перешкоду.  

 

5. Ноги торкаються землі, щоб створити перевагу в подоланні 

перешкоди.  

 
6. Використання вертикальної ферми в якості сходів, щоб почати 

перешкоду, пройти або завершити перешкода. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Вважається, що учасник почав проходження перешкоди після того, як 

обидві ноги учасника покинули стартову сходинку. 

 

2. Учасник може використовувати горизонтально розташовану ферму, 

щоб почати проходження перешкоди. 

 

4.2.18. MEMORY TEST 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Визначте останні дві цифри стартового номера. 

 

2. Знайдіть ці дві цифри в списку. 

 

3. Запам'ятайте текст або символ (и) поруч з двома цифрами. 

 
4. Повторіть текст або символи точно в тому вигляді, в якому вони 

були написані, на вимогу офіційного представника забігу, в 

зазначеній точці на трасі. 
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b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість згадати і відповісти текст або символи точно так, як 
було написано. 
 

2. Запис тексту або символів, щоб допомогти у відповіді. 

 

4.2.19. LOW RIDER 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть через навішування тільки ногами, руками і долонями і 

подзвоніть в дзвоник.  

 

2. Залишайтеся в межах однієї смуги руху, не рухаючись в бічному 

напрямку. 

 

a) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Будь-яка частина тіла не може торкатися землі, щоб створити 

перевагу. 

  

2. Використання вертикальної ферми в якості сходів, щоб почати 

перешкоду, пройти або завершити перешкоду.  

 
3. Переміщення над планками, які підтримують кожну мотузку.  

 
4. Неможливість подзвонити в дзвоник.  

 

5. Використання більше однієї смуги для подолання перешкоди. 

 

c) Додаткова інформація 
 

1. Вважається, що учасник почав проходження перешкоди після того, як 

обидві ноги учасника покинули стартову сходинку. 

 

2. Учасник може використовувати горизонтально розташовану ферму, 

щоб почати проходження перешкоди. 
 

4.2.20. TARZAN SWING 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться на вершину мотузки або мотузкових сходів, щоб почати 

проходження перешкоди. 

 

2. Пройдіть через навіски тільки руками і долонями. 

 

3. Подзвоніть в дзвоник. 
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b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість подзвонити в дзвоник. 
 

2. Падіння з перешкоди, за винятком фази сходження за допомогою 
мотузки або мотузкової драбини, яку можна здійснити кілька разів. 

 
3. Використання будь-якої опорної конструкції. 

 
4. Підйом над вершиною перешкоди. 

 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Важається, що учасник почав долати перешкоду, як тільки він 

торкнувся до навішування. На цьому етапі учасники повинні або 

подолати перешкоду, або виконати штраф. 
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4.3. MANDATORY OBSTACLES (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЕРЕШКОДИ) 
 

4.3.1. ARMER 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть вантаж з зазначеної чоловічої чи жіночої зони. 

 

2. Починаючи за стартовим прапором, перенесіть вантаж уздовж всього 

позначеного маршруту. 

 
3. Поверніть вантаж у вказане місце. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість пройти весь зазначений маршрут з вантажем. 

 
2. Перетягування, катання, кидання або штовхання вантажу. 

 
3. Перенесення неправильного вантажу. 

 
4. Перенесення вантажу не за ручки. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Вантаж може бути опущений вниз в міру необхідності.  

 

2. Якщо вантаж спортсмена впав або був покладений, і він рухається, 

учасник повинен повернути вантаж туди, де він був скинутий, і 

відновити перенесення з цього місця. 
 

4.3.2. BARBED WIRE / CORD / SCRIM NET LOW / TUBE CRAWL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть під перешкодою від одного кінця до іншого. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Не пройти під перешкодою від одного кінця до іншого. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник може котитися під перешкодою.  
 

2. Учасник може торкнутися перешкоди. 
 

4.3.3. BUCKET CARRY 
 

a) Інструкції для учасників 
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1. Виберіть відро із визначеної чоловічої чи жіночої зони.  

 

2. Пронесіть відро по розміченому маршруту.  

 
3. Відро повинно пройти весь позначений маршрут з однаковою 

кількістю матеріалу всередині.  

 
4. Кришка відра повинна постійно залишатися на місці. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Повернення відра з меншою кількістю матеріалу всередині, ніж 

було в момент початку.  

 

2. Скорочення будь-якої частині зазначеного маршруту.  

 

3. Перенесення відра, призначеного для учасника протилежної 

статі. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Для цієї перешкоди немає варіанту burpee. Перешкода повинна бути 

пройдена. 

  

2. Якщо учасник повертає відро з відсутнім частково або повністю 

матеріалом після завершення зазначеного маршруту, учасник 

повинен повторно пройти весь зазначений маршрут з правильно 

заповненим відром.  

 
3. Учасник може поставити відро на землю, щоб при необхідності 

відпочити. 

 
4. Кришка на кожному відрі не прикріплена постійно. Якщо кришка 

змістилася випадково, учасник може замінити її, поки матеріал з 

відра не випав. У разі втрати матеріалу з відра учасник повинен 

повернути відро в початок перенесення, замінити його і завершити 

перенесення з новим відром. Учаснику дозволяється видалити весь 

матеріал з відра до його повернення. 

 

4.3.4. DUNK WALL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть під стіною з одного боку на інший.  
 

2. Не пірнайте. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
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1. Неможливість пройти під стіною на іншу сторону.  

 

2. Обхід стіни навколо стіни. 

 

4.3.5. FARMERS CARRY 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть вантаж з зазначеної чоловічої чи жіночої зони. 
 

2. Починаючи за позначеним стартовим прапором, перенесіть 

вантаж по всьому маркованому маршруту. 

 
3. Поверніть вантаж в вказане місце. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість пройти весь зазначений маршрут із вантажем.  

 

2. Перетягування, перекочування, кидання або штовхання вантажу.  

 

3. Перенесення неправильного вантажу.  

 

4. Перенесення вантажу без використання ручок. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Якщо потрібні кілька вантажів, вони повинні переноситися разом. 

Учасники не можуть просуватися вперед з одним вантажем. 

  

2. Вантажі можуть бути опущені на землю в міру необхідності.  

 

3. Якщо вантаж падає або опускається, і він рухається, спортсмен 

повинен повернути вантаж туди, де він був скинутий, і відновити 

перенесення з цього місця. 

 
 

4.3.6. JERRY CAN CARRY 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть дві каністри для чоловіків або одну каністру для жінок із 

зазначеної зони. 

  

2. Пронесіть каністру (и) уздовж усього позначеного мартшруту.  

 

3. Поверніть канистру (и) до призначеного місця. 
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b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість пройти весь зазначений маршрут з каністрами.  

 

2. Перетягування, перекочування, кидання або штовхання каністр.  

 

3. Перенесення неправильної кількості каністр. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Якщо потрібно кілька каністр, вони повинні переноситися 

одночасно. Учасник не повинен значно просуватися вперед з однієї 

каністрою.  

 

2. Каністри можуть бути опущені вниз по мірі необхідності.  

 

3. Якщо каністра учасника впала або була опущена, і вона рухається, 

учасник повинен повернути каністру туди, де вона впала, і 

відновити перенесення з цього місця.  

 

4. Якщо каністра пошкоджена, і з контейнера вилилася значна 

кількість води, учасник повинен повернутися на старт з каністрою 

(ами), вибрати нову каністру (-и) і почати все спочатку. 
 

4.3.7. LOG CARRY 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть одну колоду з вказаної чоловічої чи жіночої зони.  

 

2. Пронесіть колоду по всьому зазначеному маршруту.  

 

3. Поверніть колоду в позначене місце. 

 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість пройти весь зазначений маршрут із колодою. 
 

2. Перетягування, перекочування, кидання або штовхання колоди. 
 

3. Перенесення неправильної колоди.  
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Колода може бути опущена вниз по мірі необхідності. 

 

2. Якщо колода учасника впала або покладена на землю, і вона 

переміщується, учасник повинен повернути колоду туди, де вона 

була впущена, і відновити перенесення з цього місця. 
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4.3.8. SANDBAG CARRY 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть мішок з вказаної чоловічої чи жіночої зони.  

 

2. Пронесіть мішок по всьому зазначеному маршруту.  

 

3. Поверніть мішок в позначене місце. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість пройти весь зазначений маршрут з мішком. 

 
2. Перетягування, перекочування, кидання або штовхання мішка. 

 
3. Перенесення неправильного мішку (мішок призначений для 

протилежної статі) або неправильна кількість мішків. 

 
a) Додаткова інформація 

 
1. Якщо потрібно переносити кілька мішків, вони повинні 

переноситися одночасно. 
 

2. Мішки можуть бути опущені на землю в міру необхідності, проте 

учасник не може значно просуватися вперед з одним мішком в будь-

який час. 

 

3. Якщо мішок учасника впал або покладен на землю, і він 

переміщається, учасник повинен повернути мішок туди, де він був 

впущен, і відновити перенесення з цього місця. 

 
 

4.3.9. SWIM / WATER CROSSING 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть крізь воду від одного краю до іншого, залишаючись в межах 

зазначеного маршруту весь час.  

 
2. Не пірнайте. 

 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Не перебувати в межах кордонів перешкоди, розмітки маршруту або 

обхід перешкоди. 
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2. Обхід перешкоди, щоб уникнути значної взаємодії з водою, 

незалежно від розмітки траси.  

 

3. Дайвінг. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Учасник може повторно увійти в воду в точці виходу, якщо обхід був 

викликаний затором. 

 

2. Персональні плавзасоби можуть бути обов'язковими. 

 

4.3.10. CHAIN CARRY 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть ланцюг з вказаною чоловічої чи жіночої зони.  

 

2. Пронесіть ланцюг по всьому зазначеному маршруту.  

 

3. Поверніть ланцюг в позначене місце. 

 
b) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Неможливість пройти весь зазначений маршрут з ланцюгом. 

 
2. Перетягування, перекочування, кидання або штовхання ланцюга. 

 
3. Перенесення неправильного ланцюга (ланцюг призначений для 

протилежної статі) або неправильна кількість ланцюгів. 

 

a) Додаткова інформація 
 

1. Якщо потрібно переносити кілька ланцюгів, їх слід переносити 

одночасно. 

  

2. Ланцюг може бути опущений на землю в міру необхідності, проте 

учасник не може просуватися вперед з одним ланцюгом (якщо 

необхідно переносити два).  

 
3. Якщо ланцюг спортсмена падає або опущений вниз і він 

переміщається, учасник повинен повернути ланцюг туди, де він був 

скинутий, і відновити перенесення з цієї точки. 
 
 
 

4.3.11. WEIGHTED LOW CRAWL 
 

a) Інструкції для учасників 
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1. Виберіть вантаж з зазначеної чоловічої чи жіночої зони.  

 

2. Повзіть під колючим дротом або шнуром від одного кінця до іншого, 

утримуючи вантаж.  

 
3. Вантаж повинен переноситися або штовхатися, а не висуватися або 

кидатися з одного кінця колії на іншій. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Не пройти під колючим дротом або шнуром від одного кінця до 
іншого.  
 

2. Кидання вантажу. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник може котитися під дротом або шнуром, утримуючи 

вантаж. 

 

2. Вантаж може торкатися землі в будь-який час, якщо учасник несе 

або штовхає його, поки він рухається від одного кінця шляху до 

іншого. 

 
3. Учасник може торкнутися дроту або шнура. 

 

4.3.12. LILY PADS 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть по плавучим елементам з одного боку зазначеної ділянки 

на іншу. 

 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Не перейти з одного боку зазначеного маршруту на інший. 
 

c) Додаткова інформація 
 

1. Учасник може впасти з конструкції в воду, це не провал перешкоди. 

 

2. Якщо учасник впаде в воду, він повинен або знову піднятися на 

плавучий елемент і продовжити рух по зазначеному маршруту, або 

плисти по зазначеному маршруту, поки не досягне суші і не зможе 

продовжити рух. 
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4.3.13. CLIFF CLIMB 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Підніміться на вершину скелі, дотримуючись зазначеного маршруту. 

 
c) Спроби, які не зараховуються 

 
1. Не пройти з одного боку зазначеного курсу на іншій. 

 
4.3.14. CARGO NET GROUND CRAWL 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Пройдіть під сіткою для вантажу всім тілом, проходячи під 

сіткою, від одного кінця до іншого. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Не пройти під вантажний сіткою від одного кінця до іншого.  

 

2. Не тримати все тіло під сіткою. 

 
c) Додаткова інформація 

 
1. Учасник може котитися під сіткою для вантажу.  

 

2. Учасник може доторкатися вантажний сітки будь-якою частиною 

свого тіла і відштовхувати сітку, щоб розчистити шлях.  

 

3. Рух з будь-якою частиною тіла, не прикритої сіткою, не дозволяється. 
 

4.3.15. STONE CARRY 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть камінь з зазначеної чоловічої чи жіночої зони. 
 

2. Пронесіть камінь по всьому зазначеному маршруту. 
 

3. Поверніть камінь в вказане чоловіче чи жіноче місце. 
 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість пройти з каменем весь позначений маршрут.  

 

2. Перетягування, катання, кидання або штовхання каменя. 

 
3. Носіння неправильного каменю (камінь предназначенній для 

учасника протилежної статі) або неправильної кількості каменів. 
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c) Додаткова інформація 
 

1. Якщо потрібно переносити кілька каменів, їх слід переносити 

одночасно. 

 

2. Камені можуть бути опущені на землю в міру необхідності, проте 

учасник не може значно просунутися вперед з одним каменем в 

будь-який час. 

 
3. Якщо камінь учасника падає або кладеться вниз і він переміщається, 

учасник повинен повернути камінь туди, де він був кинутий, і 

відновити перенесення з цієї точки. 

 
 

4.3.16. WEIGHTED VEST RUN 
 

a) Інструкції для учасників 
 

1. Виберіть жилет із зазначеної чоловічої чи жіночої зони. 
 

2. Одягніть жилет на тулуб. 
 

3. Пройдіть весь зазначений маршрут в жилеті. 
 

4. Зніміть жилет і поверніть його в призначене для чоловіків або жінок 
місце. 

 

b) Спроби, які не зараховуються 
 

1. Неможливість пройти весь позначений маршрут в жилеті. 

 

2. Відсутність жилета на торсі. 

 

3. Зняття і перекочування, кидання, перетягування або штовхання 

жилета. 

 
4. Носіння неправильно підібраного жилета. 

 

a) Додаткова інформація 
 

1. Жилети можуть бути зняті в міру необхідності, проте учасник не 

може істотно просунутися вперед без жилета в будь-який час. 

 

2. Якщо жилет зсувається з якої-небудь причини при знятті, учасник 

повинен повернути жилет на місце, де він був знятий, і відновити 

перенесення з цього місця. 
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5. ЧАСТИНА E 
 

ІСТОРІЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
 

5.1.  ІСТОРІЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

 

a) 6.11.19 
 

1. Новий формат правил з повним оглядом кожного правила, 

роз'ясненнями мови та оновленнями форматування. 
 

2. Оновлений розділ 3.2.5, щоб відобразити вікову групу за підсумковим днем 

року. 

 

3. Додано наступне Multiple Attempt (Pass/Fail) Obstacles: 
 

(1) 4.1.24. AIR BIKE 
 

(2) 4.1.25. HAY WALL 
 

(3) 4.1.26. LOG FLIP 
 

(4) 4.1.27. 10’ WALL 
 

(5) 4.1.28. SPARTAN COLUMNS 
 

(6) 4.1.29. SLAM BALLS 
 

(7) 4.1.30. IRISH TABLES 
 

(8) 4.1.31. WEIGHTED BURPEE 
 

4. Додано наступне Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: 
 

(1) 4.2.10. PIPE LAIR 
 

(2) 4.2.16. SLACKLINE 
 

(3) 4.2.17. MONKEY IN THE MIDDLE 
 

(4) 4.2.18. MEMORY TEST 
 

(5) 4.2.19. LOW RIDER 
 

5. Додано наступне Mandatory Obstacles: 
 

(1) 4.3.10. CHAIN CARRY 
 

(2) 4.3.11. WEIGHTED LOW CRAWL 
 

(3) 4.3.12. LILY PADS 
 

(4) 4.3.13. CLIFF CLIMB 
 

(5) 4.3.14. CARGO NET GROUND CRAWL 
 

6. Прейшов до Multiple Attempt (Pass/Fail) Obstacles: 
 

(1) 4.1.18. SPARTAN LADDER 
 

(2) 4.1.32. BOX JUMPS 
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(3) 4.1.33. JUMP ROPE 

 
(4) 4.1.34. PUSH-UPS 

 
7. Прейшов до Mandatory Obstacle: 

 
(1) 4.3.4. DUNK WALL 

 

8. Вилучено вимогу виконати 5 burpees для 4.1.3 ATLAS CARRY 
 

9. Вилучено вимогу, що відро не можна носити на плечах або над 

головою з 4.3.3 Bucket Carry. 
 

10. Уточнено використання горизонтальних ферм при проходженні перешкод. 
 

11. Додано правило про заборону тестування траси 3.9.4. 
 

12. Уточнено - ви маєте закінчити подолання перешкоди, перевернувши 
обладнання. 

 

13. Пояснено, що можна, а що не можна використовувати під час проходження 
4.2.15 Z WALL 

 
b) 9.5.19 

 
1. Уточнено 3.7.2. спорядження не повинно залишатися на учаснику під час 

burpees. 
 

2. Змінено паркан на бар'єр 4.1.9 HERCULES HOIST. 
 

3. Уточнено 4.2.14 TYROLEAN TRAVERSE правила про те з чого начати. 
 

4. Додано правило 4.2.20 TARZAN SWING. 
 

5. Уточнено 4.3.3 BUCKET CARRY  (переміщений матеріал) 
 

6. Додано правило 4.3.15 STONE CARRY.  
 

 
c) 11.12.19 

 
1.  Уточнено 3.21.1 (C) - затверджену футболку необхідно носити на подіумі. 

 
2.  Додано правило 4.1.35 ROWER to Pass/Fail Multiple Attempt. 

 

3. Додано правило 4.3.16 WEIGHTED VEST RUN to mandatory obstacles. 
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