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I.  Překážky s více pokusy:  

 tyto překážky může závodník zkoušet zdolat víckrát, dokud překážku nezdolá  

 pokud bude závodník překážku zkoušet víckrát, nesmí bránit dalším příchozím závodníkům v 

překonání  

 

 

 

  

HERCULES HOIST (Kladka)  
  

Instrukce:  
 Za pomocí lana vytáhne závodník břemeno, dokud se břemeno nedotkne kladky.  

 Zpět je povinnost spouštět pomalu a pod kontrolou bez puštění lana a břemena z výšky na zem 

 Závodník nesmí během tahání šlapat nebo sedat na lano  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Neschopnost vytáhnout břemeno až nahoru ke kladce 

 Spadnutí, puštění břemena na zem za každých okolností   

 Použití cizích předmětů na zdolání překážky 

 

poznámky:  
 Závodník má více pokusů na překážku, může si zkusit jinou řadu, jiné lano, ale nikdy mu nesmí 

spadnout břemeno na zem, musí ho jen položit dle pravidel  

 Závodník nesmí vytáhnout břemeno díky chůzi do dálky, nebo se vzdalovat od zábradlí 

 Závodník si může pomoci zapřením nohou o opěrné zábrany 

 Závodník nesmí stát na zábranách nebo překročit zábrany, okamžitě bude závodník DQ 

 Ani závodníci open vln si nemohou na překážce pomáhat 

 

ZDI VŠECH VÝŠEK 
  

Instrukce:  
 Vylézt na zeď a přelézt ji bez použití podpůrné konstrukce, boku zdí či vlajky.  

 Ženy mohou používat označený stupínek, je-li k dispozici.  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost vylézt či přelézt překážku  

 Použití opěrné konstrukce, boků zdí, či vlajek  

 Muži používají stupínek, který je určen výhradně ženám  

poznámky:  

 Závodník může překážku zkoušet víckrát, dokud ji nesplní, nebo může vykonat trest  

 Pouze závodníci open vln si mohou na překážce pomáhat 

 

HURDLES 
 

Instrukce:  
 Přelézt hranol bez použití podpůrné konstrukce  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost vylézt či přelézt překážku  



 Použití opěrné konstrukce, boků konstrukce 

poznámky:  

 Závodník může překážku zkoušet víckrát, dokud ji nesplní, nebo může vykonat trest  

 Pouze závodníci open vln si mohou na překážce pomáhat 

 

  

INVERTED WALL (převrácená zeď)  
  

Instrukce:  
 Vylézt na zeď a přelézt ji bez použití podpůrné konstrukce, boku zdí či vlajky.  

 Ženy mohou používat označený stupínek, je-li k dispozici.  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost vylézt či přelézt překážku  

 Použití opěrné konstrukce, boků zdí, či vlajek  

 Muži používají stupínek, který je určen výhradně ženám  

poznámky:  

 Závodník může překážku zkoušet víckrát, dokud ji nesplní, nebo může vykonat trest  

 Pouze závodníci open vln si mohou na překážce pomáhat 

 Závodník může použít spojovací lišty uvnitř překážky 

 

ATLAS CARRY  
  

Instrukce:  
 Závodník vezme do rukou břemeno, přenese na druhou stranu, položí (ne hodit), udělá 5 

Burpees, zvedne přemeno, přenese zpět na začátek, položí (ne hodit)   

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Neschopnost uchopit břemeno v místě určení  

 Nevykonaný počet 5 angličáků  

 Nevrácené břemeno zpět na začátek  

poznámky:  
 Pokud závodník položí břemeno během přenášení, nesmí břemeno koulet.  

 Pokud břemeno položí nebo upustí, musí ho vzít ve stejném bodě, kde břemeno pustil. Pokud se 

břemeno odkulí samo, musí se vrátit na místo, kde ho pustil a pokračovat dopředu.  

 Pokud závodník není schopen překážku překonat, trest za nevykonání je jen 30 Burpees (nikoli 

35)  

 Závodník musí vždy začít na vyhrazeném začátku  

  

 

PŘEVRACENÍ 
  

Instrukce:  
 Závodník musí převrátit břemeno tolikrát, kolikrát je požadováno  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost břemeno převrátit na požadovaný počet, nebo vůbec  

poznámky:  



 Závodník je povinen překážku zdolat v jedné řadě, nesmí přecházet k jinému břemenu, pokud již 

začal (1 převrácení) 

 Pokud závodník ještě nezačal přehazovat/převracet břemeno, může si vybrat jinou řadu  

 Zahození břemena není považováno za porušení, nebo nesplnění  

 Při převracení pneumatiky nemohou závodníci stát uvnitř pneumatiky 

 

PLATE DRAG (Táhnutí, tažení)  
Instrukce:  

 Závodník musí táhnout břemeno tak, aby popruh, lano bylo napnuté  

 Břemeno nesmí být bráno do ruky, zvedáno, musí být jen taženo až do konce. Následně zase 

zpět do napnutí lana ke koncovému bodu  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost splnění překážky  

 Táhnutí bez napnutého lana  

 Nevrácení až do napnutého lana ke koncovému bodu  

 Nadzvedávání ze země, nebo vytváření bariér na zemi  

 Válení, koulení, musí být jen taženo  

 Vyndání, sundání lana z kůlů  

poznámky:  
 Na některých závodech je povoleno nejprve táhnout, pak tlačit   

 Závodník nesmí břemeno nést, stále se musí dotýkat země 

 Závodník může změnit linii, ale pouze za předpokladu, že dá 

břemeno do původního stavu 

 

VODNÍ A BLÁTIVÉ PŘÍKOPY 

Instrukce:  
 Závodník musí zůstat pouze ve vyznačeném prostoru  

 Zákaz potápění  

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Závodník nesmí zůstávat na krajích překážky, nebo jít krajem mimo vodu či bahno  

poznámky:  
 Diskvalifikace za projití krajem mimo vodu a bahno  

 Závodník se může vrátit a začít znovu, pokud je překážka přetížená  

 

PŘES – POD - SKRZ (Over - Under - Through)  
Instrukce:  

 Závodník musí přelézt přes první zeď, podlézt druhou zdí a skrz třetí zeď  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nesplnění jedné z překážek  

 Použití opěrných prvků pro přelezení zdí  

poznámky:  
 Zdi mohou být v různém pořadí. Závodník je povinen poslouchat instrukce dobrovolníka a 

překonat správně  

 Neomezené množství pokusů pro zdolání  

 



SLIP WALL 

Instrukce:  
 Závodník musí vylézt a přelézt zeď  

 Závodník může použít lano, pokud je k dispozici  

 Závodník nesmí využít pomoci bočních hran a jiné pomoci mimo závodníků  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost splnění překážky  

 Využití hran překážky, či jiné pomoci než závodníků  

poznámky:  

 Neomezené množství pokusů pro zdolání  

 Pouze závodníci open vln si mohou na překážce pomáhat 

 

A-FRAME CARGO  

Instrukce:  
 Závodník musí vylézt a přelézt překážku pouze pomocí sítě 

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Neschopnost přelézt   

 Závodník nesmí využít pomoci bočních hran  

poznámky:  
 Neomezené množství pokusů pro zdolání, pokud závodník využije bočních hran, musí překážku 

zdolat znovu a dle pravidel  

 

FIRE JUMP 

Instrukce:  
 Závodník musí přeskočit přes oheň  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Neschopnost přeskočit oheň  

poznámky:  
 Diskvalifikace za obcházení překážky – 

neomezené množství pokusů pro zdolání  

 

ROPE CLIMB 
  

Instrukce:  
 Závodník musí vylézt po laně jakýmkoli způsobem a zazvonit na zvonek rukou  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nezazvonění  

 Zazvonění nohou  

 Využití víc než jednoho lana při šplhu nahoru či dolu  

 Použití jakýchkoli mechanických pomůcek  

poznámky:  
 Závodník může změnit lano, pokud mu nevyhovuje, ovšem jen ze země a nesmí z překážky 

spadnout – Závodník může překážku zkoušet několikrát, ale vždy se zařadit za závodníky, kteří 

překážku zkouší poprvé 



 Závodník se i po zazvonění musí vrátit bezpečně a plně pod kontrolou zpět dolů na zem  

 

STAIRWAY TO SPARTA 
  

Instrukce:  
 Závodník musí vylézt a přelézt překážku bez použití podpůrných konstrukcí 

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nezdolání překážky  

 Použití podpůrných konstrukcí překážky 

 Muži použijí pomocný schodek pro ženy 

poznámky:  
 Open vlny si můžou pomáhat 

 

 

VERTICAL CARGO 

Instrukce:  
 Závodník musí vylézt a přelézt zeď pouze pomocí sítě 

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Neschopnost přelézt   

 Využití pomocných prostředků – stromy, větve a napínací lana  

poznámky:  
 Neomezené množství pokusů pro zdolání, pokud závodník využije pomocných prostředků, musí 

překážku zdolat znovu a dle pravidel  

 

DUNK WALL 

Instrukce:  
 Závodník musí překážku podplavat, či jinak překonat překážku spodem  

 Závodník nesmí do vody skočit po hlavě 

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Neschopnost podlézt, podplavat  

poznámky:  
 Neomezené množství pokusů pro zdolání  

 Pokud závodník nemůže překážku zdolat, i tak musí jít do vody a následně vykoná trest 

 

BENDER 

Instrukce:  
 Závodník musí vylézt a přelézt překážku bez použití podpůrných konstrukcí 

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Neschopnost přelézt překážku 

 Použití podpůrných konstrukcí  

poznámky:  
 Neomezené množství pokusů pro zdolání 

 Je povoleno použít nohy na příčkách 



 Pokud závodník nemůže překážku zdolat, vykoná trest 

 

 

 

 

II. Překážky s jedním pokusem:  

 tyto překážky můžete zdolat pouze na první pokus  

 pokud překážku nezdoláte, následuje trest 30 Burpees  

 jakmile začnete, musíte dokončit, nebo následuje trest  

  

MONKEY BARS 
  

Instrukce:  
 Závodník musí překážku zdolat pouze za pomocí rukou a rukou zvonit na zvonek. Nohy se 

nesmí dotknout země  

 Závodník nesmí zdolat překážku vrchem, ale pouze spodem – vnitřkem  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Dotknutí jakékoli částí těla země mimo začátek a konec překážky  

 Použití nohou na překážce - tzn. dotknutí nohou jakékoli tyče na 

ručkování – využití stran překážky  

 Nezazvonění na zvonek  

poznámky:  
 Závodník musí zůstat ve stejné řadě v jaké začne, a jakmile jeho obě nohy opustí zem musí 

překážku dokončit  

  

MULTI-RIG 
  

Instrukce:  
 Závodník musí překonat překážku a na konci zazvonit na zvonek rukou. Nohy se nesmí dotknout 

země ani překážky  

 Závodník nesmí přelézt přes překážku vrchem  

 Závodník musí začít prvním elementem překážky 

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Pokud se jakákoli část těla závodníka dotkne země, považuje se překážka za nesplněnou  

 Nohy dotýkající se překážky  

 Využití bočních hran překážky  

 Nezazvonění  

poznámky:  
 Závodník je povinen zůstat ve své řadě, nikoli řadu během překonávání měnit 

 Závodník nemusí využít všechny elementy překážky, ale musí zazvonit na zvonek  

 Překážka může končit stěnou. Překážka je zdolaná, když závodník překoná stěnu bez dotyku 

země 

 

 

 



 

SPEAR THROW 
  

Instrukce:  
 Závodník hází oštěp a trefuje se do panáka, tak, že se oštěp zapíchne do slámy nebo dřevěného 

těla panáka  

 Pouze jeden pokus  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Oštěp se nezapíchne do dřevěného těla panáka nebo slámy 

 Jakákoli část oštěpu se dotkne země  

poznámky:  
 Za pokus se považuje uchopení oštěpu a pohybu, hodu vpřed  

 Závodník si může vybrat jinou řadu, jiný oštěp, má-li pocit, že ten jeho vybraný je poškozený, 

musí tak ale provézt před samotným hodem  

 Je pouze na závodníkovi, aby si ohlídal šňůru vedoucí od oštěpu, pokud se závodník zamotá, 

nebo se šňůra zamotá do čehokoli, je to na odpovědnost závodníka. Pokud se tak stane během 

hodu, hod je považován za vykonaný  

 Oštěp musí zůstat zabodnutý v panáku či slámě po dobu, než závodník opustí oblast překážky 

(až za posledního panáka), jinak je považováno za nesplnění překážky  

 Oštěp se může dotknout země při přitahování k sobě  

  

TRAVERSE WALL / „Z“ WALL 
  

Instrukce:  
 Závodník musí jít ve směru jaký určí dobrovolník, vždy od začátku zdi a končí se zazvoněním na 

zvonek rukou 

 Závodník se nesmí v žádném případě dotýkat vrchní hrany zdi, ani země  

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Dotknutí země jakoukoli částí těla  

 Dotknutí vrchní hrany zdi  

 Nezazvonění na zvonek  

 Použití jakýchkoli podpůrných, pomocných mechanických prostředků  

poznámky:  
 Pokud všechny končetiny jsou na zdi, ruce, i nohy se nesmí dotýkat země, je považováno za 

počátek pokusu o zdolání překážky, již není možnost se vrátit zpět na začátek  

 První držáky na ruce a nohy musí být použité 

 Na začátku zdi je nutné začít min. jednou rukou a jednou nohou  

 Závodník nemusí zdolat všechny držáky, překážka je zdolaná, když se závodník dotkne zvonku 

(není podmínkou zdolat poslední držáky) – žádná část těla se nesmí dotknout země před 

dotknutím zvonku 

 

 



 

 

OLYMPUS 
  

Instrukce:  
 Závodník může použít pouze ruce na různé držáky na překážce 

 Jde z jedné strany na druhou 

 Závodník se nesmí dotknout vrchní části překážky nebo země 

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Dotknutí země jakoukoli částí těla mezi startem a zazvoněním 

 Dotknutí vrchní hrany zdi  

 Nezazvonění na zvonek  

 Závodník se dotkne nohama jakéhokoliv držáku 

poznámky:  
 Závodník musí začít ze startovacího stupínku 

 Jakmile má závodník obě chodidla na překážce, tak se pokus počítá 

 Závodník se může zapřít nohama o překážku, ale ne o držáky včetně děr 

 Závodník může použít jakékoliv kombinace držáků a děr na zdolání překážky 

 

 

BALL THROW 
Instrukce:  

 Závodník hodí sněhovou kouli na terč 

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Netrefení terče 

poznámky:  
 Závodník musí trefit aspoň část terče 

 Trefení části konstrukce (ne terče) není zdolání překážky 

 

 

BALANCE BEAMS 
  

Instrukce:  
 Závodník musí přejít překážku po vrchu, aniž by se dotknul země  

 Závodník musí dojít až na konec překážky, bez dotknutí země, nebo částí konstrukce  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Dotknutí země jakoukoli částí těla, vč. částí opěrné konstrukce  

 Použití jakýchkoli mechanických pomůcek a prostředků pro zdolání překážky (trekové hole, větve 

atd.)  

 Závodník nesmí přeskakovat z řady na jinou řadu, nebo skákat od poloviny překážky   

poznámky:  
 Jako počátek překonání překážky se považuje, když závodník se dostane za startovní čáru 

namalované na překážce 

 Pokud má závodník prošel za startovní čáru, nemůže už pozměnit řadu 



 Závodník se nemůže dotýkat jiné řady, aby si udržel balanc 

 

SLACK-LINE 
  

Instrukce:  
 Závodník musí přejít překážku po vrchu, aniž by se dotknul země  

 Závodník musí dojít až na konec překážky, bez dotknutí země, nebo částí konstrukce  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Dotknutí země jakoukoli částí těla, vč. částí opěrné konstrukce  

 Použití jakýchkoli mechanických pomůcek a prostředků pro zdolání překážky (trekové hole, větve 

atd.)  

 Závodník nesmí přeskakovat z řady na jinou řadu, nebo skákat od poloviny překážky   

poznámky:  
 Jako počátek překonání překážky se považuje, když ani jedna část těla se nedotýká země, obě 

nohy stojí na překážce  

 Pokud má závodník obě nohy na překážce, musí se pokusit dokončit překážku, nesmí se již 

vracet zpět na začátek  

 Dokud nemá závodník obě nohy na překážce, může si vybrat jinou řadu  

 

 

LOG HOP 
  

Instrukce:  
 Závodník musí přejít přes kolíky tak, aby se nedotkl žádnou částí těla země  

 Závodník se musí dotknout, stoupnout až na poslední kolík bez dotyku 

země 

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Dotknutí země jakoukoli částí těla před dosažení na poslední kolík  

 Použití opěrných, podpůrných prostředků pro překonání překážky – trekové hole, větve, stromy, 

další závodník  

 Využití další řady kolíků  

poznámky:  
 Jako počátek překonání překážky se považuje, když ani jedna část těla se nedotýká země, obě 

nohy stojí na kolících  

 Závodník musí využívat pouze jednu řadu kolíků, nesmí přeskakovat z řady na řadu  

 Pokud závodník stojí pouze na prvním kolíku a nohu nemá na druhém, může si ještě vybrat jinou 

řadu kolíků. Jakmile již stojí oběma nohama na kolících, musí již překážku dokončit až na konec  

 Závodník může využít jakoukoli část svého těla k překonání překážky, bez dotyku na zem, ale 

posledního kolíku se musí dotknout nohou – pak je překážka považována za splněnou  

TYROLEAN TRAVERSE 
  

Instrukce:  
 Závodník musí překonat lano a musí zazvonit na zvonek  

  

Druhy porušení/nepřekonání:  



 Nezazvonění na zvonek  

 Pokud je lano nad zemí, nesmí se žádná část těla dotknout země před zazvoněním na zvonek  

 Pokud je lano přes vodu, nesmí se nohy dotknout vody pod lanem  

 Použití jakýchkoli mechanických pomůcek a prostředků pro zdolání překážky  

poznámky:  
 Pokud je překážka přes vodu a závodník překonává překážku vrchem lana, nohy se můžou vody 

dotknout.  

 Pokud ale závodník překonává překážku spodem, nesmí se nohy dotknout vody.  

 Pokud je překážka přes vodu, je povoleno přelézt nebo plavat vodou, pokud není závodník 

schopen překážku splnit, následuje však trest 30 Burpees  

 Pokud je překážka přes vodu, musí závodník pokračovat i po zazvonění na zvonek po laně, aby 

minimalizoval plavání  

 

MEMORIZATION TEST 
  

Instrukce:  
 Závodník je povinen zastavit a přečíst si dle pokynů dobrovolníka svůj kód, zapamatovat si ho 

 Závodník může být dotázán na kód hned, později na trati, nebo vůbec  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Závodník odpoví špatně  

 Závodník použije mechanické prostředky – pera, tužky, fixy, dřevo, papíry atd.  

poznámky:  
 Závodník si za žádných okolností nesmí psát kód na své tělo, na tělo dalšího závodníka, nebo na 

cokoli jiného – papír, dřevo, oblečení, písek  

 Závodník nesmí za žádných okolností pořizovat obrazy, či videa kódů  

 

 

TWISTER 
  

Instrukce:  
 Závodník musí překonat překážku a na konci zazvonit na zvonek rukou. Nohy se nesmí dotknout 

země ani překážky  

 Závodník nesmí přelézt přes překážku vrchem  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Pokud se jakákoli část těla závodníka dotkne země, považuje se překážka za nesplněnou  

 Nohy dotýkající se překážky  

 Využití bočních hran překážky  

 Nezazvonění  

poznámky:  
 Závodník je povinen zůstat ve své řadě, nikoli řadu během překonávání měnit 

 Závodník se může dotýkat aluminiové části překážek při přechodech mezi částmi překážky  

 

 

  



III. Povinné překážky:  
 Zde jsou všechny překážky, kde se nosí či tahá břemeno  

 Pokud nesplní závodník překážku, musí ji opakovat  

 Pokud závodník není schopen překážku překonat, musí vrátit jeho čip a je diskvalifikován  

  

BUCKET CARRY 
  

Instrukce:  
 Závodník musí naplnit kbelík štěrkem, pískem, atd (dle instrukcí) z předem určeného místa a 

nést kýbl po vytyčené trase  

 Kbelík musí být plný dle požadované míry od dobrovolníka a v této míře se musí vrátit zase zpět. 

Je zakázáno doplňovat si kbelík během cesty.  

 Kbelík musí být nesen před tělem, nikoli na ramenou, hlavě, či za krkem  

 Prázdný nebo menší množství náplně v kbelíku znamená doplnit do požadované míry a celou 

překážku opakovat  

 Dobrovolník není odpovědný za plnost kbelíku, pouze může nařídit opakování překážky pro 

nedodržení pravidel  

Druhy porušení/nepřekonání:  

 Nevrácení dostatečně plného kbelíku zpět na začátek překážky  

 Nesení kbelíku na ramenou, hlavě, za krkem  

 Nevysypání kbelíku na určené místo  

 Zkrácení trasy pro nesení  

poznámky:  
 Za tuto překážku není možné vykonávat trestné Burpees  

 Závodník může položit kbelík kdykoli potřebuje, nebude překážku opakovat znovu 

 Závodník nesmí doplňovat kbelík hlínou, pískem, trávou apod.  

 Závodník se ale může vrátit zpět na začátek a doplnit si kbelík do požadovaného množství  

  

BARBED WIRE CRAWL 
  

Instrukce:  
 Závodník se musí podplazit pod drátem nebo šňůrou (koulení je povoleno)  

 Závodník nesmí dráty přeskakovat, přelézat nebo se plazit za vyhrazeným prostorem v 

bocích Zákaz potápění  

 Všechny věci, které závodník má s sebou při závodě, musí nést s sebou i přes překážku.    

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Obcházení nebo přebíhání překážky  

 Přenášení dalších závodníků přes překážku  

 Přenesení svých osobních věcí na konec překážky, nebo na bok a následně se po zdolání 

překážky pro věci vrátit  

 Pokud je překážka poškozena, je možné využít jiné cesty, nesmí se však přelézat nebo obcházet  

poznámky:  
 -Za tuto překážku není možné vykonávat trestné Burpees 

 Závodník může překážku opakovat kolikrát chce  



SANDBAG CARRY 
  

Instrukce:  
 Závodník musí nést břemeno na vyznačené trase  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost překážku splnit  

 Zničení, poškození břemena  

 Zkrácení vyznačené trasy, po které se břemeno nosí  

 Táhnutí břemena po zemi  

poznámky:  
 Záměrné poškození, nebo zničení břemena, aby bylo lehčí apod. je považováno za porušení 

pravidel a následuje diskvalifikace  

 Pokud je závodník vyzván nést víc než jedno břemeno, musí je nést najednou. Závodník 

nesmí jedno břemeno položit, jedno vynést a následně se pro druhé vrátit. Břemeno je 

možné položit na zem, pokud je potřeba – břemeno musí být neseno, nikoli táhnuto, 

kouleno, apod.  

 Pokud závodníkovi břemeno upadne a odkulí se dopředu, musí se závodník vrátit na místo, kde 

mu břemeno spadlo a pokračovat dál ve vyznačené trase  

LOG CARRY (kláda)  
  

Instrukce:  
 Závodník musí nést břemeno na vyznačené trase  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost překážku splnit  

 Koulení břemena  

 Zkrácení vyznačené trasy, po které se břemeno nosí  

 Táhnutí břemena po zemi  

poznámky:  
 Záměrné poškození, nebo zničení břemena, aby bylo lehčí apod. je považováno za porušení 

pravidel a následuje diskvalifikace  

 Pokud je závodník vyzván nést víc než jedno břemeno, musí je nést najednou. Závodník 

nesmí jedno břemeno položit, jedno vynést a následně se pro druhé vrátit. -Břemeno je 

možné položit na zem, pokud je potřeba – břemeno musí být neseno, nikoli táhnuto, 

kouleno apod.  

 Pokud závodníkovi břemeno upadne a odkulí se dopředu, musí se závodník vrátit na místo, kde 

mu břemeno spadlo a pokračovat dál ve vyznačené trase  

SWIMMING  
  

Instrukce:  
 Potápění není dovoleno  

 Pokud je požadováno, musí si závodník nandat záchranou vestu  

Druhy porušení/nepřekonání:  
 Nemožnost, neschopnost překážku splnit  

poznámky:  



 V případě, že lze překážku obejít jinou trasou, může neplavec tuto trasu obejít, ale pouze za 

předpokladu, že vykoná příslušný počet Burpees  

  

 


