
 
  



                                  Ogólne zasady pokonywania przeszkód:

 
 

FORMUŁA BARBARIAN RACE:
1.ELITA 
- Kobiety otrzymują 5 opasek,  a mężczyźni 3 opaski
- niezaliczanie przeszkody skutkuje przecięciem jednej opaski, uczestnik ma tylko JEDNĄ próbę pokonania 
przeszkody 
- ilość straconych opasek = ilość rund karnych. Rundy karne wykonuje uczestnik przed metą
- w przypadku stracenia wszystkich opasek  wynik uc
PK) 
OPEN 
- 2 próby pokonania przeszkody 
- Za niepokonanie przeszkody kara czasowa ( uczestnik otrzymuje oznakowanie na swojej opasce startowej ) 
Na podium OPEN stają osoby, które uzyskały na
 

FORMUŁA OPENER:
 

-Wielokrotne podejście do przeszkód 
-Nie wykonanie przeszkody = 20 burpees 

 
 

Ogólne zasady pokonywania przeszkód: 

FORMUŁA BARBARIAN RACE: 

Kobiety otrzymują 5 opasek,  a mężczyźni 3 opaski 
niezaliczanie przeszkody skutkuje przecięciem jednej opaski, uczestnik ma tylko JEDNĄ próbę pokonania 

ilość straconych opasek = ilość rund karnych. Rundy karne wykonuje uczestnik przed metą
w przypadku stracenia wszystkich opasek  wynik uczestnika nie liczy się w klasyfikacji (w wynikach widnieje jako 

Za niepokonanie przeszkody kara czasowa ( uczestnik otrzymuje oznakowanie na swojej opasce startowej ) 
Na podium OPEN stają osoby, które uzyskały najlepszy czas łącznie z karami. 

 
 

FORMUŁA OPENER: 

 

niezaliczanie przeszkody skutkuje przecięciem jednej opaski, uczestnik ma tylko JEDNĄ próbę pokonania 

ilość straconych opasek = ilość rund karnych. Rundy karne wykonuje uczestnik przed metą 
zestnika nie liczy się w klasyfikacji (w wynikach widnieje jako 

Za niepokonanie przeszkody kara czasowa ( uczestnik otrzymuje oznakowanie na swojej opasce startowej )  



 
1. Jeśli przeszkoda kończy się dzwonkiem, zaliczając przeszkodę można tylko i wyłącznie użyć ręki. Należy uderzyć 

w dzwonek przy pomocy ręki, uderzenie inną częścią ciała nie zostanie uznane. 
2. Całą długość przeszkody zawodnik pokonuje jednym torem. 
3. Przeszkody których nie dotyczy jedno podejście to m.in. ścianki, ścianki ruchome, rampa,  wyrzutnia, rundy z 

obciążeniem, Thor, równoważnia oraz te które zostaną wymienione w komunikacie przed startowym 
4. Pomoc na przeszkodach traktowana jest jako błąd. 
5. Zachowanie zawodnika wykraczające poza ogólnie przyjęte normy (szczególnie w stosunku do sędziego) może 

zostać ukarane dodatkową karą czasową 10 minut, w szczególnych przypadkach po konsultacji z Sędzią 
Głównym – dyskwalifikacją. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz używania substancji klejących przy pokonywaniu przeszkód (kleje, substancje 
lepkie, itp.). W momencie wykrycia użycia u zawodnika wyżej wymienionych substancji następuje jego 
dyskwalifikacja. Magnezja dozwolona. 

7. Nieopatrzone, otwarte rany z sączącą się krwią dyskwalifikują z dalszego biegu. Aby kontynuować dalszy bieg 
należy samodzielnie opatrzyć sobie rany lub skorzystać z punktu medycznego. Po opatrzeniu skaleczeń i 
dopuszczeniu przez ratownika medycznego zawodnik może powrócić na trasę kontynuować bieg w miejscu 
opuszczenia trasy. 

8. Modyfikacja trasy dla kobiet: 
a. zmniejszony ciężar do przeniesienia, 
b. Jeden przeskok na latającym, jeden przeskok mniej na Stairway to Heaven oraz Dragon Tail,  
c. cięższy młot na Ding-Dong. 
d. Krótsza trasa na UZI 

9. Klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa Elite dotyczy tylko osób, które skończą przynajmniej 
z jedną opaską. 

10. Kary czasowe na poszczególnych przeszkodach w minutach: 

Chomik 2 Heblarz 3 
Drabinki 
ruchome 4 Hybryda 5 

Kołowroty 2 Long Swing 3 Dragon Tail 4 Combo 5 
Ding-Dong 2 Hot wheels 3 Rampa 4 Wisienki 5 

UZI 5 Skolopendra 6 Klik-Klak 4 Egzekutor 7 

Równoważnia 2 Rurecznica 3 Low Rig 5 
Stairway to 

heaven 7 

Snejk 3 
Latający 

barbarzyńca 4 Low Rig 2 5 Holy Stick 7 

Parówa 4 Rock n’ hole 4 Hexgamonium 8 Fatality 10 

Szmeterling 4 Akwedukt 4 Toroz 5 Korkociąg 8 

Ufo 2 Fuzja1 4 Latający 5 Fuzja2 5 
 

Przeszkody nie wymienione w tabelce są obowiązkowe np. zasieki, ścianki, bieg z obciążeniem itp. czyli pokonujemy je do skutku (jeśli na 
odprawie  lub sędzia nie poinformuje inaczej). 
Przeszkoda WYRZUTNIA pokonywana może być dwukrotnie. Jeśli za pierwszym razem nie uderzysz w dzwonek, robisz to po raz drugi, bez 
względu, czy wtedy uderzysz czy nie biegniesz dalej. 

 

 
 

 



OPIS:  
Przeszkoda polega na przejściu za pomocą stalowych kół na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z 
podłożem. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy umyślne. 
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji za wyjątki
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką.
Kara czasowa: 2 minuty. 

 
 
OPIS:  
Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z podłożem. 
 
Dozwolone jest: 
- kontakt tylko i wyłącznie nóg z elementami zamocowanymi do konstrukcji za wyjątkiem pierwszej rury startowej
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik  przekroczy wyznaczoną linię. Zakaz używania rusztowania/konstrukcji.
Kara czasowa: 2 minuty. 

KOŁOWROTY 

Przeszkoda polega na przejściu za pomocą stalowych kół na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z 
podłożem. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy umyślne. 

chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem rozpoczęcia(wejście na przeszkodę),

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. 

RÓWNOWAŻNIA 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z podłożem.  

kontakt tylko i wyłącznie nóg z elementami zamocowanymi do konstrukcji za wyjątkiem pierwszej rury startowej
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik  przekroczy wyznaczoną linię. Zakaz używania rusztowania/konstrukcji.

 
 

Przeszkoda polega na przejściu za pomocą stalowych kół na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z 
podłożem. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy umyślne.  

em rozpoczęcia(wejście na przeszkodę), 

 

kontakt tylko i wyłącznie nóg z elementami zamocowanymi do konstrukcji za wyjątkiem pierwszej rury startowej 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik  przekroczy wyznaczoną linię. Zakaz używania rusztowania/konstrukcji. 



 
OPIS:  
Przeszkoda składająca się z 4 części,  

1. Pierwsza część wymaga wejścia na drewnianą belkę. Należy położyć się na belce przed taśmą startową 
przymocowaną do belki. Następnie przy pomocy liny zamocowanej pod belką wejść na górę. 

2. Część druga to siatka pokonywana górą. Technika przejścia dowolna.
3. Część trzeciatriceps killer, poręcze równoległe, należy pokonać wyłącznie przy pomocy rąk. Start uznaje się za 

poprawny jeśli zawodnikumieści dłonie przed taśmą startową umieszczoną na poręczach i zawiśnie na nich.
4. Część czwarta, belki równoległe, należy pok

 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem umieści obydwie nogi za 
linią końcową. 
 
Kara czasowa 3 minuty. 

MAXIMUS 

Pierwsza część wymaga wejścia na drewnianą belkę. Należy położyć się na belce przed taśmą startową 
przymocowaną do belki. Następnie przy pomocy liny zamocowanej pod belką wejść na górę. 
Część druga to siatka pokonywana górą. Technika przejścia dowolna. 

ęść trzeciatriceps killer, poręcze równoległe, należy pokonać wyłącznie przy pomocy rąk. Start uznaje się za 
poprawny jeśli zawodnikumieści dłonie przed taśmą startową umieszczoną na poręczach i zawiśnie na nich.
Część czwarta, belki równoległe, należy pokonać dołem. Niedozwolone jest łapanie za liny.

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem umieści obydwie nogi za 

 

Pierwsza część wymaga wejścia na drewnianą belkę. Należy położyć się na belce przed taśmą startową 
przymocowaną do belki. Następnie przy pomocy liny zamocowanej pod belką wejść na górę.  

ęść trzeciatriceps killer, poręcze równoległe, należy pokonać wyłącznie przy pomocy rąk. Start uznaje się za 
poprawny jeśli zawodnikumieści dłonie przed taśmą startową umieszczoną na poręczach i zawiśnie na nich. 

onać dołem. Niedozwolone jest łapanie za liny. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem umieści obydwie nogi za 

  



 
 

 
 
 
OPIS:  
Wysoka ściana pionowa z linami po stronie wejścia z schodami po stronie zejścia. Należy wspiąć się na ścianę i wejść 
na jej  drugą stronę.  
 
Niedozwolone jest: 
- użycie do wspięcia elementów konstrukcyjnych, za wyjątkiem użycie brzegów konstrukcji,
 
Kara czasowa 4 minuty. 
 

 

 

 

 

 

RAMPA 

Wysoka ściana pionowa z linami po stronie wejścia z schodami po stronie zejścia. Należy wspiąć się na ścianę i wejść 

użycie do wspięcia elementów konstrukcyjnych, za wyjątkiem użycie brzegów konstrukcji,

Wysoka ściana pionowa z linami po stronie wejścia z schodami po stronie zejścia. Należy wspiąć się na ścianę i wejść 

użycie do wspięcia elementów konstrukcyjnych, za wyjątkiem użycie brzegów konstrukcji, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS:  
Należy za pomocą drewnianego młota trafić w tarczę zawieszoną wyznaczonej odległości. Po każdym rzucie: trafionym 
lub nietrafionym odkładamy młotek na wyznaczone miejsce.
Niedozwolone jest rzucanie młotem w momencie gdy na danym torze znajduje się inny zawodnik lub wolontariusz.
 
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku.
 

LATAJĄCY BARBARZYŃCA
 

 
OPIS:  
Jest to przeszkoda gdzie za pomocą czerwonych rur oddalonych od siebie należy przedostać się na 
drugą stronę przeszkody.  
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik dokona przeskoków pomiędzy drążkami i uderzy w 
dzwonek ręką.  
Dozwolone jest:  
- użycie tylko i wyłącznie rąk do pokonania przeszkody.
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji, z wyjątkiem wejścia rurę startową w celu rozpoczęcia 
przeszkody, 
Modyfikacje dla kobiet: 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodniczka wykona minimum 
zaczynamy i kończymy swobodnym zwisem na drążku. 
 
Kara czasowa: 5 minut 

 

THOR 

Należy za pomocą drewnianego młota trafić w tarczę zawieszoną wyznaczonej odległości. Po każdym rzucie: trafionym 
lub nietrafionym odkładamy młotek na wyznaczone miejsce. 
Niedozwolone jest rzucanie młotem w momencie gdy na danym torze znajduje się inny zawodnik lub wolontariusz.

Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. 

LATAJĄCY BARBARZYŃCA 

Jest to przeszkoda gdzie za pomocą czerwonych rur oddalonych od siebie należy przedostać się na 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik dokona przeskoków pomiędzy drążkami i uderzy w 

tylko i wyłącznie rąk do pokonania przeszkody. 

chwytanie elementów konstrukcji, z wyjątkiem wejścia rurę startową w celu rozpoczęcia 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodniczka wykona minimum 
zaczynamy i kończymy swobodnym zwisem na drążku.  

Należy za pomocą drewnianego młota trafić w tarczę zawieszoną wyznaczonej odległości. Po każdym rzucie: trafionym 

Niedozwolone jest rzucanie młotem w momencie gdy na danym torze znajduje się inny zawodnik lub wolontariusz. 

Jest to przeszkoda gdzie za pomocą czerwonych rur oddalonych od siebie należy przedostać się na 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik dokona przeskoków pomiędzy drążkami i uderzy w 

chwytanie elementów konstrukcji, z wyjątkiem wejścia rurę startową w celu rozpoczęcia 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodniczka wykona minimum 1 przeskok (Przeszkodę 



 

RINGS OF GLORY/ LONG SWING

 
OPIS: 
 
Należy pokonać przeszkodę przy użyciu kół gimnastycznych zawieszonych na konstrukcji. 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką.
 
 
Dozwolone jest: 
- użycia tylko i wyłącznie rąk. 
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem rury lub belki startowej,
-chwytanie taśm na których zawieszone są koła,
- podpieranie się o podłoże oraz odpychanie od niego. W gestii sędziego jest ocena, czy dotknięcie 
podłoża było intencjonalne czy umyśln
 
 
Kara czasowa: 3 minuty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINGS OF GLORY/ LONG SWING 

Należy pokonać przeszkodę przy użyciu kół gimnastycznych zawieszonych na konstrukcji. 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. 

chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem rury lub belki startowej, 
chwytanie taśm na których zawieszone są koła, 
podpieranie się o podłoże oraz odpychanie od niego. W gestii sędziego jest ocena, czy dotknięcie 

podłoża było intencjonalne czy umyślne. 

 

 

 

 

Należy pokonać przeszkodę przy użyciu kół gimnastycznych zawieszonych na konstrukcji.  

podpieranie się o podłoże oraz odpychanie od niego. W gestii sędziego jest ocena, czy dotknięcie 



OPIS:  

Przeszkoda polega na przeskoczeniu za pomocą stalowego drążka pionowo do góry zawieszając się 
na kolejnych hakach bez kontaktu z podłożem. Przeszkodę zaczynamy i kończymy zwisem na drążku.
 
Dozwolone jest: 
- użycie tylko i wyłącznie rąk, 
- przeskok drążkiem większej ilości haków za jednym razem, jednak zaliczamy to tylko jako jeden 
przeskok, 
- przeniesienie tylko jednej strony drążka na kolejny szczebel, jednak przeskok zostaje zaliczony 
dopiero gdy obydwie strony drążka znajdą się na jednym poziomie haków.
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji.  
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik wykona minimum 3 przeskoki, w górę na kolejne 
haki znajdujące się na tej samej wysokości.
 
Modyfikacje dla kobiet: 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodniczka wykona minimum
haki znajdujące się na tej samej wysokości.
 
Kara czasowa: 7 minut 

 
 
 
 
 

STAIRWAY TO HEAVEN 

Przeszkoda polega na przeskoczeniu za pomocą stalowego drążka pionowo do góry zawieszając się 
na kolejnych hakach bez kontaktu z podłożem. Przeszkodę zaczynamy i kończymy zwisem na drążku.

m większej ilości haków za jednym razem, jednak zaliczamy to tylko jako jeden 

przeniesienie tylko jednej strony drążka na kolejny szczebel, jednak przeskok zostaje zaliczony 
dopiero gdy obydwie strony drążka znajdą się na jednym poziomie haków. 

 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik wykona minimum 3 przeskoki, w górę na kolejne 
haki znajdujące się na tej samej wysokości. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodniczka wykona minimum2 przeskoki
haki znajdujące się na tej samej wysokości. 

 

Przeszkoda polega na przeskoczeniu za pomocą stalowego drążka pionowo do góry zawieszając się 
na kolejnych hakach bez kontaktu z podłożem. Przeszkodę zaczynamy i kończymy zwisem na drążku. 

m większej ilości haków za jednym razem, jednak zaliczamy to tylko jako jeden 

przeniesienie tylko jednej strony drążka na kolejny szczebel, jednak przeskok zostaje zaliczony 
 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik wykona minimum 3 przeskoki, w górę na kolejne 

2 przeskoki w górę na kolejne 



 
 
 

OPIS: 
Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 
nad ziemią.  
Przeszkodę rozpoczynamy przed linką startową od  zjazdu na drążku po prowadnicy.
 
Dozwolone jest: 
- użycie rąk oraz nóg. 
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie oraz dotykania elementów konstrukcji (nie dotyczy łańcuchów oraz taśm przy belce),
 
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor i 
umieści obydwie nogi za linką końcową. W gestii sędziego jest ocena 
intencjonalne czy umyślne. 
 
Kara czasowa: 5 minut. 

LOW RIG 2 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 

Przeszkodę rozpoczynamy przed linką startową od  zjazdu na drążku po prowadnicy.

nie oraz dotykania elementów konstrukcji (nie dotyczy łańcuchów oraz taśm przy belce),

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor i 
umieści obydwie nogi za linką końcową. W gestii sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 

Przeszkodę rozpoczynamy przed linką startową od  zjazdu na drążku po prowadnicy. 

nie oraz dotykania elementów konstrukcji (nie dotyczy łańcuchów oraz taśm przy belce), 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor i 
czy dotkniecie podłoża było 



OPIS: 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 
nad ziemią. Przeszkodę zaczynamy od przyciągnięcia worka bokserskiego i wejścia na rusztowanie. 
Następnie zjeżdżamy na worku .Po czym przechodzimy na kolejne elem
 
Dozwolone jest: 
- użycie rąk oraz nóg.  
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie oraz dotykania elementów konstrukcji za wyjątkiem rury startowej oraz łańcuchów,
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor
uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy 
umyślne. 
 
Kara czasowa: 5 minut 
 
 
 

HYBRYDA 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 
nad ziemią. Przeszkodę zaczynamy od przyciągnięcia worka bokserskiego i wejścia na rusztowanie. 
Następnie zjeżdżamy na worku .Po czym przechodzimy na kolejne elementy.

chwytanie oraz dotykania elementów konstrukcji za wyjątkiem rury startowej oraz łańcuchów,

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor
uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy 

 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 
nad ziemią. Przeszkodę zaczynamy od przyciągnięcia worka bokserskiego i wejścia na rusztowanie. 

enty. 

chwytanie oraz dotykania elementów konstrukcji za wyjątkiem rury startowej oraz łańcuchów, 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor i 
uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy 



DRABINKI RUCHOME
 

 
 
OPIS:  

Należy pokonać przeszkodę przy użyciu drabinek zawieszonych na konstrukcji. Przeszkodę 
rozpoczynamy przed linką startową.
 
Dozwolone jest: 
- pominięcie pierwszych szczebli pierwszej drabinki.
 
Niedozwolone jest: 
- rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli n
-niedozwolenie jest używanie nóg przy pokonywaniu drabinek poziomych.
 
Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką.
 
Kara czasowa: 4 minuty. 

DRABINKI RUCHOME 

Należy pokonać przeszkodę przy użyciu drabinek zawieszonych na konstrukcji. Przeszkodę 
rozpoczynamy przed linką startową. 

pominięcie pierwszych szczebli pierwszej drabinki. 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.
niedozwolenie jest używanie nóg przy pokonywaniu drabinek poziomych.

Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. 

Należy pokonać przeszkodę przy użyciu drabinek zawieszonych na konstrukcji. Przeszkodę 

a danym torze znajduje się inny zawodnik. 
niedozwolenie jest używanie nóg przy pokonywaniu drabinek poziomych. 

 



 
OPIS:  

Przejście za pomocą ruchomych kół na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z
 
Niedozwolone jest: 
-  chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem wejścia na rurę startową,

 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką.
 
Kara czasowa: 3 minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOT WHEELS 

Przejście za pomocą ruchomych kół na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z

chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem wejścia na rurę startową,

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. 

Przejście za pomocą ruchomych kół na drugą stronę przeszkody bez kontaktu z podłożem.  

chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem wejścia na rurę startową, 

 



 

 

OPIS:  

Przeszkoda składająca się 3 części, 
1. Część pierwsza to kołkownica pozioma. Należy za pomocą kołków, tj. wsadzając je w otwory w 

belce przemieścić się do drabinki.
swobodnego zawiśnięcia na kołkach umieszczonych w dwóch pierwszych otworach. 
Dozwolone jest przejście bokiem (kołki po jednej stronie) oraz przodem(kołki po obu stronach 
belki). 
 

2. Część druga składa się z drabinek oraz siatki. Należy przemieścić się za pomocą drabinki (tylko 
przy użyciu rąk) na siatkę którą należy przejść dołem (można używać rąk oraz nóg). Zabrania 
wejścia do środka siatki.Na tej części przeszkody ruch powinien być postępowy i ciągły, jeśl
sędzia uzna, że zawodnik odpoczywa za długo może nie uznać próby pokonania przeszkody i 
będzie trzeba ją pokonać ponownie

 
 

3. Część trzecia polega na przejściu za pomocą kół gimnastycznych poziomej belki z hakami 
zaczynając od 2 pierwszych haków
trzymanych w rękach, zabrania się dotykania elementów konstrukcji. 
Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką.
 
Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik pokona wszy
podłożem i uderzy w dzwonek ręką. 
 

Kara czasowa: 10 minut. 
 

 

 

FATALITY 

 
 

 
Część pierwsza to kołkownica pozioma. Należy za pomocą kołków, tj. wsadzając je w otwory w 
belce przemieścić się do drabinki. Kołki należy pobrać samemu. Przeszkodę zaczynamy od 
swobodnego zawiśnięcia na kołkach umieszczonych w dwóch pierwszych otworach. 
Dozwolone jest przejście bokiem (kołki po jednej stronie) oraz przodem(kołki po obu stronach 

drabinek oraz siatki. Należy przemieścić się za pomocą drabinki (tylko 
przy użyciu rąk) na siatkę którą należy przejść dołem (można używać rąk oraz nóg). Zabrania 
wejścia do środka siatki.Na tej części przeszkody ruch powinien być postępowy i ciągły, jeśl
sędzia uzna, że zawodnik odpoczywa za długo może nie uznać próby pokonania przeszkody i 
będzie trzeba ją pokonać ponownie 

Część trzecia polega na przejściu za pomocą kół gimnastycznych poziomej belki z hakami 
zaczynając od 2 pierwszych haków. Dozwolone jest tylko i wyłącznie użycie kół gimnastycznych 
trzymanych w rękach, zabrania się dotykania elementów konstrukcji.  
Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką.

Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik pokona wszystkie 3 części przeszkody bez kontaktu z 

Część pierwsza to kołkownica pozioma. Należy za pomocą kołków, tj. wsadzając je w otwory w 
Kołki należy pobrać samemu. Przeszkodę zaczynamy od 

swobodnego zawiśnięcia na kołkach umieszczonych w dwóch pierwszych otworach. 
Dozwolone jest przejście bokiem (kołki po jednej stronie) oraz przodem(kołki po obu stronach 

drabinek oraz siatki. Należy przemieścić się za pomocą drabinki (tylko 
przy użyciu rąk) na siatkę którą należy przejść dołem (można używać rąk oraz nóg). Zabrania 
wejścia do środka siatki.Na tej części przeszkody ruch powinien być postępowy i ciągły, jeśli 
sędzia uzna, że zawodnik odpoczywa za długo może nie uznać próby pokonania przeszkody i 

Część trzecia polega na przejściu za pomocą kół gimnastycznych poziomej belki z hakami 
. Dozwolone jest tylko i wyłącznie użycie kół gimnastycznych 

 
Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. 

stkie 3 części przeszkody bez kontaktu z 



 

 
OPIS:  

Należy przemieścić się na drugą stronę wyznaczonej trasy bez kontaktu z
pod kątem 45% do podłoża. Do pokonania przeszkody dozwolone jest użycie nóg oraz rąk. Przeszkodę uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik dotknie dowolną częścią ciała ostatniej platformy. Nie trzeba użyć wszystkich elementów 
przeszkody. 
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku.
 

OPIS: Przeszkoda polega na uderzeniu w dzwonek zawieszony nad obszarem wypełnionym wodą. W celu 
mocniejszego odbicia przy brzegu zostaną ustawione odskocznie z których należy się odbić. Przeszkodę uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. Zaleca
nie zostanie dotknięty uczestnik podejmuje jeszcze jedną próbę. W przypadku nie powodzenia w drugiej próbie 
może biec dalej. 

 

JUMPER 

Należy przemieścić się na drugą stronę wyznaczonej trasy bez kontaktu z podłożem za pomocą platform ustawionych 
pod kątem 45% do podłoża. Do pokonania przeszkody dozwolone jest użycie nóg oraz rąk. Przeszkodę uważa się za 

olną częścią ciała ostatniej platformy. Nie trzeba użyć wszystkich elementów 

Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. 

WYRZUTNIA 

Przeszkoda polega na uderzeniu w dzwonek zawieszony nad obszarem wypełnionym wodą. W celu 
mocniejszego odbicia przy brzegu zostaną ustawione odskocznie z których należy się odbić. Przeszkodę uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. Zalecane jest wybicie z jednej nogi. W 
nie zostanie dotknięty uczestnik podejmuje jeszcze jedną próbę. W przypadku nie powodzenia w drugiej próbie 

podłożem za pomocą platform ustawionych 
pod kątem 45% do podłoża. Do pokonania przeszkody dozwolone jest użycie nóg oraz rąk. Przeszkodę uważa się za 

olną częścią ciała ostatniej platformy. Nie trzeba użyć wszystkich elementów 

 
Przeszkoda polega na uderzeniu w dzwonek zawieszony nad obszarem wypełnionym wodą. W celu 

mocniejszego odbicia przy brzegu zostaną ustawione odskocznie z których należy się odbić. Przeszkodę uważa się za 
W przypadku kiedy dzwonek 

nie zostanie dotknięty uczestnik podejmuje jeszcze jedną próbę. W przypadku nie powodzenia w drugiej próbie 



 
 

OPIS: 
Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 
nad ziemią.  
Przeszkodę rozpoczynamy przed linką startową od drążka zawieszonego na konstrukcji.
 
Dozwolone jest: 
- użycie rąk oraz nóg. 
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie oraz dotykania elementów konstrukcji ( nie dotyczy łańcuchów).
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor i 
umieści obydwie nogi za linką końcową. W gestii sędziego jest ocena czy dotkniecie pod
intencjonalne czy umyślne. 
 

Kara czasowa: 5 minut. 
 
 
 
 

 

 

LOW RIG 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 

Przeszkodę rozpoczynamy przed linką startową od drążka zawieszonego na konstrukcji.

ytanie oraz dotykania elementów konstrukcji ( nie dotyczy łańcuchów).

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor i 
umieści obydwie nogi za linką końcową. W gestii sędziego jest ocena czy dotkniecie pod

 

 

 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą różnych elementów zawieszonych ok 1m 

Przeszkodę rozpoczynamy przed linką startową od drążka zawieszonego na konstrukcji. 

ytanie oraz dotykania elementów konstrukcji ( nie dotyczy łańcuchów). 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem przejdzie wyznaczony tor i 
umieści obydwie nogi za linką końcową. W gestii sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było 



BIEG Z OBCIĄŻENIEM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS:  
Zawodnik ma za zadanie przenieść obciążenie ( zróżnicowana waga dla kobiet i mężczyzn)po 
wyznaczonej trasie.  
 
Dozwolone jest:  
- odpoczynek podczas pokonywania pętli i odłożenie obciążenia na ziemię. 
 
Niedozwolone jest: 
- ciągnięcieworka po ziemi, 
- rzucanie obciążeniem. 
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik po pokonaniu pętli 
z którego go zabrał. W innym przypadku zawodnik zostanie zawrócony przez 
wolontariusza/sędziego. 

 
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BIEG Z OBCIĄŻENIEM 

Zawodnik ma za zadanie przenieść obciążenie ( zróżnicowana waga dla kobiet i mężczyzn)po 

odpoczynek podczas pokonywania pętli i odłożenie obciążenia na ziemię. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik po pokonaniu pętli odłoży obciążenie na miejsce, 
W innym przypadku zawodnik zostanie zawrócony przez 

Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. 

Zawodnik ma za zadanie przenieść obciążenie ( zróżnicowana waga dla kobiet i mężczyzn)po 

odpoczynek podczas pokonywania pętli i odłożenie obciążenia na ziemię.  

odłoży obciążenie na miejsce, 
W innym przypadku zawodnik zostanie zawrócony przez 



 
 
 

OPIS:  
Przeszkoda polega na zjechaniu po skośnie ustawionej rurze z wypustami  przy pomocy stalowego 
koła. Koło należy przyciągnąć do siebie przy pomocy stalowej linki.
 
Dozwolone jest: 
- użycie tylko i wyłącznie rąk.  
- użycie podestu startowego z opon w celu rozpoczęcia pokonywania przeszkody,
- przeskok większej ilości wypustów za jednym razem, jednak zaliczamy to tylko jako jeden 
przeskok. 
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem wejścia na 
 
UWAGA  
Do zaliczenia przeszkody konieczne jest wykonanie 3 przeskoków nad zębami dla mężczyzn,2 
przeskoki dla kobiet. Przeszkodę zaczynamy od swobodnego zwisu na kółku. Jeśli po wykonaniu 
mniej niż 3 przeskoków znajdziemy się na końcu przeszkody, próba nie zostaj
jest powtórzenie z wykonaniem prawidłowej ilości przeskoków.

 
Kara czasowa: 4 minut. 
 

DRAGON TAIL 

Przeszkoda polega na zjechaniu po skośnie ustawionej rurze z wypustami  przy pomocy stalowego 
koła. Koło należy przyciągnąć do siebie przy pomocy stalowej linki. 

użycie podestu startowego z opon w celu rozpoczęcia pokonywania przeszkody,
przeskok większej ilości wypustów za jednym razem, jednak zaliczamy to tylko jako jeden 

chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem wejścia na przeszkodę.  

Do zaliczenia przeszkody konieczne jest wykonanie 3 przeskoków nad zębami dla mężczyzn,2 
przeskoki dla kobiet. Przeszkodę zaczynamy od swobodnego zwisu na kółku. Jeśli po wykonaniu 
mniej niż 3 przeskoków znajdziemy się na końcu przeszkody, próba nie zostaj
jest powtórzenie z wykonaniem prawidłowej ilości przeskoków. 

 

 

 

Przeszkoda polega na zjechaniu po skośnie ustawionej rurze z wypustami  przy pomocy stalowego 

użycie podestu startowego z opon w celu rozpoczęcia pokonywania przeszkody, 
przeskok większej ilości wypustów za jednym razem, jednak zaliczamy to tylko jako jeden 

 

Do zaliczenia przeszkody konieczne jest wykonanie 3 przeskoków nad zębami dla mężczyzn,2 
przeskoki dla kobiet. Przeszkodę zaczynamy od swobodnego zwisu na kółku. Jeśli po wykonaniu 
mniej niż 3 przeskoków znajdziemy się na końcu przeszkody, próba nie zostaje zaliczona i konieczne 



 

 
OPIS: 
Przeszkoda złożona. Zawodnik ustawia się na podwyższeniu i za pomocą pionowej liny ma za 
zadanie przedostać się do zawieszonego dalej koła gimnastycznego, kolejnymi elementami są: 
stalowe koło, worek bokserski oraz drewniana belka zawieszona pod kątem. 
 
Dozwolone jest: 
- użycie rąk i nóg.  
- łapanie za taśmy trzymające worek bokserski i taśmy trzymające skośną belkę.
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji oraz wkładanie nóg w koła.
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik przejdzie p
umieści obydwie nogi za linką końcową.
 
Część przeszkody pomiędzy liną startową a pierwszym ringiem możemy pokonywać wielokrotnie.
Dotkniecie stalowego koła, sędzia zalicza jako rozpoczęcie pokonania przeszkody.
 
 
Kara czasowa: 5 minut. 
 

 

 

 

COMBO 

Przeszkoda złożona. Zawodnik ustawia się na podwyższeniu i za pomocą pionowej liny ma za 
zadanie przedostać się do zawieszonego dalej koła gimnastycznego, kolejnymi elementami są: 
stalowe koło, worek bokserski oraz drewniana belka zawieszona pod kątem. 

łapanie za taśmy trzymające worek bokserski i taśmy trzymające skośną belkę.

chwytanie elementów konstrukcji oraz wkładanie nóg w koła. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną, gdy zawodnik przejdzie przeszkodę bez kontaktu z podłożem i 
umieści obydwie nogi za linką końcową. 

Część przeszkody pomiędzy liną startową a pierwszym ringiem możemy pokonywać wielokrotnie.
Dotkniecie stalowego koła, sędzia zalicza jako rozpoczęcie pokonania przeszkody.

 

 

Przeszkoda złożona. Zawodnik ustawia się na podwyższeniu i za pomocą pionowej liny ma za 
zadanie przedostać się do zawieszonego dalej koła gimnastycznego, kolejnymi elementami są: 
stalowe koło, worek bokserski oraz drewniana belka zawieszona pod kątem.  

łapanie za taśmy trzymające worek bokserski i taśmy trzymające skośną belkę. 

rzeszkodę bez kontaktu z podłożem i 

Część przeszkody pomiędzy liną startową a pierwszym ringiem możemy pokonywać wielokrotnie. 
Dotkniecie stalowego koła, sędzia zalicza jako rozpoczęcie pokonania przeszkody. 



 

OPIS:  
Należy wspiąć się na ścianę oraz przejść na drugą stronę. Całe ciało musi pokonać ścianę nad górną 
belką.  
 
Dozwolone jest: 
-użycie do wspięcia elementów konstrukcyjnych.

 
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku.
 

OPIS:  
Należy wspiąć się na ścianę oraz przejść na drugą stronę. Ścianka odchyli się po zawieszeniu na niej. Całe ciało musi pokonać
ścianę nad górną belką.  
Dozwolone jest:  
- użycie do wspięcia elementów konstrukcyjnych.

 
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku.
 

ŚCIANA PIONOWA 

Należy wspiąć się na ścianę oraz przejść na drugą stronę. Całe ciało musi pokonać ścianę nad górną 

użycie do wspięcia elementów konstrukcyjnych. 

Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. 

ŚCIANA RUCHOMA 

Należy wspiąć się na ścianę oraz przejść na drugą stronę. Ścianka odchyli się po zawieszeniu na niej. Całe ciało musi pokonać

użycie do wspięcia elementów konstrukcyjnych. 

Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. 

 

Należy wspiąć się na ścianę oraz przejść na drugą stronę. Całe ciało musi pokonać ścianę nad górną 

Należy wspiąć się na ścianę oraz przejść na drugą stronę. Ścianka odchyli się po zawieszeniu na niej. Całe ciało musi pokonać 



 

OPIS:  
Zawodnik zaczyna pokonywanie przeszkody na zwisie obydwoma rękami. Przeszkoda polega na 
wykonaniu pełnego obrotu szpuli ze szczebelkami zawieszonej na łożysku. Przeszkodę uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik wykona pełen obrót szpuli i zawiśnie obydwoma ręk
którym zaczynał (kolor czarny).  
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji oraz użycia nóg w celu pokonania przeszkody (za wyjątkiem 
wejścia na przeszkodę). 
 
Kara czasowa: 2 minuty. 
 

CHOMIK 

 

Zawodnik zaczyna pokonywanie przeszkody na zwisie obydwoma rękami. Przeszkoda polega na 
wykonaniu pełnego obrotu szpuli ze szczebelkami zawieszonej na łożysku. Przeszkodę uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik wykona pełen obrót szpuli i zawiśnie obydwoma ręk

chwytanie elementów konstrukcji oraz użycia nóg w celu pokonania przeszkody (za wyjątkiem 

Zawodnik zaczyna pokonywanie przeszkody na zwisie obydwoma rękami. Przeszkoda polega na 
wykonaniu pełnego obrotu szpuli ze szczebelkami zawieszonej na łożysku. Przeszkodę uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik wykona pełen obrót szpuli i zawiśnie obydwoma rękoma na szczeblu na 

chwytanie elementów konstrukcji oraz użycia nóg w celu pokonania przeszkody (za wyjątkiem 



 
 

OPIS: 
Przeszkoda składa się z drewnianych elementów zawieszonych na linach. Przeszkoda jest zaliczona 
jeśli dojedziemy od pierwszego do ostatniego elementu drewnianego bez kontaktu z podłożem.
 
Dozwolone jest: 
- użycie rąk i nóg, 
- wejście na pierwszy element przy pomocy zwisającej obok liny.
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie za linę zawieszoną między drzewami oraz elementy łączące linę z deską.
- rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.
 

Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką. 
 
Kara czasowa: 3 minuty. 

HEBLARZ 

 

Przeszkoda składa się z drewnianych elementów zawieszonych na linach. Przeszkoda jest zaliczona 
jeśli dojedziemy od pierwszego do ostatniego elementu drewnianego bez kontaktu z podłożem.

zy pomocy zwisającej obok liny. 

chwytanie za linę zawieszoną między drzewami oraz elementy łączące linę z deską.
rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.

Przeszkodę uważa się za pokonaną gdy zawodnik uderzy w dzwonek ręką.  

Przeszkoda składa się z drewnianych elementów zawieszonych na linach. Przeszkoda jest zaliczona 
jeśli dojedziemy od pierwszego do ostatniego elementu drewnianego bez kontaktu z podłożem. 

chwytanie za linę zawieszoną między drzewami oraz elementy łączące linę z deską. 
rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik. 

 



EGZEKUTOR 

 

 
 
OPIS:  
Przeszkoda złożona. Zaczynamy od wybicia się z trampoliny (kwadrat w kolorze czarnym)na drążek 
zawieszony na łańcuchach. Następnie do pokonania jest są takie elementy jak: ruchome drążki, 2 
rodzaje śmigieł na łożyskach, nunczaka.  
 
Niedozwolone jest: 
- korzystanie z obrzeży(czerwonych) trampoliny oraz innych elementów konstrukcyjnych, 

- chwytanie oraz dotykania elementów konstrukcji, 
- rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik. 
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. 
 
Zróżnicowane wysokości elementów na tej przeszkodzie to dostosowanie do wzrostu zawodników 
bez względu na płeć. 
 
Pierwszy element czyli trampolinę możemy pokonywać wielokrotnie. Po dotknięciu kolejnego elementu 
sędzia zalicza jako rozpoczęcie pokonywania przeszkody. 
 
 

 
Kara czasowa: 7 minut. 



OPIS: 
Uczestnicy zjeżdżają do dołu wypełnionego wodą. Zjazd odbywa się na znak osoby z obsługi.
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. W przypadku kiedy zawodnik czuje strach lub ma 
wszelkie fobie po uprzednim wyrażeniu zgody przez wolontariusza w zamian m
 

 
OPIS:  

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą 
 
Dozwolone jest: 
- trzymanie wisienki za uchwyt. 
 

Niedozwolone jest: 
- używanie elementów konstrukcyjnych za wyjątkiem rury startowej.
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. W gestii 
sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było intencjonalne czy umyślne.

Kara czasowa: 5 minut. 
 

ZJEŻDŻALNIA 

 

Uczestnicy zjeżdżają do dołu wypełnionego wodą. Zjazd odbywa się na znak osoby z obsługi.
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. W przypadku kiedy zawodnik czuje strach lub ma 
wszelkie fobie po uprzednim wyrażeniu zgody przez wolontariusza w zamian m

WISIENKI 

 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą stalowych wisienek.  

używanie elementów konstrukcyjnych za wyjątkiem rury startowej. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. W gestii 
sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było intencjonalne czy umyślne. 

Uczestnicy zjeżdżają do dołu wypełnionego wodą. Zjazd odbywa się na znak osoby z obsługi. 
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. W przypadku kiedy zawodnik czuje strach lub ma 
wszelkie fobie po uprzednim wyrażeniu zgody przez wolontariusza w zamian może zrobić 10 burpees  

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. W gestii 



OPIS:  
Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się elementów. 
 
Dozwolone jest: 
- użycie podestu startowego z opon w celu rozpoczęcia pokonywania przeszkody,
 
Niedozwolone jest: 
- używanie elementów konstrukcyjnych.

 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. 
W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy umyślne.
 
Kara czasowa: 2 minuty. 

 

UFO 

 

Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się elementów.  

użycie podestu startowego z opon w celu rozpoczęcia pokonywania przeszkody,

używanie elementów konstrukcyjnych. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. 
W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy umyślne.

 

użycie podestu startowego z opon w celu rozpoczęcia pokonywania przeszkody, 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. 
W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było intencjonalne czy umyślne. 



 

 
 
 
 
 
OPIS:  
Przeszkoda składa się ze stalowych elementów. Należy przyciągnąć za pomocą linki dwa wkłady 
metalowe. Przesuwając wkład zarówno z jednej i
przodu.  
Start zostaje uznany za poprawny
rurecznicy. 

 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem  po pokonaniu 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było 
intencjonalne czy umyślne. 
 
Kara czasowa:  3 minuty. 

RURECZNICA 

 

Przeszkoda składa się ze stalowych elementów. Należy przyciągnąć za pomocą linki dwa wkłady 
metalowe. Przesuwając wkład zarówno z jednej i drugiej strony, uczestnik przemieszcza się do 

Start zostaje uznany za poprawny gdy zawodnik zawiśnie oburącz

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem  po pokonaniu 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było 

Przeszkoda składa się ze stalowych elementów. Należy przyciągnąć za pomocą linki dwa wkłady 
drugiej strony, uczestnik przemieszcza się do 

gdy zawodnik zawiśnie oburącz na pierwszym odcinku 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem  po pokonaniu 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było 



KLIK – 

 
 
 
OPIS:  
Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się kół z drążkiem. Zaczynamy od drążka, po czym 
obracamy tak kołem by pierwszy drążek z którego zaczynaliśmy znalazł się za kołem.
 
Dozwolone jest: 
- chwytanie za ramiona koła, 
- chwytanie za stalową rurę między kołami 
 
Niedozwolone jest: 
- przejście na kolejny element lub uderzenie w dzwonek bez wcześniejszego  przeniesienia drążka 
na drugą stronę, 
- dotykanie elementów konstrukcji za wyjątkiem rury startowej,
- rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.
 
 Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknię
intencjonalne czy umyślne. 

 
Kara czasowa: 4 minuty. 

 KLAK (wersja na dwa przełożenia) 

 

Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się kół z drążkiem. Zaczynamy od drążka, po czym 
obracamy tak kołem by pierwszy drążek z którego zaczynaliśmy znalazł się za kołem.

ędzy kołami  

przejście na kolejny element lub uderzenie w dzwonek bez wcześniejszego  przeniesienia drążka 

dotykanie elementów konstrukcji za wyjątkiem rury startowej, 
rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknię

Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się kół z drążkiem. Zaczynamy od drążka, po czym 
obracamy tak kołem by pierwszy drążek z którego zaczynaliśmy znalazł się za kołem. 

przejście na kolejny element lub uderzenie w dzwonek bez wcześniejszego  przeniesienia drążka 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 



KLIK – KLAK (wersja na pojedyncze przełożenie)

 
 
 

OPIS:  
Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się kół z drążkiem. Zaczynamy od drążka, po czym 
obracamy tak kołem by pierwszy drążek z którego zaczynaliśmy znalazł się za kołem.
 
Dozwolone jest: 
- chwytanie za ramiona koła. 
 
Niedozwolone jest: 
- uderzenie w dzwonek bez wcześniejszego  przeniesienia drążka na drugą stronę,
- dotykanie elementów konstrukcji za wyjątkiem rury startowej,
- rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.
 
 Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 
intencjonalne czy umyślne. 

 
Kara czasowa: 4 minuty. 
 
 

KLAK (wersja na pojedyncze przełożenie)

 

Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się kół z drążkiem. Zaczynamy od drążka, po czym 
obracamy tak kołem by pierwszy drążek z którego zaczynaliśmy znalazł się za kołem.

uderzenie w dzwonek bez wcześniejszego  przeniesienia drążka na drugą stronę,
dotykanie elementów konstrukcji za wyjątkiem rury startowej, 
rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.

aliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 

KLAK (wersja na pojedyncze przełożenie) 

Przeszkoda składa się ze stalowych obracających się kół z drążkiem. Zaczynamy od drążka, po czym 
obracamy tak kołem by pierwszy drążek z którego zaczynaliśmy znalazł się za kołem. 

uderzenie w dzwonek bez wcześniejszego  przeniesienia drążka na drugą stronę, 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik. 

aliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 



 
 

 

OPIS:  
 
Jest to przeszkoda łączona. Na początku przechodzimy przez równoważnię a następnie 
przeskakujemy za pomocą drążka po metalowych schodach, po czym za pomocą podwieszanych 
drążków przechodzimy na huśtawkę z niej chwytamy drążek, który jest na prowadnicy i zj
do dzwonka.  
 
Niedozwolone jest: 
-  używanie elementów konstrukcyjnych.
 
Pierwszą część przeszkody ( czyli równoważnię możemy pokonywać wielokrotnie).
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 
elementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 
intencjonalne czy umyślne. 
 

 
Kara czasowa: 7 minut.  

 

Holy sticks 

 

Jest to przeszkoda łączona. Na początku przechodzimy przez równoważnię a następnie 
przeskakujemy za pomocą drążka po metalowych schodach, po czym za pomocą podwieszanych 
drążków przechodzimy na huśtawkę z niej chwytamy drążek, który jest na prowadnicy i zj

używanie elementów konstrukcyjnych. 

Pierwszą część przeszkody ( czyli równoważnię możemy pokonywać wielokrotnie).
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 

ementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 

Jest to przeszkoda łączona. Na początku przechodzimy przez równoważnię a następnie 
przeskakujemy za pomocą drążka po metalowych schodach, po czym za pomocą podwieszanych 
drążków przechodzimy na huśtawkę z niej chwytamy drążek, który jest na prowadnicy i zjeżdżamy 

Pierwszą część przeszkody ( czyli równoważnię możemy pokonywać wielokrotnie). 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu wszystkich 

ementów uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 



 
 
 

 
 

OPIS:  
Przeszkoda składa się ze stalowych elementów obracających się wokół własnej osi. Zaczynamy od 
dwóch pierwszych elementów, przemieszczamy się do przodu gdzie w drugiej części przeszkody 
przemieszczamy się za pomocą kół gimnastycznych poziomej belki z hakami
uderzeniem w dzwonek ręką.  
 
Dozwolone jest: 
- chwytanie za ramiona koła. 
 
Niedozwolone jest: 
- dotykanie elementów konstrukcji, 
- rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.
 
 Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu 

przeszkody  uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy

intencjonalne czy umyślne. 
 
Kara czasowa: 6 minuty. 

SKOLOPENDRA 

Przeszkoda składa się ze stalowych elementów obracających się wokół własnej osi. Zaczynamy od 
dwóch pierwszych elementów, przemieszczamy się do przodu gdzie w drugiej części przeszkody 
przemieszczamy się za pomocą kół gimnastycznych poziomej belki z hakami

 
rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.

się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu 

przeszkody  uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy

 

 

 

 

 

Przeszkoda składa się ze stalowych elementów obracających się wokół własnej osi. Zaczynamy od 
dwóch pierwszych elementów, przemieszczamy się do przodu gdzie w drugiej części przeszkody 
przemieszczamy się za pomocą kół gimnastycznych poziomej belki z hakami, przeszkodę zakończyć 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik. 

się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem po pokonaniu 

przeszkody  uderzy w dzwonek ręką. W gestii sędziego jest ocena czy dotknięcie podłoża było 



 
 

OPIS:  
 
Przeszkodę rozpoczynamy stojąc stopami przed linką/taśmą rozciągniętą przed konstrukcją. Należy 
pokonać obie belki przy użyciu rąk/nóg. 
 
Dozwolone jest: 
- Dozwolone jest łapanie za zawiesia/taśmy na których wiszą belki.
 
Niedozwolone jest: 
 
- dotykanie elementów konstrukcji, 
-  podpieranie się o podłoże pomiędzy linką/taśmą startową a końcową
-  naciąganie linki startowej i końcowej.
- rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.
 
 Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem zakończy obiema 
stopami za linką/taśmą rozciągniętą na końcu konstrukcji...
Kara czasowa: 4 minuty. 
 
 
 
 

 

PARÓWA 

 

Przeszkodę rozpoczynamy stojąc stopami przed linką/taśmą rozciągniętą przed konstrukcją. Należy 
pokonać obie belki przy użyciu rąk/nóg.  

Dozwolone jest łapanie za zawiesia/taśmy na których wiszą belki. 

 
podpieranie się o podłoże pomiędzy linką/taśmą startową a końcową 
naciąganie linki startowej i końcowej. 
rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik.

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem zakończy obiema 
stopami za linką/taśmą rozciągniętą na końcu konstrukcji... 

 

Przeszkodę rozpoczynamy stojąc stopami przed linką/taśmą rozciągniętą przed konstrukcją. Należy 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik. 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem zakończy obiema 



 

OPIS:  
Przeszkoda polega na czołganiu się pod zasiekami z siatki polipropylenowej.
Przeszkoda jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników, a pominięcie przeszkody nie jest 
przewidziane. 
 
 
Niedozwolone jest: 
- ominięcie przeszkody 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik przemieści się na drugą stronę pod siatką.
 
Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku.

 

 

ANAKONDA 

 

Przeszkoda polega na czołganiu się pod zasiekami z siatki polipropylenowej.
Przeszkoda jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników, a pominięcie przeszkody nie jest 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik przemieści się na drugą stronę pod siatką.

Przeszkoda obowiązkowa pokonujemy do skutku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeszkoda polega na czołganiu się pod zasiekami z siatki polipropylenowej. 
Przeszkoda jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników, a pominięcie przeszkody nie jest 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik przemieści się na drugą stronę pod siatką. 



OPIS:  

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą 
Niedozwolone jest: 
Używanie konstrukcji oraz elementów na których zawieszone są chwyty
 
Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. W gestii 
sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było intencjonalne czy umyślne.

Kara czasowa: 5 minut. 
 
 
 
 
 

Przeszkody niespodzianki . 
Instrukcje zasad pokonywania tych przeszkód uzyskać będzie można bezpośrednio u sędziego na 
przeszkodzie bądź na odprawie. 
 
Kara czasowa FUZJA : 4 minuty. 
Kara czasowa FUZJA II : 5 minut. 
 
      
 
 
 
 

 

Toroz 

 

Przeszkoda polega na przejściu na drugą stronę za pomocą chwytów Toroz  

Używanie konstrukcji oraz elementów na których zawieszone są chwyty 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. W gestii 
sędziego jest ocena czy dotkniecie podłoża było intencjonalne czy umyślne. 

 

 

FUZJA oraz FUZJA II 

Instrukcje zasad pokonywania tych przeszkód uzyskać będzie można bezpośrednio u sędziego na 

  

 

 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem uderzy w dzwonek ręką. W gestii 

Instrukcje zasad pokonywania tych przeszkód uzyskać będzie można bezpośrednio u sędziego na 



 

OPIS:  

Przeszkoda polega na przeskoczeniu za pomocą stalowego drążka zawieszając się na kolejnych 
hakach bez kontaktu z podłożem. Przeszkodę zaczynamy swobodnym zwisem na drążku przed 
wyznaczonym miejscem. Kończymy za wyznaczonym miejscem.
 
Dozwolone jest: 
- użycie tylko i wyłącznie rąk, 
- przeskok drążkiem większej ilości haków 
 
Modyfikacje dla kobiet: 
Krótsza trasa przejścia  
 
 
Kara czasowa: 5 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uzi 

Przeszkoda polega na przeskoczeniu za pomocą stalowego drążka zawieszając się na kolejnych 
hakach bez kontaktu z podłożem. Przeszkodę zaczynamy swobodnym zwisem na drążku przed 
wyznaczonym miejscem. Kończymy za wyznaczonym miejscem. 

przeskok drążkiem większej ilości haków  

 

Przeszkoda polega na przeskoczeniu za pomocą stalowego drążka zawieszając się na kolejnych 
hakach bez kontaktu z podłożem. Przeszkodę zaczynamy swobodnym zwisem na drążku przed 



 
OPIS:  
Przeszkoda polega na zjechaniu po skośnie ustawionej rurze za pomocą szarf. Szarfy należy 
przyciągnąć do siebie przy pomocy stalowej linki.
 
Dozwolone jest: 
- użycie tylko i wyłącznie rąk.  
 
Niedozwolone jest: 
- chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem
 
UWAGA  

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem zakończy obiema stopami 
za linką/taśmą rozciągniętą na końcu konstrukcji.
Kara czasowa: 4 minut. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Szmeterling 

Przeszkoda polega na zjechaniu po skośnie ustawionej rurze za pomocą szarf. Szarfy należy 
przyciągnąć do siebie przy pomocy stalowej linki. 

chwytanie elementów konstrukcji za wyjątkiem wejścia na przeszkodę.  

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem zakończy obiema stopami 
za linką/taśmą rozciągniętą na końcu konstrukcji. 

Przeszkoda polega na zjechaniu po skośnie ustawionej rurze za pomocą szarf. Szarfy należy 

 

Przeszkodę uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem zakończy obiema stopami 



 
 

Opis: 
Przeszkoda polega na przeskakiwaniu po kolejnych elementach: hexagonach i spodkach.
 
Dozwolone jest:  
 -używanie tylko i wyłącznie rąk
Niedozwolone jest: 
 -dotykanie elementów konstrukcji

-rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik
 

Przeszkodę zaczynamy od pierwszego elementu. Uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z 
podłożem dotknie dzwonka. 
 Kara czasowa: 7 
 

 
Hexamonium 

Przeszkoda polega na przeskakiwaniu po kolejnych elementach: hexagonach i spodkach.

używanie tylko i wyłącznie rąk 

dotykanie elementów konstrukcji 
rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik

Przeszkodę zaczynamy od pierwszego elementu. Uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z 

 

Przeszkoda polega na przeskakiwaniu po kolejnych elementach: hexagonach i spodkach. 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik 

Przeszkodę zaczynamy od pierwszego elementu. Uważa się za zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z 



 

Opis: 
Przeszkoda to ruchoma kołkownica, którą pokonuje się przekładając kołki w kolejne otwory
 
Dozwolone jest: 
 -używanie tylko i wyłącznie rąk
 -przekładanie kołków o większą ilość otworów
Niedozwolone jest: 
 -dotykanie elementów konstrukcji
 -łapanie kołkownicy  
 -rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik
 
Przeszkodę zaczynamy od włożenia kołków w 2 pierwsze otwory i zawiśnięcia na nich. Uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem dotknie dzwonka.
 Kara czasowa: 4 minuty  
 

 
Rock n’ hole 

 

Przeszkoda to ruchoma kołkownica, którą pokonuje się przekładając kołki w kolejne otwory

używanie tylko i wyłącznie rąk 
przekładanie kołków o większą ilość otworów 

dotykanie elementów konstrukcji 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik

Przeszkodę zaczynamy od włożenia kołków w 2 pierwsze otwory i zawiśnięcia na nich. Uważa się za 
zaliczoną gdy zawodnik bez kontaktu z podłożem dotknie dzwonka. 

Przeszkoda to ruchoma kołkownica, którą pokonuje się przekładając kołki w kolejne otwory 

rozpoczęcie pokonywania przeszkody jeśli na danym torze znajduje się inny zawodnik 

Przeszkodę zaczynamy od włożenia kołków w 2 pierwsze otwory i zawiśnięcia na nich. Uważa się za 


