
 

 

 

 

Rulebook Destroyer Race – 12.10.2019 

 

Zasady ogólne: 
Dzwonki dla kobiet są żółte, dla mężczyzn zielone. Wspólne dzwonki są zielono-żółte i 

dotyczą obu płci. 

Tor pierwszy po stronie prawej jest torem „Fast Line’, co oznacza że jeśli pokonujemy 

przeszkodę drugi i kolejny raz, to korzystamy z torów po  lewej. Prawy należy pozostawid 

do dyspozycji osób nabiegających do pierwszego podejścia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZESZKODY: 

 

 

 

 

 

 



 

SNAKE 2.0 

 
 

Nowa odmiana popularnego” snake’a”. Pokonanie polega na przechodzeniu z rury na rurę, 
lecz za każdym razem zmienia się strona po której przechodzimy, czyli raz górą raz dołem, z 
tym że w nowej wersji rury nie są ustawione równolegle do ziemi a pod kątem w postaci 
ukośnej ścianki. By zaliczyd należy przejśd z przeciwnej strony kolejno każdą rurę aż do 
kooca przeszkody. Do przejścia używamy całego ciała.  
Zakooczenie przeszkody następuje gdy zawodnik pokona ostatnią rurę wychodząc za obrys 

przeszkody 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie od wejścia do wyjścia bez dotykania ziemi.  

- Rury będą pokonywane naprzemiennie z dwóch stron 

- Nogi znajdą się poza obrysem  

- Zawodnik nie dotknie w trakcie ziemi ani elementów konstrukcji 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała dotyka ziemi od  punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik przy zakooczeniu wyląduje w środku przeszkody 

- Zawodnik w jakikolwiek sposób podeprze się na konstrukcji nośnej  

- Zawodnik zrezygnuje z podjęcia kolejnych prób 

DOZWOLONE: 

- użycie całego ciała w celu przejścia 

NIEDOZWOLONE: 
- Wspomaganie się konstrukcją nośną przeszkody  

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

- omijanie jakiejkolwiek rury w celu przejścia 

- przejście dwóch kolejnych rur po tej samej stronie 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 



 

Hamak 

 
 

OPIS:  

Przeszkoda polega na przejściu poziomym po linie lub łaocuchu zawieszonymi 

na „Hamaku” 

 
Zakooczenie przeszkody następuje gdy zawodnik postawi nogi za wyznaczoną linią 

 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie bez pomocy z jednego kooca na drugi  

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik skorzysta z pomocy  

- Zawodnik będzie korzystał z konstrukcji na której są zawieszone liny 

DOZWOLONE: 

- Używanie każdego elementu ciała 

NIEDOZWOLONE: 
- Używanie belek nośnych / ram i innych części konstrukcyjnych przeszkody  

- Dotknięcie ziemi w trakcie pokonywania 

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasieki 

 
Przeszkoda polega na przeczołganiu się pod drutem kolczastym rozciągniętym na 

wyznaczonym odcinku’ 

Zaliczenie następuje w momencie doczołgania się na koniec zasieków 

 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik przeczołga się od początku do kooca przeszkody 

- Zawodnik nie ominie drutu górą 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 

- Zawodnik będzie próbował ominą górą lub bokiem drut 

DOZWOLONE: 
- użycie całego ciała w celu przejścia 

NIEDOZWOLONE: 
- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 
 

 

PONOWNA PRÓBA:  Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 



Gruba Belka 

 
Pokonanie polega na przejściu górą przez belkę  zawieszoną na wysokości. Technika 

dowolna, przy użyciu całego ciała.  

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik bez pomocy przedostanie się na drugą stronę belki 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik skorzysta z pomocy lub konstrukcji nośnej 

DOZWOLONE: 
- użycie całego ciała w celu przejścia 

NIEDOZWOLONE: 
- Wspomaganie się konstrukcją nośną przeszkody  

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

 

 

 

 

 

 



Archiwum XXX 

 
Wisząc nad ziemią pokonujemy przeszkodę przy użyciu podwieszonych krzyży oraz rur. 
Na rurach można używad nóg. Krzyże pokonujemy tylko przy pomocy rąk. 

Zakooczenie następuje po uderzeniu w dzwonek 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie po zawieszonych elementach od wejścia do wyjścia.  

- Przy pokonywaniu całości nie użyje konstrukcji nośnej w kolorze czarnym 

- Zawodnik zakooczy przeszkodę, dotykając odpowiedniego dzwonka  

NIEDOZWOLONE: 
- Dotykanie krzyży nogami 

- Używanie metalowych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych przeszkody w kolorze czarnym 

- Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 

- Zawodnik użyje nóg w innym miejscu niż zielone rury 

- Jakakolwiek częśd ciała wesprze się na  ziemi lub konstrukcji nośnej od punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik zrezygnuje z podejmowania kolejnych prób 

DOZWOLONE JEST: 
- dotykanie całym ciałem zielonych rur 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

 



Równoważnia 

 
 

OPIS:  

Przeszkoda polega na przejściu na nogach z jednego kooca na drugi 

zachowując równowagę 

 
Zakooczenie przeszkody następuje gdy zawodnik zeskoczy za wyznaczoną linią 

 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie bez pomocy z jednego kooca na drugi  

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik skorzysta z pomocy  

DOZWOLONE: 

- stanie na nogach 

NIEDOZWOLONE: 

- Dotknięcie ziemi w trakcie pokonywania 

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

 

 

 

 



Banany 

 

Pokonujemy przechodząc kolejno po rurkach przymocowanych do łaocucha przy użyciu 

samych rąk. Start następuje z dwóch pierwszych rurek. Zaliczamy uderzając dzwonek 

zawieszony na koocu. 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik bez pomocy przedostanie się od początku do kooca przeszkody 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik skorzysta z pomocy innych osób 

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik złapie łaocuch lub inne elementy konstrukcji 

- Zawodnik zrezygnuje z podejmowania kolejnych prób 

DOZWOLONE: 
- użycie rurek w kolorze żółtym 

NIEDOZWOLONE: 
- Wspomaganie się konstrukcją nośną przeszkody  

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

 

 

 

 



Łaocuch 

 
Pokonujemy wchodząc pionowo po łaocuchu do wysokości pozwalającej na uderzenie w 

dzwonek. Zaliczamy uderzając w dzwonek. 

Zakooczenie następuje po dotknięciu w dzwonek 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie wejdzie bez pomocy na górę łaocucha i uderzy w dzwonek 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik skorzysta z pomocy  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka 

DOZWOLONE: 

- użycie całego ciała 

NIEDOZWOLONE: 
- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

- Używanie konstrukcji nośnej 



Słoo 

 

Opierając się na rękach przechodzimy przeszkodę od początku do kooca. Start i koniec 

wyznaczony kolorem żółtym. Od momentu rozpoczęcia do momentu dotknięcia rękami 

koloru żółtego na koocu nogi nie mogą dotknąd ziemi.  

Zakooczenie następuje po dotknięciu żółtego koloru na koocu przeszkody 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 

- Zawodnik pomyślnie przejdzie na rękach w podporze całą przeszkodę 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała dotyka ziemi od  punktu wejścia do punktu wyjścia  

- Zawodnik oprze się stopami na konstrukcji nośnej 

- Zawodnik zrezygnuje z podjęcia kolejnych prób 

NIEDOZWOLONE: 
- Stawanie na konstrukcji nośnej przeszkody  

- Startowanie prze wyskok na częśd nieoznaczoną kolorem żółtym 

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

DOZWOLONE: 

- opieranie rąk na elementach w kolorze zielonym 

- Start i zakooczenie poprzez dotknięcie oburącz rur w kolorze żółtym 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 



Karakan 

 
Przeszkoda polega na przejściu od początku do kooca, używając do tego podwieszonych 

elementów. W pierwszej części lina pod kątem po czym zejście niżej do wersji „low”, gdzie 

nisko nad ziemią należy dojśd do kooca używają zawieszonych, różnych elementów. 

Zakooczenie następuje po uderzeniu w dzwonek, nogi lądują poza obrysem przeszkody 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie przy użyciu całego ciała wszystkie zawieszone elementy od wejścia do wyjścia.  

- Przy pokonywaniu całości nie użyje konstrukcji nośnej w kolorze czarnym 

- Zawodnik zakooczy przeszkodę, dotykając odpowiedniego dzwonka  

NIEDOZWOLONE: 
- Używanie metalowych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych przeszkody w kolorze czarnym 

- Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała wesprze się na  ziemi od  punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik zrezygnuje z podejmowania kolejnych prób 

DOZWOLONE JEST: 
- dotykanie całym ciałem przeznaczonych do przejścia elementów przeszkody 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 



Hybryda ( alpinista+snajper+jabłoo ) 

 
 

Przeszkoda składa się z trzech części. Częśd pierwsza to przejście po krawędzi wiszącego 

elementu wykorzystując samych palców ( chwyt alpinistyczny ). Należy pokonad 

przechodząc poziomo, palcami opierając się na wystającej krawędzi. Przy przejściu do 

kolejnych części można użyd nóg, opierając je lub oplatając nimi element konstrukcji 

nośnej w kolorze żółtym. W drugiej części nakładamy kolejno trzymane elementy na 

wystające rurki. Trzecia częśd polega na przejściu w bok po kulach przymocowanych 

naprzemiennie góra/dół, chwytając je dłoomi. Zaliczmy dzwonkiem. Panie kooczą po 

drugiej części, Panowie pokonują całośd. 

ŻÓTY dzwonek KOBIETY 

ZIELONY dzwonek MĘŻCZYŹNI 

 

Zakooczenie przeszkody następuje gdy zawodnik dotrze do dzwonka i uderzy go ręką. 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie przy użyciu rąk wszystkie zawieszone elementy od wejścia do wyjścia.  

- Przy pokonywaniu całości nie użyje konstrukcji nośnej w kolorze czarnym 

- Użyje nóg tylko na konstrukcji nośnej w kolorze żółtym  

- Zawodnik zakooczy przeszkodę, dotykając odpowiedniego dzwonka  

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała wesprze się na  ziemi od  punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik zrezygnuje z podejmowania kolejnych prób 

DOZWOLONE JEST: 

- Można dotykad nogami konstrukcji w kolorze żółtym podczas przejścia na kolejne części przeszkody 

NIEDOZWOLONE: 
- Używanie metalowych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych przeszkody w kolorze czarnym 

- Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

WERSJA DLA KOBIET  

Kobiety pokonują dwa moduły ( alpinista, snajper ) i zaliczają żółtym dzwonkiem  

 



DestroSwing 

 
Zwisając na rękach przechodzimy z jednego elementu na drugi, trzymając w rękach rurki, 

którymi celujemy w kolejne elementy. Używamy jedynie rąk. Panie mają dzwonek w 

połowie. 

Zakooczenie następuje po dotknięciu w dzwonek 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie przy użyciu rąk wszystkie zawieszone elementy od wejścia do wyjścia.  

- Przy pokonywaniu całości nie użyje konstrukcji nośnej w kolorze czarnym 

- Zawodnik zakooczy przeszkodę, dotykając odpowiedniego dzwonka  

NIEDOZWOLONE: 
- Używanie metalowych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych przeszkody w kolorze czarnym 

- Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała wesprze się na  ziemi od  punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik zrezygnuje z podejmowania kolejnych prób 

DOZWOLONE JEST: 
- dotykanie rękami podwieszonych elementów przy przekładaniu rurek 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

WERSJA DLA KOBIET: 

By zliczyd kobiety uderzają w żółty dzwonek po środku przeszkody. 



Rowerek 

 
Kręcimy bez przerwy w zwisie rowerkiem za pomocą rąk. Panowie 5 razy do tyłu. Panie 

pięd razy do przodu. Liczymy na głos pełne obroty. 

Zakooczenie następuje po wykonaniu pięciu pełnych obrotów 

 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie wykona pięd pełnych obrotów  

NIEDOZWOLONE: 

- Stawanie na konstrukcji nośnej przeszkody  

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik nie będzie liczył na głos pełnych obrotów 

- Jakakolwiek częśd ciała dotyka ziemi w trakcie 

- Zawodnik oprze się stopami na konstrukcji nośnej 

- Zawodnik zrezygnuje z podjęcia kolejnych prób 

DOZWOLONE: 

- chwytanie za uchwyty rowerka w kolorze żółtym 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

 

 

 



Dżamper 

 
Trzymając drążek w rękach przeskakujemy pionowo w górę na kolejne poziomy drabiny. 

Panowie trzy poziomy ( można pokonad nawet w jednym skoku ). Panie 1 skok by zaliczyd. 

Zakooczenie następuje gdy drążek znajdzie się na wymaganym stopniu 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 

- Zawodnik pomyślnie przeskoczy wymagane stopnie 

NIEDOZWOLONE: 

- Stawanie na konstrukcji nośnej przeszkody  

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała dotyka ziemi w trakcie 

- Zawodnik oprze się stopami na konstrukcji nośnej 

- Zawodnik zrezygnuje z podjęcia kolejnych prób 

DOZWOLONE: 
- dostawianie drążka gdy na wyższy stopieo wskoczy tylko jego jedna częśd 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

WERSJA DLA KOBIET: 

Kobiety wykonują tylko jeden skok 

 

 

 



Gladiator 

 
 Przy użyciu rąk przechodzimy kolejno po tarczach, linie oraz mieczach nie dotykając ziemi. 

Tarcze posiadają otwór za który należy chwytad w celu poprawnego pokonania. Następnie 

z tarcz przechodzimy na linę zawieszoną poziomo i przechodzimy na jej drugi koniec. 

Dozwolone jest użycie nóg w tej części. Będąc na koocu liny łapiemy za miecze i łapiąc je 

kolejno docieramy do kooca. Uderzamy w dzwonek by zaliczyd 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie  wszystkie zawieszone elementy od wejścia do wyjścia.  

- Przy pokonywaniu całości nie użyje konstrukcji nośnej w kolorze czarnym 

- Użyje nóg tylko na linie  

- Zawodnik zakooczy przeszkodę, dotykając dzwonka  

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała wesprze się na  ziemi od  punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik zrezygnuje z podejmowania kolejnych prób 

DOZWOLONE JEST: 

- użycie nóg na linie 

- chwytanie za górną częśd mieczy 

NIEDOZWOLONE: 
- Używanie metalowych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych przeszkody w kolorze czarnym 

- Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

 

 

 



Porodówka 

 
 

OPIS:  

Przeszkoda składająca się z opon unoszonych na ziemią. Pokonanie polega na 

przeciśnięciu się pod spodem z jednego kooca na drugi 

 
Zakooczenie przeszkody następuje gdy zawodnik wydostanie się na drugim koocu 

 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie bez pomocy z jednego kooca na drugi  

 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik skorzysta z pomocy  

- Zawodnik będzie korzystał z konstrukcji na której są zawieszone opony 

 

DOZWOLONE: 

- używanie każdego elementu ciała 

NIEDOZWOLONE: 
- Używanie belek nośnych / ram i innych części konstrukcyjnych przeszkody  

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

 

 

 

 

 

 

 



Handbreaker 

 
 

Opierając się na rękach, przechodzimy pierwszy element. Następnie „schody“, zaliczając 
kolejno każdy stopieo. Po zaliczeniu tej części wykonujemy skok oburącz na następny 
element ( przełożenie rąk jedna po drugiej zamiast skoku skutkuje niezaliczeniem ). Po 
skoku przechodzimy na bujane rury, nadal pokonujemy w podporze. Na koocu rur 
przechodzimy dołem do zwisu, by ostatni moduł pokonad w zwisie na samych rękach, 
mocno podciągając nogi, by nie dotknąd podłoża przed zaliczeniem. Podczas przejścia do 
zwisu można zaprzed się za pomocą goleni o nogi konstrukcji. Aby zaliczyd należy uderzyd 
ręką w dzwonek a nogi muszą wylądowad za linią koocową. 
Zakooczenie przeszkody następuje gdy zawodnik dotrze do dzwonka i uderzy go ręką. 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie na rękach w podporze oraz w ostatniej części w 

zwisie od wejścia do wyjścia bez dotykania ziemi.  

- Nogi znajdą się poza obrysem przeszkody a dzwonek zostanie dotknięty 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała dotyka ziemi od  punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik oprze się stopami na konstrukcji nośnej 

- Zawodnik zrezygnuje z podjęcia kolejnych prób 

DOZWOLONE: 

- opieranie rąk na elementach w kolorze zielonym 

- dotykanie goleniami konstrukcji podczas przejścia do zwisu 

NIEDOZWOLONE: 
- Stawanie na konstrukcji nośnej przeszkody  

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

 

WERSJA DLA KOBIET: 

Panie nie muszą wykonywad skoku a na ostatniej części mogą używad nóg 

 



Kombajn 

 
Przechodzimy z rury na rurę, po czym na kołowrót, który należy pokonad kolejno po 

rurkach na obracającym się rdzeniu. W Pierwszym etapie przeszkody przechodzimy z rury 

na rurę w kolorze zielonym przy użyciu całego ciała. Następnie na koocu rur chwytamy za 

żółte rurki obracającego się kołowrotu. Kolejno przechodzimy po rurkach przy pomocy rąk  

by dotrzed do kooca i uderzyd w dzwonek 
 

 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie przejdzie po zawieszonych elementach od wejścia do wyjścia.  

- Przy pokonywaniu całości nie użyje konstrukcji nośnej w kolorze czarnym 

- Zawodnik zakooczy przeszkodę, dotykając odpowiedniego dzwonka  

NIEDOZWOLONE: 
- Zakładanie nóg na kołowrót 

- Używanie metalowych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych przeszkody w kolorze czarnym 

- Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Zawodnik użyje nóg w innym miejscu niż zielone rury 

- Jakakolwiek częśd ciała wesprze się na  ziemi lub konstrukcji nośnej od punktu wejścia do wyjścia  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik zrezygnuje z podejmowania kolejnych prób 

DOZWOLONE JEST: 
- dotykanie całym ciałem zielonych rur 

- chwytanie rękami za żółte rurki kołowrotu 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 



Cube 

 
Przeszkoda polega na okrążeniu kwadratowej kostki po drążkach , z których się składa. 

Przeszkoda wygląda jak drabina złożona na cztery części tak, że tworzy kwadrat. Kostka 

osadzona jest nad ziemią a zadaniem jest przy użyciu szczebli okrążyd ją dookoła 

dwukrotnie. Górna częśd Cube’a jest „płonąca” i nie można na niej przebywad dłużej niż 

pięd sekund 

Zakooczenie następuje po dwukrotnym okrążeniu i uderzeniu w dzwonek.  

 

POMYŚLNE UKOOCZENIE PRZESZKODY GDY: 
- Zawodnik pomyślnie okrąży dwukrotnie kostkę bez dotykania ziemi.  

- Zawodnik nie dotknie w trakcie ziemi ani podstawy kostki stanowiącej konstrukcję nośną 

NIEPOKONANIE JEŚLI: 
- Jakakolwiek częśd ciała dotyka ziemi od rozpoczęcia do zakooczenia 

- Zawodnik w jakikolwiek sposób podeprze się na konstrukcji nośnej  

- Zawodnik nie dotknie dzwonka, lub dotknie inną częścią ciała niż ręka 

- Zawodnik zrezygnuje z podjęcia kolejnych prób 

DOZWOLONE: 
- użycie całego ciała w celu przejścia 

NIEDOZWOLONE: 
- Wspomaganie się konstrukcją nośną przeszkody  

- Przebywanie na górnej części kostki dłużej niż 5 sekund 

- Przyjmowanie pomocy od innych sportowców i osób z zewnątrz 

PONOWNA PRÓBA:  Tak 

WERSJA DLA KOBIET: 

Kobiety wykonują tylko jedno kółko 


