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PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

LOW RIG 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Přeručkování konstrukce z jedné strany 

na druhou pomocí rukou a nohou.  

 Závodník musí na překážku plně 

nastoupit na prvním segmentu. 

 Na konci zazvonit. 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Kontakt kterékoliv části těla se dnem 
vodní nádrže 

⊗ Použití konstrukčních prvků překážky či 
závěsných řetězů a lan. 

⊗ Změna dráhy v průběhu překonávání 

překážky, pokud to výslovně nepovolí 

dobrovolník/rozhodčí 

Revised by: 
 

Nízká ručkovací konstrukce 
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Barbarian Race 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

ZVONKY 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Přeručkování konstrukce z jedné strany na 

druhou za pomoci rukou 

 Doskočit oběma nohama za vyznačenou 

čáru na konci konstrukce 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Došlo ke kontaktu s boční konstrukcí 

⊗ Došlo ke kontaktu se zemí před 

vyznačenou čarou na konci 

⊗ Byla použita jiná část těla než ruce 

 

Revised by: 
 

Ručkovací konstrukce 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Barbarian Race 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

FATALITY 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Přeručkování konstrukce z jedné strany na 

druhou 

 Na sekci s kolíky je povoleno používat pouze 

ruce a začít kolíkem v prvním otvoru 

 Horizontální žebřík se překonává pouze 

pomocí rukou 

 Síť se překonává spodem pomocí rukou i 

nohou 

 Na sekci s kruhy je povoleno používat pouze 

ruce, začít na prvních dvou trnech a ukončit 

zavěšením kruhu na poslední trn 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Došlo ke kontaktu s boční konstrukcí 

⊗ Došlo ke kontaktu se zemí 

⊗ Byla použita jiná část těla než je 

povoleno v příslušné sekci 

⊗ Nedošlo k zavěšení kruhu na poslední 

trn 

⊗ Závodník neadekvátně dlouho odpočíval 

na síti (více než 10 vteřin) 

Revised by: 
 

Ručkovací konstrukce 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Barbarian Race 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

MONKEY BUSINESS 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Přeručkování konstrukce z jedné strany 

na druhou pomocí zavěšených segmentů  

 Je povoleno používat pouze ruce 

 Platný pokus začíná na prvním segmentu 

 Překážka je splněna dotekem rukou 

posledního segmentu 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Došlo ke kontaktu s boční či kotvicí 

konstrukcí 

⊗ Došlo ke kontaktu se zemí 

⊗ Došlo ke kontaktu se závěsnou 

konstrukcí segmentu 

⊗ Byla použita jiná část těla než ruka 

⊗ Nedošlo ke kontaktu s posledním 

segmentem 

Revised by: 
 

Ručkovací konstrukce 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Gladiator Race 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

AIX 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Překonání boulderové stěny 

v horizontálním směru pomocí chytů a 

stupů 

 Přelezení z jedné strany a dokončení na 

straně druhé 

 Je povoleno použití rukou i nohou 

 První a poslední chyt jsou označeny 

páskou 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Použití bočních a horních hran desky 

⊗ Kontakt se zemí mezi prvním a 

posledním chytem 

 

Revised by: 
 

Horolezecká stěna   
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Gladiator Race 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

WORK4OUT 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Překonání bradel pouze za pomoci rukou 

a přeručkování konstrukce bez pomoci 

nohou a bez doteku se zemí 

 Stoupnutí nohama na označenou příčku 

na konci konstrukce 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Použití nohou 

⊗ Nestoupnutí na poslední příčku 

⊗ Kontakt se zemí nebo pád před 

dokončením 

⊗ Odpočívání kdekoliv na konstrukci 

⊗ Kontakt s bočními stojnami 

Revised by: 
 

Ručkovací konstrukce 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Gladiator Race 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Překážkáčí Vyndavač 
 

 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Vyšplhat po tyči pomocí rukou i nohou a 

překlopit se s tyčí ve směru překážky. 

Následně přeručkovat po houpacích 

segmentech a nunčacích za pomocí 

rukou, na dlouhých tyčích za pomocí 

rukou i nohou, na dřevěných kladinách 

pomocí rukou a po zbytku segmentů 

pomocí rukou i nohou na konec 

překážky. Na konci překážky se zazvoní 

na zvonek pomocí ruky. 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Využívání stojné konstrukce 

⊗ Využívání konstrukčních prvků a 

závěsných prvků ručkovacích segmentů 

⊗ Kontakt se zemí před zazvoněním na 

zvonek 

⊗ Změna dráhy v průběhu překonávání 

překážky, pokud to výslovně nepovolí 

dobrovolník/rozhodčí 

 

 

Revised by: 
 

Ručkovací kombo 
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Překážkáč 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Nahoď si 
 

 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Vyhodit lano s uzlem na vrchní část stěny 

do zářezu a za pomoci lana vylézt 

nahoru, pomocí rukou i nohou. Lano 

odháknout a hodit zpět dolu. Následně 

pokračovat po zadní straně stěny dolu.  

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Využívání boční konstrukce 

⊗ Zdolání bez pomoci lana 

⊗ Využívání lana nahozeného předchozím 

závodníkem 

⊗ Neshození lana po vylezení stěny 

 

Revised by: 
 

Stěna s lanem 
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Překážkáč 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Převrácená šikmá stěna 
 
 
 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Překonání stěny vyskočením a 

přelezením na druhou stranu 
 Je povoleno používat ruce a nohy  

 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Překážka je překonána jinak než přes 

horní hranu 

⊗ Využívání boční konstrukce 
 

Revised by: 
 

Šikmá stěna 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Geroy 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Tatarské schody 
 
 
 
 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Překonání stěny přelezením na druhou 

stranu 
 Je povoleno používat ruce a nohy  

 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Překážka je překonána jinak než přes 

horní hranu 

⊗ Využívání boční konstrukce 
 

Revised by: 
 

Šikmá stěna - schody 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Geroy 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Šikmá stěna 
 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Překonání šikmé stěny vyskočením a 

přelezením na druhou stranu 
 Je povoleno používat ruce a nohy  

 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Překážka je překonána jinak než přes 

horní hranu 

⊗ Využívání boční konstrukce 
 

Revised by: 
 

Šikmá stěna 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Geroy 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Giant Columns 
 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Vylezení po sloupu pomocí rukou a 

nohou do horní části za pomoci otvorů, 

dotknout se barevně označeného 

otvoru, přemístit se na lano a spustit se 

po něm dolu 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Seskočení z překážky 

⊗ Nepoužití nohou při šplhání po sloupu 

⊗ Nedotknutí se barevně označeného 

otvoru 

⊗ Využití nosné konstrukce  

 

Revised by: 
 

Lezení po sloupu, slanění 
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 Gladiator Challenge 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

MONKEY BOARDS 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
✓ Překonání dráhy pomocí zavěšených 

desek s otvory ve směru běhu 
✓ Využití jen své dráhy 
✓ Použití pouze rukou i nohou 
✓ Smí se používat boční i horní hrana 
✓ Zazvonění rukou na zvonek na konci 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 
 Přelézání z dráhy do dráhy 

 Nezazvonění na poslední zvonek 

 Kontakt se zemí před zazvoněním 

 Držení desek za závěsný systém 
 

Revised by: 
 

 
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Wild Monkey 
Challenge 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

CONQUER THE CASTLE 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Překonání vysoké stěny ve směru běhu 

přelezením přes převis na druhou stranu 
 Lze použít odrazový hranol nebo vyskočit 

rovnou na převis 
 Ženy a junioři mohou využít vyšší 

odrazový hranol 
 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Použití bočních hran a zavětrovacích 

konstrukcí 

⊗ Seskočení jinde než za zadní linii 
překážky 

⊗ U mužů použití vyššího odrazového 
hranolu 
 

Revised by: 
 

Vysoká stěna s převisem  
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

UNDERNEATH 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Pomocí klád uložených příčně a podélně 

přeručkovat od startovní čáry po 

koncovou čáru 

 Je povoleno používat ruce a nohy bez 

kontaktu se zemí 

 Za úspěšný pokus je počítán ten, který je 

započat před čarou a dokončen za čarou 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Během pokusu dojde ke kontaktu se 

zemí jakoukoliv částí těla 

⊗ Opírání a odpočívání nad úrovní klád 

(překážky) 

⊗ Použití boční konstrukce 

⊗ Změna dráhy v průběhu překonávání 

překážky, pokud to výslovně nepovolí 

dobrovolník/rozhodčí 

Revised by: 
 

Ručkování nízko nad zemí 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

TREE WALK 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Dostat se pomocí zavěšených lan a 

pevných klád z jedné strany na druhou 
 Je možno používat ruce a nohy 
 Úspěšným překonáním se rozumí 

došlápnutí na zem až za poslední trám  
 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Kontakt se zemí mezi startovní a 

koncovou čárou 

⊗ Dotýkání vrchní či boční části konstrukce 

⊗ Přelézání z jedné dráhy na druhou 
pokud to výslovně nepovolí dobrovolník 

⊗ Zahájení pokusu za startovní čarou 

⊗ Dotek příčných nebo vodorovných 
trámů uvnitř konstrukce 

⊗ Dotýkání nebo držení upínacích prvků 

⊗ Je zakázáno držet se za horní hranu 
kulatin/klád 
 

Revised by: 
 

Překážka na úchop, koordinaci a rychlost 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

UFO 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Vyšplhání pomocí lana na vrchol 

konstrukce přes zavěšený talíř a slezení 

druhou stranou dolů 

 Zahájení šplhu ze země 

 Lze používat ruce i nohy 

 Na talíř si lze stoupnout v průběhu 

překonání překážky 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Nelze měnit lana v průběhu překonávání 

překážky 

⊗ Použití boční konstrukce 

⊗ Použití protilehlých hranolů jako opory 

⊗ Využití druhého lana 

⊗ Využití druhého talíře 

⊗ Nepřelezení nejvyšší částí konstrukce 

 

Revised by: 
 

Překážka pro šplhání s talířem na laně 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

NINJA JUMP 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Dostat se pomoci šikmých stěn od 

startovní čáry po koncovou čáru 

 Je možno používat ruce a nohy 

 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Kontakt se zemí mezi startovní a 

koncovou čarou 

⊗ Vracet se pohybem zpět 

⊗ Přelézání konstrukce na zadní stranu 

⊗ Zahájení pokusu za startovní čarou 

⊗ Dotýkání boční konstrukce 

 

Revised by: 
 

Překážka na koordinaci a odraz 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

ŠPLH 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Vyšplhání na laně a dotknutí horního 

trámu a sešplhání dolu 
 Lze používat ruce a nohy 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Vyšplhání bez dotknutí horního trámu 

⊗ Využití jiné konstrukce 

⊗ Seskočení z výšky dolu 
 
 
 

Revised by: 
 

Šplh na laně 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Climb over 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Vyšplhání na laně ke kládě a její 

překonání vrchem 
 Možné používat ruce a nohy 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Podlezení klády a nepřekonání vrchem 

⊗ Používání upevňovací konstrukce 
 
 

Revised by: 
 

Šplh na laně s přelezením    
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

A slippery wall 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Překonání šikmé kluzké stěny pomocí lan 

nebo vyskočením a přelezením na 
druhou stranu 

 Je povoleno používat ruce a nohy  
 Je povoleno používat zavěšená lana pro 

překonání překážky 
 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Překážka je překonána jinak než horem 

nebo přes kluzkou stěnu 

⊗ Během překonání překážky dojde ke 
kontaktu se zemí před a za úrovní 
překážky (skok nebo nástup z boku) 

⊗ Využívání boční konstrukce a držení za 
boční hranu překážky /konstrukční prvky 
 

Revised by: 
 

Šikmá stěna s lany pro přelezení 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

A-net 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Přelezení konstrukce pomocí sítě a 

vodorovných trámků z jedné strany na 

druhou 

 Je povoleno používat ruce a nohy  

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Překážka je překonána jinak než horem 

⊗ Během překonání překážky dojde ke 

kontaktu se zemí před a za úrovní 

překážky (skok nebo nástup z boku) 

Revised by: 
 

 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

CAPTAIN HOOK 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Překonání vnitřní kulatiny od startovní 

čáry po koncovou čáru pomocí háků a 

tyče 

 K přeručkování využití jedné tyče a 

jednoho páru háků 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Použití nohou 

⊗ Kontakt s boční konstrukcí 

⊗ Kontakt se zemí mezi startovní a 

koncovou čarou 

⊗ Využití více než jedné dráhy 

 

Revised by: 
 

Ručkovací překážka s pomocí dvou háků  
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

YOKE CARRY 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Přenést pytle zavěšené na dřevěné tyči 

po vyznačené dráze. 
 Pytle musí viset maximálně 15 cm od 

okrajů tyče 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Tažení, převalování pytlů po zemi 
⊗ Nedonesení pytlů na konec trasy 
⊗ Nošení pytlů jinak než pomocí tyče. 
⊗ Manipulace s obsahem pytlů 

⊗ Posunutí pytlů po tyči blíže k tělu více 
než 15 cm od kraje 

Revised by: 
 

Nošení břemena   
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 ČAPS 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

STĚNA 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Překonání vysoké stěny ve směru běhu  
 Ženy a junioři mohou využít odrazový 

hranol 
 Přelezení z jedné strany a dokončení na 

straně druhé 
 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Použití bočních hran a zavětrovacích 

konstrukcí 

⊗ Seskočení jinde než za zadní linii 
překážky 
 

Revised by: 
 

Vysoká stěna   
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 

PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 

2020 
 

Balance II. 

 

 

Popis úspěšného překonání 
překážky 

 Přejít kladinu od označeného 
počátečního bodu ke 
koncovému označenému bodu 

 Úspěšným pokusem se rozumí 
došlápnutí alespoň jednou 
nohou za poslední koncovou 
čáru 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Použití rukou 

⊗ Seskočení bez došlápnutí za 
koncový bod kladiny 

⊗ Použití nosné konstrukce 

⊗ Začátek za počátečním bodem 
 

Revised by: 
 

Rovnováha na kladině  
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Ninja X 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Tyrolský traverz 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Přelezení napnuté slack line od začátku 

do konce pomocí rukou i nohou. 
 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Kontakt se zemí před koncem 

⊗ Zahájení pokusu za počátečním bodem 

⊗ Využívání jiných prvků než slack line 
 

Revised by: 
 

Šplh po horizontálním laně  
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

HRAZDA 
 
 
 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Přelezení hrazdy vrchem jakoukoliv 

technikou 
 Muži vyšší hrazdu, ženy a junioři nižší 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Nepřelezení hrazdy vrchem 

⊗ Používání bočních konstrukcí 

⊗ U mužů použití nižší hrazdy 

Revised by: 
 

Přelezení hrazdy   
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 ČAPS 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Bucket carry 
 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Zcela naplnit kbelík štěrkem a přenést jej 

po vyznačené trase bez použití držadla 
(ucha) 

 Tolerance naplnění kbelíku 5 cm od 
okraje 

 Kbelík může být položen na zem a 
z téhož místa zvednut 

 V cíli vyznačené trasy musí být kbelík 
opět vysypán a odložen 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Vysypání štěrku v průběhu trasy 

⊗ Tažení kbelíku po zemi 

⊗ Nenaplnění kbelíku po vyznačenou rysku 

⊗ Neprojití celé vyznačené trasy 

⊗ Házení kbelíku 

⊗ Předávání či přebírání naplněného 
kbelíku od jiného závodníka 

⊗ Držení kbelíku za držadlo (ucho) 

Revised by: 
 

Nošení břemene - kbelík  
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 ČAPS 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Plazení pod sítí 

 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Podplazení pod sítí ve vymezeném 

koridoru 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Zkrácení trasy 

⊗ Poškozování sítě 
 

Revised by: 
 

Plazení  
Autor překážky: 

revize 20.08.2020 ČAPS 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

SLAM BALL 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Přenesení slam ballu v kuse z podložky 

30 m ke značce, kde se musí dotknout 
nohou a opět přenést zpět 

 Úspěšný pokus končí položením slam 
ballu na podložku celým objemem 

 Muži 22 kg / ženy a junioři 10 kg 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Dotek slam ballu země 

⊗ Položení jinam než na podložku 

⊗ Zkrácení trasy 

⊗ Nedotknutí značky 

Revised by: 
 

Nošení břemena   
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Ninja X 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

Balance 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 Přejít překlápěcí kladinu od označeného 

počátečního bodu ke koncovému 
označenému bodu 

 Úspěšným pokusem se rozumí došlápnutí 
alespoň jednou nohou za koncovou čáru 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Použití rukou 

⊗ Seskočení bez došlápnutí za koncový bod 
kladiny 

⊗ Kontakt s nosnou konstrukcí 

⊗ Začátek za počátečním bodem 
 

Revised by: 
 

Rovnováha na překlápěcí kladině  
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Petr Vinický 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

A-FRAME CARGO 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Přelezení pomocí sítě z jedné strany na 

druhou 

 Je povoleno používat ruce a nohy  

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Překážka je překonána jinak než horem 

⊗ Během překonání překážky dojde ke 

kontaktu se zemí před a za úrovní 

překážky (skok nebo nástup z boku) 

⊗ Nesmí dojít ke kontaktu s boční 

konstrukcí 

Revised by: 
 

 
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 Ninja X 

 



 

PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 

2020 
 

WALL 2.5 

 

 

Popis úspěšného překonání 
překážky 

 Překonání vysoké stěny ve 
směru běhu  

 Ženy a junioři mohou využít 
odrazový hranol 

 Přelezení z jedné strany a 
dokončení na straně druhé 
 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Použití bočních hran a 

zavětrovacích konstrukcí 

⊗ Seskočení jinde než za zadní 
linií překážky 
 

Revised by: 
 

Vysoká stěna   
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Ninja X 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

WATER DITCH 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Překonání kladiny horem za vodním 

příkopem ve směru běhu 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Podlezení 

⊗ Oběhnutí 

 

Revised by: 
 

Vodní příkop na atletické dráze   
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Klatovy 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

LASER SHOOTING 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 
 5x trefený terč do limitu 50 sekund 
 Neomezeně pokusů do limitu 50 sekund 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 
⊗ Pokud závodník netrefí terč 5x do 50 

sekund, pokračuje dále 
 
 
 

Revised by: 
 

Střelba na terč ze vzdálenosti 5 metrů  
Autor překážky: 

revize 16.08.2020 ČAPS 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

OVER UNDER OVER UNDER 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Nízké klády překonat spodem a vysoké 

klády překonat horem ve směru běhu 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Využití boční konstrukce 

⊗ Překonání nízké klády horem a vysoké 

spodem 

Revised by: 
 

 
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Ninja X 

 



 
PRAVIDLA - Mistrovství ČR v OCR 2020 

 

MULTIRIG 

 

 

Popis úspěšného překonání překážky 

 Překonání dráhy pomocí segmentů se 

zazvoněním na konci dráhy 

 Využití jen své dráhy 

 Použití pouze rukou, kromě horizontální 

desky, kde lze použít ruce 

 

 

Neúspěšné překonání překážky 

⊗ Přelézání z dráhy do dráhy 

⊗ Nezazvonění na poslední zvonek 

⊗ Kontakt s boční konstrukcí 

⊗ Držení segmentů nad bodem uchycení 

(lanko) 

⊗ Kontakt se zemí před dokončením 

⊗ Použití nohou na jiném segmentu než 

horizontální desce 

Revised by: 
 

 
Autor překážky: 

revize 21.08.2020 Ninja X 

 



ČÍSLO (NE 
POŘADÍ) PŘEKÁŽKA 3K 12K 400m 

1 Low Rig × ✓ × 

2 Zvonky ✓ ✓ × 

3 Fatality ✓ ✓ × 

4 Monkey Business ✓ ✓ × 

5 AIX ✓ ✓ × 

6 Work4Out × ✓ × 

7 Vyndavač ✓ ✓ × 

8 Nahoď si ✓ ✓ × 

9 Převrácená šikmá stěna × ✓ × 

10 Tatarské schody × ✓ × 

11 Šikmá stěna × ✓ × 

12 Giant Columns ✓ ✓ × 

13 Monkey Boards ✓ ✓ × 

14 Conquer The Castle × ✓ × 

15 Underneath ✓ ✓ × 

16 Tree Walk ✓ ✓ × 

17 UFO × ✓ × 

18 Ninja Jump ✓ ✓ × 

19 Šplh ✓ ✓ × 

20 Climb over × ✓ × 

21 A Slippery Wall ✓ ✓ × 

22 A-Cargo Net ✓ ✓ × 

23 Captain Hook × ✓ × 

24 Yoke Carry × ✓ × 

     

Poznámka: Přírodní překážky mají povinné překonání a nelze se z nich vykoupit JOKERem. Výjimkou je plavání, u kterého je 

možné se výměnou za JOKER nechat převézt záchranářem. 


