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Megjegyzés: az R W jelölés: Running Warriors épített akadályokat jelent.
Figyelem, az akadályok sorrendisége változhat!

Kúszófolyosó

Botlóakadály

6. R W akadály 
(palánk) 6.



2. Botlóakadály 
gumiabroncsokból

Minden versenyzőnek a saját 

futósávjába telepített botlóakadályon 

történő átfutás.



3. Running Warriors
akadály:
Gyűrű, ikarus, kötél



4. Kúszófolyosó:



5. Running Warriors
akadály: Sajtos



6. Running Warriors
akadály:

palánk



F-1 gyakorló 
kézigránát célbadobás



Lövészet lézer 
fegyverrel (pu.):

Álló testhelyzetből egy adott idő alatt találd el az öt 

biatlon célt.

Céltávolság:  10 m 

Pontszámítás: 
5 találat = 0

4 találat = 1

3 találat = 2

2 találat = 3

1 találat = 4

0 találat = 5

......

• Szándékos félrelövés esetén 10 pont büntetés!



Fegyver részleges szét 
és összeszerelés

CZ Scorpion EVO 3 géppisztoly részleges szét- és összeszerelése időre.

A feladat végrehajtása előtt lehetőséget biztosítunk  

a fegyver megismerésére.



• 1./ 

Fekvőtámaszban végzett

karhajlítás-nyújtás.

• Kondicionális képességek mérése ( 
kar, törzs, láb izomerő mérése)

• 2./ Hanyattfekvésből

felülés.

• 3./ Páros lábbal zsámolyra 

történő fel- és leugrás.

• Feladatokra 2-2 perc áll rendelkezésre.

• Értékelés: ismétlésszám alapján!



Akadálypálya: futott idő alapján  legjobb idő átszámítva pontra  (pl. 5’10”= 310 pont)

Lövészet: találat alapján történő pontszámítás: 5=0, 4=1, 3=2, 2=3, 1=4, 0=5. 

Kézigránát célbadobás: találat alapján történő pontszámítás:5=0, 4=1, 3=2, 2=3, 1=4, 0=5. 

Fegyver részleges szét- és összeszerelés: végrehajtási idő átszámítva pontra  (pl. 2’10”= 130 pont)

Kondicionális képességek: kar, törzs és a láb gyakorlatok ismétlésszáma alapján történő pontszámítás 
(minden gyakorlatnál a legnagyobb ismétlés szám lesz a legkisebb pont)

Helyezések az öt szám összesített pontjai, korcsoportonként és nemenként  külön-külön 
az I-III. helyezett lesz díjazva.

Pontegyenlőség esetén a lövészet és kézigránat célbadobás legjobb végrehajtási időt vesszük alapul!

A LEGKEVEBB PONTOT ELÉRŐ A GYŐZTES!
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