
Wynajem Przeszkód

Katalog Przeszkód 
runmageddon 



Cena za dzień: 20 pln  
Minimalna Ilość Dni: 30

Farmer walk
Opis:  

Zawodnik pobiera odpowiednie dla jego kategorii (mężczyzna 
dwie belki, kobieta - jedną) obciążenie i w dowolny sposób 
(używając własnego ciała) przenosi je z punktu 
początkowego do ustalonego punktu końcowego i tam je 
odkłada.  

Niedozwolone: Ciągnięcie obciążenia po podłożu.  

  

  

  

  

  

 



Flying monkey 
Opis:  

Zawodnik przeskakuje z jednego ŻÓłtego drĄŻka na 
drugi chwytajĄc drĄŻki TYLKO rĘkami/dłoŃmi, 
koŃczy uderzeniem rĘKĄ w dzwonek. Zakaz dotykania 
elementÓw konstrukcyjnych (tylko ŻÓłte drĄŻki). 
Kontakt z konstrukcjĄ tylko rĘkami. 

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Games Mini Komandos
Opis:  

Mur, przy nim lina – chyba wiesz co zrobić. Wersja dla 
zaawansowanych – wchodzenie po murze na linę. 

Zawodnik przedostaje się nad ścianą z jednej strony na 
drugą, może korzystać z pomocy wiszących lin.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej belki 
szczytowej.  

  

  

 

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Rig
Opis:  

Zawodnik pokonuje przeszkodę z punktu początkowego 
do punktu końcowego używając wyłącznie rąk do 
przemieszczania się w zwisie po kolejnych poprzecznych 
drążkach. Kończąc zawodnik musi dotknąć dzwonka lub 
wyznaczonego punktu końcowego.  

Niedozwolone: Pokonanie drabinki przechodząc po niej 
górą. Korzystanie z nóg. Puszczenie się i odpoczynek na 
ziemi. Pokonanie przeszkody przy pomocy partnera, 
który niesie zawodnika na barkach, oraz korzystanie z 
jakiejkolwiek innej pomocy.   

  

  

  

 

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Skośna games
Opis:  

Zawodnik nabiega na ścianę i przedostaje się na jej 
drugą stronę, powyżej szczytu ściany.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej szczytu 
ściany, wejście na ścianę od bocznej strony. Wyjście 
poza trasę biegu lub naciągnięcie taśmy w celu dostania 
się na ścianę poza jej krawędzią od bocznej strony 
konstrukcji.   

  

  

  

 

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Ukośna games
Opis:  

Aby zdobyć Everest, będziesz musiał wspiąć się na sam 
szczyt… swoich umiejętności oczywiście. Jeśli to Ci nie 
pomoże, spróbuj z pomocą kolegi z biegu (koleżanka też 
może być).  

Pokonanie przeszkody polega na przejściu na drugą 
stronę ściany. ściana może zostać pokonana tylko górą, 
ponad szczytem ściany.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej szczytu 
ściany.   

  

  

  

 

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



KLATKA

KLATKA Z DWOMA ZAWIESIAMI DO WYBORU

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Killer plank
Deska do prasowania w wolnej interpretacji Runmageddonu! Możesz wyprasować na niej koszulę, jednak nie polecamy tego robić. 
Znacznie lepszym zastosowaniem będzie chwycenie jej od spodu i skorzystanie z jej długości w celu przedostania się na drugą 
stronę.

Opis:  

Zawodnik pokonuje przeszkodę z punktu początkowego do 
punktu końcowego przemieszczając się po drewnianej belce 
poziomej zawieszonej wzdłuż górnej części konstrukcji za 
pomocą kończyn górnych. Przeszkodę uznaje się za 
zaliczoną w momencie uderzenia ręką w dzwonek, który 
zadzwoni.  

Niedozwolone: Używanie metalowych elementów konstrukcji. 
Dotknięcie podłoża. Puszczenie konstrukcji i odpoczynek na 
ziemi. Pokonanie przeszkody przy pomocy partnera w tym: 
przenoszenie na barkach, oraz korzystanie z jakiejkolwiek 
innej pomocy.  

 

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Ringi
Na na na na, put your ring on it! Naprawdę myśleliście, że chodzi o pierścionek zaręczynowy? Pff, te ringi dopiero potwierdzą 
wasze zaangażowanie… 

 

Opis: 

Zawodnik pokonuje przeszkodę przekładając ringi na 
kołkach za pomocą kończyn górnych. Zawsze 
rozpoczyna od oderwania nóg od belki startowej wisząc 
na pierwszych 2 kółkach wiszących na pierwszych 2 
drążkach. Kończy uderzając dłonią w dzwonek, który 
zadzwoni. 

Niedozwolone: pokonanie przeszkody przechodząc po niej. 
Puszczanie się i odpoczynek na ziemi. Pokonanie 
przeszkody przy pomocy partnera, który niesie na 
barkach lub podtrzymuje w jakikolwiek inny sposób oraz 
korzystanie z jakiejkolwiek innej zewnętrznej pomocy. 
Używanie elementów konstrukcyjnych przeszkody innych 
niż belka startowa.  

  

  

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Wariat
Opis:  

Zawodnik przedostaje się na drugą stronę przeszkody 
używając do tego wyłącznie wystających drążków, 
począwszy od pierwszego. Do pokonywania przeszkody 
używa tylko kończyn górnych. Przeszkodę uznaje się za 
zaliczoną w momencie uderzenia ręką w dzwonek, który 
zadzwoni.  

Niedozwolone: Używanie pozostałych elementów 
konstrukcyjnych.  

  

  

  

 

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Weryfikator marzeń
Opis:  

Marzy Wam się pokonanie wszystkich przeszkód? Zapraszamy 
do ręcznej weryfikacji tego pragnienia… 

Zawodnik pokonuje przeszkodę za pomocą kończyn górnych 
używając do tego TYLKO drewnianych elementów konstrukcji. 
dozwolone używanie poza wyznaczonymi chwytami całej deski. 
Zawodnik do przejścia używa tylko jednego toru. Zawodnik 
startuje z belki startowej i kończy przeszkodę wyraźnym 
uderzeniem ręką w dzwonek.  

Niedozwolone: Używanie kończyn dolnych, używanie stalowej 
konstrukcji przeszkody.  

  

  

  

  

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Drabinka ruchoma
Opis:  

Zawodnik pokonuje przeszkodę z punktu początkowego 
(belka startowa i pierwszy drążek) do punktu końcowego 
używając do tego poprzecznych drążków drabinki przy 
pomocy kończyn górnych. Przeszkodę uznaje się za 
zaliczoną w momencie uderzenia dłonią w dzwonek, który 
zadzwoni. 

Niedozwolone: Używanie wzdłużnej belki konstrukcyjnej. 
Dotknięcie podłoża. Puszczenie konstrukcji i odpoczynek 
na ziemi. Pokonanie przeszkody przy pomocy partnera w 
tym: przenoszenie na barkach, oraz korzystanie z 
jakiejkolwiek innej pomocy.  

  

 

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Drabinka strażacka
Opis:  

Zawodnik pokonuje przeszkodę z punktu początkowego (belka startowa i 
pierwszy drążek) do punktu końcowego przy pomocy wystających po bokach 
metalowych drążków za pomocą kończyn górnych. Przeszkodę uznaje się za 
zaliczoną w momencie uderzenia dłonią w dzwonek, który zadzwoni lub jeśli 
nie ma dzwonka poprzecznej belki konstrukcyjnej, 

Niedozwolone: Używanie wzdłużnej belki konstrukcyjnej. Dotknięcie podłoża. 
Puszczenie konstrukcji i odpoczynek na ziemi. Pokonanie przeszkody przy 
pomocy partnera w tym: przenoszenie na barkach oraz korzystanie z 
jakiejkolwiek innej pomocy.  

  

 

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Kołkownica ruchoma
Opis:  

Zawodnik stojąc na belce startowej zawisa na 
pierwszych dwóch kołkach w kołkownicy po czym 
odrywa nogi od belki. Jego zadaniem jest przekładanie 
kołków w otworach belki tak, by nie dotykając 
podłoża dotknąć ręką dzwonka znajdującego się na 
końcu konstrukcji. 

Niedozwolone: pokonanie przeszkody przechodząc po 
niej. Puszczenie się i odpoczynek na ziemi. Pokonanie 
przeszkody przy pomocy partnera, który niesie 
zawodnika na barkach lub podtrzymuje w jakikolwiek 
inny sposób oraz korzystanie z jakiejkolwiek innej 
z e w n ę t r z n e j p o m o c y . U ż y w a n i e e l e m e n t ó w 
konstrukcyjnych innych niż belka startowa.  

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Kołkosznikov
Opis:  
Konkurencja wbiła na naszą trasę z kałachem i chciała 
zniszczyć Skośną. My z podziurawionej ściany zrobiliśmy 
przeszkodę! 

Zadaniem zawodnika jest przejście na drugą stronę ściany. 
Na szczyt ściany zawodnik dostaje się za pomocą kończyn 
górnych używając do tego dwóch kołków po czym oddaje 
kołki i schodzi ze ściany po belkach umieszczonych na jej 
drugiej stronie. Zawodnik do przejścia używa tylko jednego 
toru.  

Niedozwolone: Stawanie na kołkach, chwytania krawędzi 
ściany.  

Cena za dzień: 120 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Końska
Opis:  
Biegniesz sobie spokojnie, a tu nagle ściana. Jeśli akurat 
nie masz przy sobie saperki, jedyne wyjście, które masz, 
to ją przeskoczyć. 

Zawodnik przedostaje się nad ścianą z jednej strony na 
drugą. ściana może zostać pokonana tylko i wyłącznie 
górą.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej belki 
szczytowej.  

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Poręcze wąskie
Opis:  
Niestety, tutaj zaprezentujesz już tylko siłę swoich 
bicepsów i tricepsów, ale też będzie srogo! 

Zawodnik przechodzi po poręczach przy pomocy tylko 
kończyn górnych. Dozwolone jest pomaganie sobie ruchem 
nóg, przesuwanie obu rąk jednocześnie i stawianie ich na 
przemian.  

Niedozwolone: Użycie kończyn dolnych. Pokonywanie 
przeszkody przy pomocy partnera, który niesie na 
barkach.  

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Poręcze szerokie 
Opis:  
Stajesz przed poręczami i myślisz sobie: WTF? Spokojnie, na 
tej przeszkodzie możesz popisać się pomysłowością, 
gibkością, elastycznością… w sumie to wszystkim. 

Zawodnik przechodzi z punktu początkowego do punktu 
końcowego. Dozwolone jest używanie rąk i nóg.  

Niedozwolone: Wykorzystanie do pomocy elementów 
konstrukcyjnych przeszkody innych niż wyznaczone do 
tego poręcze. Pokonywanie przeszkody przy pomocy 
partnera, który niesie na barkach.  

 

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Ściana 2,4
Opis:  
Pokonanie przeszkody polega na przejściu na drugą stronę 
ściany. ściana może zostać pokonana tylko i wyłącznie 
górą, powyżej belki szczytowej. Przy pokonywaniu ściany 
zawodnik może korzystać z elementów konstrukcyjnych 
zastrzałów po stronie ściany, po której się znajdują.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej belki 
szczytowej.  

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Ściana 2,7
Opis:  
Pokonanie przeszkody polega na przejściu na drugą 
stronę ściany. ściana może zostać pokonana tylko i 
wyłącznie górą, powyżej belki szczytowej. Przy 
pokonywaniu ściany zawodnik może korzystać z 
elementów konstrukcyjnych zastrzałów po stronie 
ściany, po której się znajdują.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej belki 
szczytowej.  

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Ściana 3,0
Opis:  
Pokonanie przeszkody polega na przejściu na drugą stronę 
ściany. ściana może zostać pokonana tylko i wyłącznie 
górą, powyżej belki szczytowej. Przy pokonywaniu ściany 
zawodnik może korzystać z elementów konstrukcyjnych 
zastrzałów po stronie ściany, po której się znajdują.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej belki 
szczytowej.  

Seria Open: Możliwość wykonania 20 karnych burpees.  

 

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Ściana z łańcuchów
Opis:  
Wciąż czujesz wspinaczkowy niedosyt? Bardzo prosimy – 
zamiast desek, siatka łańcuchów. Wspinasz się po niej na 
szczyt i schodzisz po jej drugiej stronie. Banalne, jeśli 
tylko masz mocny chwyt i dużo siły, nic innego Ci tu 
bowiem nie pomoże. 

Zawodnik przedostaje się ponad wierzchołkiem ściany z 
jednej jej strony na drugą przy użyciu zawieszonych 
łańcuchów. Przy pokonaniu ściany z łańcuchami zawodnik 
może korzystać z elementów konstrukcyjnych 
przeszkody - zastrzałów.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej belki 
szczytowej.  

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15



Ściana z opon
Opis:  
.Masz deja vu? Zgadza się, gdzieś to już widziałeś. 
Obróciliśmy Koszmar Wulkanizatora o 90 stopni. Na co 
czekasz? Na górę! W sezonie 2017 ta przeszkoda nosiła 
miano Marzenia Agaty - w ramach akcji charytatywnej, z 
której dochód przeznaczony został na WOŚP! 
Niech Ci służy Agato! :) 

Zawodnik przedostaje się nad konstrukcją z jednej jej 
strony na drugą używając do tego opon.  

Niedozwolone: Przejście przeszkody poniżej belki 
szczytowej.  

Cena za dzień: 80 pln  
Minimalna Ilość Dni: 15


