
SOUTĚŽNÍ PŘEKÁŽKY:  

 
Pořadí překážek na soutěži není stanoveno a určuje jej rozhodčí před zahájením 

soutěže. Soutěžící dostanou tuto informaci během prohlídky trati a poté před každým 

samostatným během jednotlivých soutěžících, budou-li si to přát. 

 

Áčko (Kategorie A, B) 
 

 

šířka šikmých stěn: 18 cm 
délka šikmých stěn: 28 cm 

(tyto šikmé stěny svírají úhel 90°) 
 

Způsob překonání: 
Přelézt z předem určeného směru tak, aby se 

potkan pohyboval po modré části překážky a to 
nejlépe v celé její délce. 

Houpačka (Kategorie A, B) 
 

 

rozměry desky: 18 x 50 cm 
průměr středového válce: 4 cm 

 
Způsob překonání: 

Přejít z předem určeného směru po modré části 
překážky a to nejlépe v celé její délce. Houpačka 

je vždy nakloněna na stranu nálezu. 

Kruh (Kategorie A, B) 
 

 

rozměry svislé stěny s otvorem: 18 x 25 cm 
průměr otvoru: 11 cm 

umístění otvoru: 11 cm od spodu 
 

Způsob překonání: 
Prolézt otvorem z předem určeného směru bez 

dlouhého setrvání na hraně kruhu. Nejlépe vyhnout 
se bočním stěnám při překonávání. 

Lavice (Kategorie A, B) 
 

 

rozměry vodorovné desky: 9 x 35 cm 
výška překážky: 8 cm 

 
Způsob překonání: 

Přejít z předem určeného směru celou délku 
překážky bez naskočení či seskočení v jiné její 

části než je začátek / konec. 



Přeskok (Kategorie A, B) 
 

 

rozměry podstavy: 18 x 18 cm 
výška přeskoku: 10 cm 

 
Způsob překonání: 

Přelézt z předem určeného směru bez dlouhého 
setrvání na hraně překážky. Nejlépe vyhnout se 

bočním stěnám při překonávání. 

Balanc ( Kategorie A) 
 

 

rozměry desky: 18 x 55 cm 
výška kolíků: 12 cm 

umístění kolíků: 13 cm od krajů 
 

Způsob překonání: 
Přejít překážku v celé délce lana mezi kolíky. 

Nalézt nejlépe ještě před prvním kolíkem a slézt 
nejlépe až za druhým kolíkem. 

Slalom (Kategorie A) 
 

 

rozměry desky: 18 x 55 cm 
výška kolíků: 15 cm 

rozestupy mezi kolíky: 10 cm 
 

Způsob překonání: 
Projít střídavě  mezi kolíky z předem určeného 
směru a s počátečním levým / pravým obejitím 

prvního kolíku. 

 


