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K V A L I F I K Á C I Ó S   F E L A D A T O K  

 
 
Q1 WOD             Time cap: 8/10 min   
 
5 Rounds for time (egyéni és master) / 9 RFT (csapat) 
 
- 10 Toes to Bar 
- 10 Deadlift 
- 10 Box Jump Over 
 
Súlyok: minden kategóriában női/férfi 60 kg/90 kg   
Doboz magassága: miden kategóriában női/férfi 50 cm/60 cm 
 
Végrehajtás: 
A versenyző az óra elindulása előtt a talajon áll, a rúdra nem mehet fel. Az óra indulása után 
tetszőleges módon felmegy (ugrik, lép stb…) a rúdra függésbe és innen kezdi meg a 10 
ismétlés lábemelést a rúdhoz. Ezt követően az előre felpakolt rúddal 10 ismétlés elemelést 
hajt végre és 10 ismétlés dobozra ugrással fejez be 1 kört. A feladatok sorrendje nem 
felcserélhető és a versenyző csak a 10. szabályos ismétlés teljesítése után mehet tovább a 
következő gyakorlatra. A feladatok megszakíthatók, a versenyző bármikor megállhat, 
pihenhet, de ez bele számít a feladat végrehajtásának idejébe.   
 
Eredmény: 
Egyéni versenyzőknél a cél: a feladatban meghatározott gyakorlatokból, szabályosan, a 
megadott sorrendben és ismétlésszámmal, a lehető legrövidebb időn belül 5 kört teljesíteni. 
Amennyiben a versenyző a rendelkezésre álló időn belül (időkorlát: 8 perc) nem tudja 
teljesíteni a feladatot, úgy a fennmaradt ismétlésszámok másodpercre kerülnek átváltásra és a 
8 perchez hozzáadódnak. Az idő mérésénél a perc és az egész másodperc vehető figyelembe. 
Aki szabálytalan ismétlést hajt végre, amit a végrehajtás során azonnal nem javít, annak a 
mért idejéhez 10 mp büntetés kerül hozzáadásra, minden szabálytalanul végrehajtott és 
kihagyott ismétlés után. 
 
Csapatoknál a cél: a feladatban meghatározott gyakorlatokból, szabályosan, a megadott 
sorrendben és ismétlésszámmal, a lehető legrövidebb időn belül 9 kört teljesítsenek úgy, hogy 
minden csapattagnak 3-3-3 teljes kört kell végrehajtania. A csapattagok a 3 körüket bármilyen 
sorrendben teljesíthetik egymás között, akár egyesével is! A tagok egymás között csak úgy 
válthatnak, hogy az a versenyző, aki befejezi a körét, az egyik kezével megérinti azt a társát, 
aki a feladatot folytatni kívánja. Körön belül váltani nem lehet, ilyen esetben az egész kör 
érvénytelennek számít. Amennyiben a csapat a rendelkezésre álló időn belül (időkorlát: 10 
perc) nem tudja teljesíteni a feladatot, úgy a fennmaradt ismétlésszámok másodpercre 
kerülnek átváltásra és a 10 perchez hozzáadódnak. Az idő mérésénél a perc és az egész 
másodperc vehető figyelembe.  
Szabálytalan ismétlés és váltás esetén, amit az adott versenyző a végrehajtása során azonnal 
nem javít, a csapat mért idejéhez 10 mp büntetés kerül hozzáadásra, minden szabálytalan és 
kihagyott ismétlés, valamint szabálytalan váltás után. A csapatok 1 férfi és 1 női súlyt, 
valamint 1-1 dobozt használhatnak. 



 
A feladatban elért helyezések, az időeredmények alapján kerülnek megállapításra úgy, hogy a 
jobb időeredmény, jobb helyezést jelent. Egyezés esetén, minden érintett versenyző vagy 
csapat ugyanarra a helyezésre kerül besorolásra. 
 
Gyakorlatok leírása (sztenderdek) 
Toes to Bar (lábemelés rúdhoz): A versenyző tetszőleges módon felmegy a rúdra függésbe. 
Innen páros lábemeléssel, vagy lendítéssel egyszerre megérinti a rudat lábbal a kezei között. 
Lenti pozícióban a sarkak a rúd függőleges síkja mögé érkeznek. A végrehajtás során a rúd 
érintésekor érvényes felület: a cipő lábfej-, orr- és talprésze. Fontos, hogy a rudat a lábaknak 
egyszerre kell érinteniük, lenti pozícióban a lábak nem érhetnek a talajhoz.  
 
Deadlift (elemelés): A gyakorlat végrehajtása olimpiai rúddal (súlya: 20 kg, nők esetében 
lehet 15 kg) és tárcsákkal történik. A gyakorlat indításánál a súly a talajon helyezkedik el. A 
versenyző a rudat két kézzel, tetszőleges fogással megfogja és a súlyt egy folyamatos 
mozdulattal a talajról elemeli addig, amíg a térd és csípő ízület teljesen kiegyenesedik, a 
vállak a rúd függőleges síkja mögé kerülnek. Ezeknek egy időben kell teljesülni. A lenti 
végponton a rúdon lévő tárcsáknak a talajt egyszerre kell érinteniük. A végrehajtás során a 
karok a térdeken kívül helyezkednek el. A sumo elemelés és a talajon történő pattintás nem 
engedélyezett.   
 
Box Jump Over (dobozon átugrás): A versenyzőnek a dobozra páros lábbal kell felugrania és 
a doboz tetejére megérkeznie. Ezt követően az ellenkező oldalra tetszőleges módon és 
technikával (lelépés, leugrás stb.) jut le mindkét lábbal. A gyakorlat végrehajtása során a 
doboz tetején a térd- és csípőízületet nem kell kinyújtani, a dobozt nem kötelező szemből 
megtámadni. Egy ismétlésnek számít: egy szabályos felugrás a dobozra és mindkét láb 
leérkezése a doboz ellenkező oldalán. 
 
Videózás szabályai: 
A felvétel folyamatos és vágatlan legyen. A felvételen folyamatosan jól láthatónak kell lennie 
az időt lefelé, vagy felfelé számláló digitális órának, illetve a használt eszközöknek. A 
használt húzódzkodót, súlyt és dobozt a felvétel elején, vagy végén szintén jól látható és 
ellenőrizhető módon kell bemutatni. A videón a végrehajtott gyakorlatok szabályosságának 
tisztán láthatónak kell lenni. A videón látható legyen: 
- a TTB esetében fenti pozícióban a lábak egyszerre a kezek között érintik a rudat, lenti 
pozícióban a sarkak a rúd függőleges síkja mögé érkeznek,  
- a DL esetében a fenti ponton a térd, csípő nyújtott állapota, valamint a váll a rúd függőleges 
síkja mögött van, lenti ponton a tárcsák egyszerre érintik a talajt, 
- a BJO esetében a páros lábbal történő elugrás a doboz mindkét oldalán, a doboz tetejére 
érkezés és mindkét láb talajérintése egy időben a dobozról történő leérkezést követően. 
A felvett videókat kérjük megosztó portálra (youtube) feltölteni és a linket, valamint a 
feladatban elért eredményt (idő- perc és másodperc) a megadott határidőn belül a verseny 
oldalán létrehozott saját profilba feltölteni a megfelelő helyre. 
Határidő: 2020. szeptember 13. 24:00 óra.  
Az ezt követően érkező videókat és eredményeket nem áll módunkban elfogadni.  
 
 
 
Q2 WOD A és B 
 
Egyéni versenyzőknek Q2 WOD-A 4 min AMRAP, 1 perc pihenő után, Q2 WOD-B 3 perc 
időkorláttal. 
Csapatoknak Q2 WOD-A 7 min AMRAP, 1 perc pihenő után Q2 WOD-B 4 perc időkorláttal. 
 



Q2 WOD-A        Egyéni: 4 min AMRAP / Csapat: 7 min AMRAP 
 
3, 6, 9, 12, 15……. 
- Pull up/Chest to Bar Pull up 
- American Swing  
  
(Minden kategóriában nőknek húzódzkodás, férfiaknak húzódzkodás mellkas érintéssel, 
Súlyok: minden kategóriában női/ffi 20 kg/28 kg kettlebell) 
 
Végrehajtás: 
A versenyző az óra elindulása előtt a talajon áll, a rúdra nem mehet fel. Az óra indulása után 
tetszőleges módon felmegy (ugrik, lép stb…) a rúdra nyújtott karú függésbe és innen kezdi 
meg a húzódzkodást. Az első körben 3 ismétlést kell végrehajtani mindkét gyakorlatból, tehát 
az amerikai swingből is. Az ismétlésszámok minden körben, mindkét gyakorlat 
vonatkozásában 3 ismétléssel növekednek, azaz a 2. körben már 6-6, 3. körben 9-9, 4. körben 
12-12 (és így tovább) ismétlést kell teljesíteni, ameddig a rendelkezésre álló idő lejár. A 
feladatok sorrendje és az ismétlésszámok nem felcserélhetők, a versenyző csak az adott 
körben szükséges és szabályos ismétlések teljesítése után mehet tovább a következő 
gyakorlatra és/vagy körre. A feladatok megszakíthatók, a versenyző bármikor megállhat, 
pihenhet, de eközben a rendelkezésre álló idő mérése folyamatos.   
  
Eredmény: 
Egyéni versenyzőknél a cél: a feladatban meghatározott gyakorlatokból, a rendelkezésre álló 
4 perc alatt, a megadott sorrendben és folyamatosan növekvő ismétlésszámmal, a lehető 
legtöbb szabályos ismétlés végrehajtása. Az eredményt az adott időn belül végrehajtott 
szabályos ismétlések összege adja, amibe bele számítanak az utolsó megkezdett, de be nem 
fejezett körben teljesített ismétlések is. A szabálytalannak ítélt ismétlések levonásra kerülnek. 
Csak a teljesen befejezett gyakorlatok számolhatók bele az eredménybe, a megkezdett, de be 
nem fejezett nem számít ismétlésnek! 
 
Csapatoknál a cél: a csapattagok által, a feladatban meghatározott gyakorlatokból, a 
rendelkezésre álló 7 perc alatt, a megadott sorrendben és folyamatosan növekvő 
ismétlésszámmal, a lehető legtöbb szabályos ismétlés végrehajtása. A csapattagok tetszőleges 
sorrendben válthatnak egymás között, az alábbi megkötésekkel: 

- a csapattagoknak egy szabadon kijelölt helyen kell a feladat során várakozni (ahol 
látszanak a felvételen, de nem takarják ki az éppen aktív versenyzőt) 

- a váltás ezen a helyen történhet úgy, hogy az aktív versenyző kimegy a várakozó 
zónában lévő társakhoz és megérinti azt a csapattagot, aki folytatni kívánja a feladatot,  

-  az aktív versenyző akkor válthat, ha az adott körben a megkezdett gyakorlat 
(húzódzkodás, vagy amerikai swing) összes ismétlését teljesítette (nem a teljes kört 
kell), tehát gyakorlat közben váltani nem lehet! 

 
A feladat végrehajtása során minden csapattagnak, mind a két gyakorlatból legalább egy adott 
körre eső ismétlésszámot kötelező teljesítenie, ellenkező esetben a feladat érvénytelené válik.  
Az eredményt az adott időn belül a csapattagok által végrehajtott szabályos ismétlések 
összege adja. A szabálytalannak ítélt ismétlések levonásra kerülnek. Csak a teljesen befejezett 
gyakorlatok számolhatók bele az eredménybe, a megkezdett, de be nem fejezett nem számít 
ismétlésnek! A csapatok 1 ffi és 1 női súlyt (kettlebellt) használhatnak. 
A feladatban túl sok (5-nél több) szabálytalanul végrehajtott és/vagy kihagyott ismétlés a 
feladat érvénytelenítését vonhatja maga után. Ezt eldönteni a verseny szervezői jogosultak 
minden esetben. 
A feladatban elért helyezések, a teljesített ismétlésszámok alapján kerülnek megállapításra. 
Azonos eredmény esetén a versenyzők és csapatok azonos helyezést érnek el a feladaton 
belül.  



Gyakorlatok leírása (sztenderdek) 
Pull up (Húzódzkodás): A versenyző nyújtott karú függésből indulva, tetszőleges fogással 
(alsó, felső madárfogás, váltott fogás…) és technikával (military, kipping, butterfly…), egy 
folyamatos mozdulattal felhúzza magát, amíg az álla a rúd fölé nem kerül. Alsó végponton, 
minden ismétlésnél nyújtottak a karok (mindkét könyök), felső végponton az áll a rúd 
vízszintes síkja felett van. 
 
Chest to Bar Pull up (Húzódzkodás mellkas érintéssel): A versenyző nyújtott karú 
függésből indulva, tetszőleges fogással (alsó, felső madárfogás, váltott fogás…) és 
technikával (military, kipping, butterfly…), egy folyamatos mozdulattal felhúzza magát, amíg 
a mellkasával a rudat megérinti. Alsó végponton, minden ismétlésnél nyújtottak a karok 
(mindkét könyök), felső végponton a mellkas a kezek között érinti a rudat.   
 
American Swing (Amerikai lendítés): A versenyző a kettlebell „fülét” két kézzel megfogja 
és a feje fölé lendíti egy folyamatos mozdulattal. Az alsó végponton a kettlebellnek jól 
láthatóan át kell haladnia a versenyző lábai között (a combok vonala mögé), a felső végponton 
a fej fölött van „talppal” felfelé. A felső pozícióban a térdnek és csípőnek egy időben, jól 
láthatóan nyújtva kell lenniük, a karoknak legalább a fül vonalában vagy hátrébb kell 
elhelyezkedniük.   
 
T2B, PU, C2B végrehajtásakor tenyérvédő vagy szivacs használata megengedett, kampós 
eszközt használni tilos! 
  
 
Q2 WOD-B            Time cap: egyéni 3 min, csapat 4 min 
 
1 RM Thruster        
 
Végrehajtás:  
A versenyző az „A” rész utáni 1 perces pihenőidő lejártával kezdheti meg a feladat 
végrehajtását. A rúd előre fellapozható és a feladat állványból is indítható. Ha a versenyző a 
feladatot állványból kezdi meg, akkor a súlyt innen elől vállra (front rack pozícióba) kiveszi 
és az 1 ismétlés thrustert a sztenderdben meghatározott szabályok szerint kell teljesítenie. 
Amennyiben a versenyző a feladatot talajról indítja, úgy először a súlyt szabadon választott 
technikával (power clean, squat clean…) feljuttatja elől vállra (front rack pozícióba) és álló 
helyzetből az 1 ismétlés thrustert a sztenderdben meghatározott szabályok szerint kell 
teljesítenie. A talajról felvételt a versenyzőnek egyedül kell végrehajtani, ehhez segítséget 
nem vehet igénybe. Cluster nem engedélyezett! Állványból indítás esetén, amennyiben a súly 
a sikeres, vagy sikertelen kísérlet után a talajra kerül, úgy egyéni versenyzőknél külső 
segítővel is, csapatoknál csak a csapattagok segítségével visszatehető az állványba! A 
megadott időn belül bármennyi kísérlet végrehajtható, a súly lefelé és felfelé is lapozható, 
egyéni versenyzőknél akár külső segítséggel is.  
Csapatok esetén CSAK a csapattagok segíthetnek egymásnak. Egyszerre csak egy csapattag 
dolgozhat a rúdon, de ezt tetszőleges sorrendben tehetik meg a rendelkezésre álló időn belül. 
Egyéni versenyzők a feladathoz 1 rudat (ffi, vagy női), csapatok szükség esetén 2 ffi (20 kg-
os) és 1 női (15 kg-os) rudat is használhatnak.  
 
Eredmény: 
Egyéni versenyzőknél a cél: a rendelkezésre álló időn belül a versenyző megtalálja azt a 
maximum súlyt, mellyel 1 ismétlés Thrustert szabályosan, a sztenderdben leírtaknak 
megfelelően végre tudja hajtani.   
Csapatoknál a cél: a rendelkezésre álló időn belül a csapattagok egyenként megtalálják azt a 
maximum súlyt, mellyel 1 ismétlés Thrustert szabályosan, a sztenderdben leírtaknak 
megfelelően végre tudnak hajtani.  



Csapatoknál a tagok egyéni eredményei kerülnek összeadásra és ez az összesített súly adja a 
csapat együttes eredményét, amely alapján a besorolás történik.  
 
Csak a teljesen és szabályosan befejezett 1 ismétlés fogadható el eredménynek, részeredmény 
nincs. 
 
Gyakorlat leírása (sztenderd): 
1 Rep Max Thruster (1 ismétlés guggolásból nyomás a lehető legnagyobb súllyal): A 
gyakorlat végrehajtása olimpiai rúddal (súlya: 20 kg, nők esetében lehet 15 kg) és tárcsákkal 
történik. A gyakorlat indításánál a súly állványba, vagy a talajon helyezkedik el. A versenyző 
a súlyt elől vállra (front rack) pozícióba veszi ki az állványból, vagy juttatja fel bármilyen 
technikával a talajról. Kiindulási pozícióban a rúd a versenyző vállain van, a könyökei a rúd 
függőleges síkja előtt helyezkednek el, a térdek és a csípő nyújtva vannak. A thrustert ebből a 
stabil álló helyzetből kell indítani lefelé egy szabályos elől guggolással (front squat). Ez azt 
jelenti, hogy a lenti pozícióban a csípő legalább a térd vízszintes vonalában, vagy az alatt 
helyezkedik el. Amikor ez teljesül, a versenyző megindítja felfelé a guggolást és a fenti 
pozícióban nem áll meg, hanem folyamatos mozdulattal egy nyomást hajt végre, így juttatva a 
súlyt a feje fölé. A gyakorlat akkor szabályos, ha a fentiek szerint a súly a versenyző feje 
fölött van, a térdek, csípő és könyök ízületei nyújtva vannak és a versenyző a súlyt 
egyértelműen és jól láthatóan kontrollálja. 
A gyakorlat érvénytelen, ha: 

- a guggolásból történő felállást követően a nyomás mozdulata nem folyamatosan 
történik (a versenyző egy pillanatra is megáll a guggolás után)  

- a felállást követően visszarogyaszt a láb 
- a nyomás után visszarogyaszt a láb  

    
Videózás szabályai (Q2 WOD „A” és „B” részei együtt): 
A felvétel folyamatos és vágatlan legyen. A felvételen folyamatosan jól láthatónak kell lennie 
az időt lefelé, vagy felfelé számláló digitális órának, illetve a használt eszközöknek. Az előírt 
kettlebellt és húzódzkodót a felvétel elején, vagy végén, a teljesített 1 RM Thruster súlyát a 
felvétel végén jól látható módon be kell mutatni. A videón a végrehajtott gyakorlatok 
szabályosságának tisztán láthatónak kell lenni. A videón látható legyen: 
- a PU/C2B esetében a lenti ponton a nyújtott könyökök pozíciója, a fenti ponton PU esetében 
az áll rúd fölé érkezése, C2B esetében a rúd mellkassal történő érintése,  
- a AMSW esetében a lenti ponton kettlebell térdek mögé érkezése, a fenti ponton a térdek és 
csípő nyújtott állapota, a karok és a kettlebell helyzete, 
- a Thruster esetében a stabil kiinduló helyzet, guggolásnál a lenti pozícióban a csípő és 
térdek, fenti pozícióban a térdek, csípő és könyökök nyújtott helyzete.  
A felvett videókat kérjük megosztó portálra (youtube) feltölteni és a linket, valamint a 
feladatokban elért eredményeket (teljesített darabszámot és max súlyt) a megadott határidőn 
belül a verseny oldalán létrehozott saját profilba a megfelelő helyekre feltölteni. 
Határidő: 2020. szeptember 13. 24:00 óra.  
Az ezt követően érkező videókat és eredményeket nem áll módunkban elfogadni. 
 
  


