
 
 

 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 

Disciplíny: (Jsou pouze orientační z minulého roku)!!! 

Disciplíny pro rok 2020 budou upřesněny přihlášeným týmům jeden měsíc před soutěží!!! 

Disciplíny:  

 

1. Stage     Skierg a veslo 

Hodnotícím prvkem je maximální počet spálených KCAL na veslu (row) a čas na 1500m na lyžařské 

trenažéru (Skierg). Časový limit 8 minut 

• 3x 500m Skierg (lyžařský trenažér) štafeta (pro ženy bude upravena vzdálenost) 

• Veslařský trenažér (pro ženy bude upraveno množství KCAL) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Stage Max síla 9min. (3 + 3 + 3)   

Hodnotícím prvkem je součet maximálních vah 

• 5x mrtvý tah 

• 3x z ramen nad hlavu  

• 1x přemístění 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Stage Síla – mrtvé tahy  

Hodnotícím prvkem je na čas 

• 60x 60 kg 

• 40x 90 kg 

• 20x 120 kg 

Při každé změně cvičícího člena týmu synchro 10 x klik 

ženám bude upravena zátěž, počet opakování zůstává, kliky mohou být dámské. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Stage Štafeta – práce s vlastní váhou 

Hodnotícím prvkem je na čas 

• 10x shyb, 15x TTB (toes to bar), 20x kolena k loktům 

• 20x angličák přes osu 

• 30x výskok/výstup na bednu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=UlWUPkXrq24
https://www.youtube.com/watch?v=B0lIgT5PHc8
https://www.youtube.com/results?search_query=crossfit+ttb


 
 

 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 

POPIS STAGE: 

I. Stage: Skierg a veslo 

Každý z týmu musí na lyžařském trenažéru ujet 500m (štafeta), Mezitím vždy jeden cvičí na 

vesle a jeden odpočívá. Do 8 minut musí tým na lyžařském trenažéru ujet 1500m a spálit 

co nejvíce KCAL na vesle. 

Stage je omezena časovým limitem 8 min. Hodnotícím prvkem je počet spálených KCAL na 

vesle a čas, za který tým ujede 1500m na lyžařském trenažéru. 

 

II. Stage: Max síla 9 min. (3+3+3) 

Jeden člen týmu odcvičí mrtvý tah, druhý nadhoz (z ramen nad hlavu) a třetí člen 

přemístění. Každý člen týmu má na svou disciplínu 3 minuty. Váhu si každý může upravovat 

během tří minut podle svých potřeb. Jako platný pokus se počítá nejvyšší váha u pěti 

opakování mrtvého tahu, tří opakování nadhozu a nejvyšší váha jednoho opakování u 

přemístění.  

Hodnotí se součet nejvyšších vah z disciplín. 

 

III. Stage: Síla - mrtvé tahy 

Na tým bude čekat série mrtvých tahů. 60x 60kg, 40x 90 kg, 20x 120 kg. Členové týmu se 

mohou libovolně střídat. Po každé změně cvičícího člena týmu musí celý tým udělat 

synchronně 10 kliků a poté může pokračovat v mrtvém tahu.  

Hodnotícím prvkem je čas. 

 

IV. Stage: Štafeta – práce s vlastní váhou 

Jeden z týmu odcvičí 10 shybů, 20x angličák přes osu a 30x výskok/výstup na bednu a 

předá štafetu. Druhý člen odcvičí 15x toes to bar, 20x angličák přes osu, 30x výskok/výstup 

na bednu a předá štafetu. Třetí člen týmu odcvičí 20x kolena k loktům (z vis na hrazdě), 

20x angličák přes osu, 30x výskok/výstup na bednu.  

Hodnotícím prvkem je čas. 


