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Rörið

Apastiginn

Hér verða keppendur
að klifra upp kaðalinn
og snerta merki í fjögurra
metra hæð (sex metra hæð
fyrir stráka). Þeir ráða
síðan sjálfir hvernig
þeir komast aftur
niður.

Dekkin

Fyrsta hindrunin
er röð af tólf dekkjum
sem hlaupa verður yfir
eins hratt og hægt er, en um
leið mikilvægt að stíga ofan í
hvert dekk. Fyrir hvert dekk
sem keppandi missir af
dæmist refsing upp á
þrjár sekúndur.
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Rásmarkið

Keppendur byrja
inni í lokuðum bíl
og þjóta af stað
þegar merki er
gefið.

Keppendur þurfa að
stökkva upp og klifra hangandi eftir fimm metra löngum
stiganum. Það eru 10 rimlar í
stiganum og fyrir hvern rimil sem
keppandi snertir ekki dæmist
þriggja sekúndna refsing, og ef
keppandi dettur þarf hann
að byrja aftur á stiganum frá byrjun.
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Markið

Við endann á
brautinni setjast
keppendur inn í bíl
og þarf að loka dyrunum til að tíminn
stöðvist.
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Sippuband

Nú er farið að styttast í
enda brautarinnar. Sippa
þarf jafnfætis 10 sinnum
og er gefin þriggja sekúndna refsing fyrir hver
mistök. Þraut sem
leynir lúmskt á.

Klifurturninn

Um er að ræða fimm
metra háan vegg með neti.
Keppandi þarf að klifra upp
alla leið og niður aftur hinum
megin. Hann verður að klifra
alla leið niður líka, en fær
annars refsingu upp á
heilar fimm sekúndur.
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Skriðþrautin

Í skriðþrautinni
varpa keppendur sér
á gólfið og skríða undir
neti sem er fimm metrar á lengd og aðeins
50 cm frá jörðinni.
Aðalhasarinn á Skólahreysti MS fer
fram á æsispennandi keppnisbrautinni. Þar þurfa fulltrúar skólanna að
takast á við úthugsaðar þrautir sem
reyna á bæði úthald, styrk og fimi.

Klifrandi, hoppandi, skríðandi og berandi þunga sekki
og steina reyna keppendur
að komast í mark á sem
bestum tíma.

Alls eru 11 stöðvar á keppnisbrautinni að meðtöldu rásmarki og
endamarki og við hvert fótmál er
hægt að gera mistök sem kosta dýrmætar sekúndur.

Strákar og stelpur gera
sömu æfingarnar, en á sumum stöðum eru strákarnir
látnir bera meiri þyngd eða
klifra hærra.
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Sekkirnir

Keppendur þurfa
að bera tvo sekki
fimm metra og henda
ofan í kar. Strákar bera
tvo 20 kg sekki, en
stelpur 10 kg
sekki.

Á meðan helmingur liðsins veður í gegnum hraðaþrautina tekst hinn helmingurinn, strákur og
stelpa, á við krefjandi styrktarþrautir.
Stelpur keppa í hreystigreip og armbeygjukeppni
en strákarnir spreyta sig á dýfum og upphífingum.

Hreystigreip

Hér eiga keppendur að grípa um
rörið og fikra sig áfram,
alla fimm metrana. Þeir
sem detta þurfa að
byrja aftur frá byrjun
hindrunarinnar.
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Kaðalturninn

Kraftur, hraði
og úthald
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Í hreystigreip hanga keppendur niður úr sléttri stöng. Keppandi á að snúa handarbökum að
sér (fingur vísa fram þegar hangið er)
og verður að krossleggja fætur, en bannað er að nota
grifflur, vafninga, teygjubönd eða annan búnað nema
vegna meiðsla og þá aðeins í samráði við dómara.
Armbeygjukeppnin fer þannig fram að keppandi setur
fæturna upp á 30 cm háan pall og grípur um stangir á
gólfinu. Dómari telur hverja armbeygju
en þess þarf að gæta vandlega að
allar armbeygjurnar séu rétt
gerðar. Keppandi þarf að
rétta alveg ur höndunum
og beygja þær aftur í
a.m.k. 90° horn, skal vera
með beinan líkama og
má ekki lyfta rassinum
milli armbeygja. Ekki mega
líða meira en 3 sekúndur á
milli armbeygjanna.
Í dýfunum kemur keppandi sér fyrir milli tveggja handfanga með 60 cm bili. Til að dýfa teljist gild þarf að rétta
hendur alveg og beygja síðan niður í 90°. Keppandi
verður að vera með uppréttan búk í
lyftu, vera með fætur krosslagða
og má ekki spyrna í tækið. Skór
eru ekki leyfðir en keppendur
verða að vera í sokkum, og
dómari telur dýfurnar sem
ekki mega vera meira en 3
sekúndur á milli.

Steinatök

Hér þarf að taka
á þvi eins og Jón Páll
væri á ferð og lyfta
steininum upp á 80 cm
kassa. Strákar taka
35 kg stein en stelpurnar 25 kg
flikki.

Vandinn felst ekki síst í
því að fara ekki of geyst,
því þeir sem fara of hratt
af stað enda oft á því
að gera kostnaðarsöm
mistök eða endist ekki
orka til að klára erfiðustu
þrautirnar.
Hvaða tíma getur þú náð
á Skólahreystibrautinni?

Uppsetning:

Armbeygjur
Upphífingar
Dýfur

Loks er það upphífingakeppnin.
Fingur snúa fram á slánni og telst
upphífing gild ef rétt er alveg úr handleggjum og síðan lyft upp svo að hakan nemur við efri brún
slárinnar. Keppandi verður að hafa fætur krosslagða,
má ekki nota t.d. grifflur eða vafninga, og ekki mega líða
meira en þrjár sekúndur milli upplyftanna.

