
	

	

       WINTER WAR 2017 KARSINNAN  
      SÄÄNNÖT  

 
 
 
 
Winter War 2017 karsinta kestää kolme viikkoa, alkaen 29.11.2016 ja päättyen 18.12.2016 . Jokaisen 
viikon t i is ta ina  k lo  12  julkaistaan karsintalaji ja tämän lajin tekemiseen urheilijoilla on aikaa aina 
kyseisen viikon sunnuntaihin  k lo  18  asti.  
 
Karsinnan voi suorittaa vain Suomen virallisilla CrossFit affiliateilla (saleilla) tai Suomen kansalainen 
ulkomailla ollessaan videoimalla suorituksen. Kilpailuun voivat näin ollen osallistua kaikki Suomessa 
asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Urheilijan tulee syöttää tuloksensa WodConnectiin 
aina ennen klo 18 takarajaa sunnuntaina siten, että sen salin vastuuhenkilö, jossa laji on suoritettu 
vahvistaa tuloksen ennen sunnuntain klo 20:ta. Näiden aikarajojen jälkeen syötettyjä/vahvistettuja 
tuloksia ei oteta huomioon Leaderboardilla. 
 
Kaikki karsintasuoritukset tulee olla tuomaroituja ja urheilijan on käytettävä virallista tuloskorttia, joka 
löytyy kunkin lajin välilehdeltä www.cfwinterwar.com/karsinta osoitteesta. Tulokset vahvistavan salin 
vastuuhenkiön on säilytettävä kaikki tuloskortit karsinnan loppuun asti.  
 
Karsinnan päätteeksi vain kaikki lajit tehneet urheilijat otetaan huomioon leaderboardilla, muut 
tulokset poistetaan vääristämästä tuloksia. Kisoihin tähtäävien urheilijoiden on videoitava kaikki 
karsintasuorituksensa ja karsinnan päätteksi kaikilta TOP32 urheilijoilta pyydetään yksi 
video kisajärjestäjän tarkistettavaksi. 
 
Karsintaan ilmoittautuminen suoritetaan osoitteessa: 
http://www.wodconnect.com/winter-war/seminars/2312 
 
Kars innan hinta  on  kaik issa  sar jo issa  10e  . (Maksua ei palauteta, vaikka urheilija ei pystyisi 
kaikkia lajeja jostain syystä suorittamaan) 
 
Karsintaan ilmoittautuminen sulkeutuu 4.12.2016 klo 18. Karsinnan maksu pitää olla 
suoritettuna tähän hetkeen mennessä, muuten tulosta ei oteta huomioon. 
 
Kisohin päässeille urheilijoille lähetetään kisakutsu heti kaikkien tulosten sekä videoiden validoinnin 
jälkeen, kuitenkin viimeistään 24.12.2016. Kisakutsu sisältää linkin jonka kautta urheilijan on 
lunastettava kisapaikkansa maksamalla kisamaksu (50e) 31.12.2015 mennessä. Lunastamattomat 
paikat täytetään järjestyksessä leaderboardilta. 
 

Sar jat  
 
Miehet  ja  naiset  yleinen 
 
Sarjaan voi osallistua kuka tahansa urheilutaustasta riippumatta. Karsinnan päätteeksi 32 parasta miestä 
ja naista etenevät Winter War 2016 päätapahtumaan. Jokainen karsintalaji on suoritettava niin kuin ne 
on yleisen sarjan standardeissa määritetty. 



	

	

Miehet  ja  naiset  skaalattu 
 
Sarjaan voi osallistua kuka tahansa urheilutaustasta huolimatta, ensisijaisesti skaalattu sarja on 
tarkoitettu urheilijoille jotka eivät koe vielä olevansa valmiita yleiseen sarjaan, mutta haluavat päästä 
hieman kisaamisen makuun.  Tästä sarjasta ei urheilijoita pääse kilpailemaan päätapahtumaan, mutta 
miesten sekä naisten Top 3- urheilijat palkitaan yhteistyökumppaneiden tuotepalkinnoilla sekä 
VIP lipuilla Winter War 2017 päätapahtumaan. Jokainen karsintalaji on suoritettava niinkuin ne on 
skaalatun sarjan standardeissa määritetty. 
 

V ideostandardit  
 
Urheilijan on videoitava kaikki suorituksensa ja kisajärjestäjä varaa oikeuden pyytää 
videota suorituksista missä tahansa vaiheessa karsintaa. Kaikkien liikkeiden on näyttävä videolla 
kokonaisina ja liikestandardit on oltava selkeästi tulkittavissa videosta. Kaikki epäselvät tilanteet 
tuomitaan aina “No repeiksi”. Videon alussa urheilijan tulee esitellä itsensä, sekä kaikki 
kyseisessä lajissa käyttämänsä välineet. Videolla ei tarvitse näkyä kelloa. 
 
Urheilijan vastuulla on tarkistaa kunkin lajin liikestandardit sekä mahdolliset erityisohjeet videoinnista 
kyseisen lajin standardidokumentista. Jos urheilija päättää lisätä tuloksensa viimehetkillä 
WodConnectiin ja palautusajan umpeuduttua ilmenee ongelmia videon kanssa, on kisajärjestäjällä 
oikeus hylätä urheilijan suoritus. Kaikki videotarkistukset tehdään siis ennen palautusajan 
umpeutumista ja urheilijalla ei ole mahdollisuutta uusia suoritusta jos se hylätään. 
 

Apuväl ineet  
 
Voimannostosekä painonnostovöiden käyttö on sallittua, samoin erilaisten rannesiteiden käyttö. 
Polvenlämmittimet ovat sallittuja (esim. Rehband ja Rocktape), mutta kaikki polvisiteet sekä polvituet 
ovat kiellettyjä. Voimistelulämsät ovat sallittuja kunhan niissä ei ole mitään otetta parantavia 
elementtejä (koukkuja yms.). 
 

Karsintaki lpai lut  
 
Aff i l iate-kisa 
 
Affiliate, joka saa kerättyä eniten osallistujia asiakkaistaan WW2017-karsintaan palkitaan Very  Black  
Corner  painonnostoset i l lä  (arvo  n .1200e) . Setti sisältää vapaavalintaisesti miesten (20kg) tai 
naisten (15kg) tangon sekä kisabumper kiekkoparit (25kg, 20kg, 15kg, 10kg sekä 5kg). Osallistujien 
määrä lasketaan kaikista sarjoista yhteensä, eli Yleinen (miehet+naiset) + Skaalattu (miehet+naiset). 
Voittaja julkaistaan 5.12.2016. Palkinto luovutetaan voittajalle Winter War 2017 tapahtumassa. 
 
Urheil i ja-kisa 
 
Karsinta Winter War 2017 - kisaan kestää kolme viikkoa ja joka viikko arvomme kaikkien karsintalajin 
suorittaneiden (yleinen sekä skaalattu sarja) kesken Reebok- lahjakort in  arvol taa  200e sekä  2  
Prem ium -l ippua W W 2017-tapahtum aan. Ollakseen mukana arvonnassa urheilijan täytyy 
suorittaa kyseisen viikon laji ja lisätä tulos lajista WW-leaderboardille. Viikottaiset voittajat julkaistaan 
5.12, 12.12 sekä 19.12. Vain  tekem ällä  la j in  sekä  syöttäm äl lä  tu loksen v i ikotta in  on  
m ukana arvonnassa! 


