
	

	

    WINTER WAR 2017   
   KARSINTALAJI 2 

     
    YHTEISTYÖSSÄ: 	 
 
 
 
 
 

  Yleinen sarja     Skaalattu sarja 
 
  6min AMRAP    6min AMRAP 
  6 Thruster kahvakuulilla    6 Thruster levytangolla  
   M:2x24kg N:2x16kg   M:40kg N:30kg 
  9 Varpaat tankoon   9 Jalkojen nosto 
 
 
Välineet 

• Yleinen: Kahvakuulat (M:2x24kg N:2x16kg), Skaalattu: Levyntanko, painot ja lukot (M:40kg N:30kg) 
• Leuanvetotanko  

 
Lajikuvaus 
 
Komennolla 3-2- 1-GO! Urheilija aloittaa suorituksen. Urheilija pyrkii tekemään kuuden minuutin aikana mahdollisimman 
monta toistoa kahden liikkeen lajia. Laji alkaa kuudella kahden kahvakuulan thrusterilla, jota seuraa yhdeksän varpaat 
tankoon- liikettä. Tätä liikeparia toistetaan mahdollisimman monta kertaa. 
 
Tiebreaker 
 
Tasatulosten erottajana toimii jokaisen täyden kierroksen jälkeen otettu väliaika 
 

Tulos 
 
Tulos on hyväksytysti suoritettujen toistojen määrä. Soudussa yksi kalori vastaa yhtä toistoa. 
 

Liikestandardit 
 
Thruster  kahvakuul i l la  
Ala-asennossa lonkan taitekulman tulee käydä selvästi polven yläreunaa alempana. Urheilija saa pitää kuulia 
haluamallaan tavalla, mutta niiden tulee olla kiinni vartalossa (valakyykky kielletty).  
 
Yläasennossa lonkka, polvi, ja kyynärnivel ovat täysin ojentuneena. Yläasennossa kahvakuula on edestä katsottuna 
kyynärvarren takana (”kainalot eteenpäin”) ja kuulat ovat urheilijalla hallinnossa pään yläpuolella. 
 
Kyykystä ylösnoustessa kuulat eivät saa pysähtyä missään vaiheessa. Allemeno on kielletty, kun polvet ojentuvat, ne 
eivät saa koukistua uudelleen. 
 



	

	

     
 
 
Varpaat  tankoon 
Jokainen toisto alkaa urheilijan roikkuessa kyynärnivelet ojentuneina ja kantapäiden tulee käydä tangon takana. 
Yläasennossa molempien jalkaterien on osuttava tankoon, käsien väliin, samanaikaisesti. Urheilija ei voi tehdä kahta 
toistoa ilman, että kantapäät ovat käyneet tangon takana ala-asennossa. Kaikki käsien asennot ovat sallittuja 
(myötäote, vastaote, ristiote).  
 

      
 
 
Thruster  levyntangol la  
Urheilija nostaa tangon maasta. Tanko voidaan nostaa joko suoraan kyykkyyn tai tehdä raaka rinnalleveto. Ala-
asennossa urheilijan tulee käydä selvästi syväkyykyssä, jolloin lonkan taitekulma (hip crease) käy polvilinjan alapuolella. 
Yläasennossa tanko on hallinnassa suorilla käsillä, pään yläpuolella, lonkat, polvet ja kyynärpäät ojentuneina. Kyykystä 
ylösnousun aikana tanko ei saa pysähtyä missään vaiheessa, toiston on oltava yhtenäinen. Kun polvet ojentuvat, niitä ei 
saa koukistaa enää uudelleen. Allemeno on kielletty. 
 

      
 
 
 



	

	

Ja lko jen nosto  
Jokainen toisto alkaa urheilijan roikkuessa kyynärnivelet ojentuneina ja kantapäiden tulee käydä tangon takana. 
Yläasennossa molempien kantapäiden on noustava lonkan taitekulmaa korkeammalle, samanaikaisesti. Urheilija ei voi 
tehdä kahta toistoa ilman, että kantapäät ovat käyneet tangon takana ala-asennossa. Kaikki käsien asennot ovat 
sallittuja (myötäote, vastaote, ristiote).  
 

      
 
Videointi  
 
Kisoihin  tähtäävien  urhei l i jo iden on  v ideoitava  kaikki  kars intasuor i tuksensa  ja  kars innan päätteks i  
ka ik i l ta  TO P32 urhei l i jo i l ta  pyydetään yks i  v ideo  k isa jär jestä jän  tark is tet tavaksi .  Videota kuvatessa 
urheilijan on huolehdittava, että kaikki toistot sekä niiden liikestandardit ovat selkeästi näkyvissä videolla. Kellon ei 
tarvitse näkyä videolla, mutta video tulee olla yhdessä osassa kuvattu.  


