
	

	

    WINTER WAR 2017    
   KARSINTALAJI 3 

     
       YHTEISTYÖSSÄ: 	  
 
 
 
 
 

 Y le inen sar ja       Skaa la t tu  sar ja  
 (Aikaraja 25min)           (Aikaraja 25min) 
 
10 Tempaus kyykyn kautta 50kg/35kg   10 Työntö kyykyn kautta 50kg/35kg 
 2 kierrosta       2 kierrosta 
  5 Rinta tankoon leuka     5 Leuanveto 
  5 Käsinseisontapunnerrus     10 Punnerrus käsien irrotuksella 
  10 Yhden jalan kyykky     15 Kyykky 
8 Tempaus kyykyn kautta 60kg/40kg   8 Työntö kyykyn kautta 60kg/40kg   
 2 kierrosta      2 kierrosta 
  5 Rinta tankoon leuka     5 Leuanveto 
  5 Käsinseisontapunnerrus     10 Punnerrus käsien irrotuksella 
  10 Yhden jalan kyykky     15 Kyykky   
6 Tempaus kyykyn kautta 70kg/45kg   6 Työntö kyykyn kautta 70kg/45kg 
 2 kierrosta       2 kierrosta 
  5 Rinta tankoon leuka     5 Leuanveto 
  5 Käsinseisontapunnerrus     10 Punnerrus käsien irrotuksella 
  10 Yhden jalan kyykky     15 Kyykky 
4 Tempaus kyykyn kautta 80kg/50kg   4 Työntö kyykyn kautta 80kg/50kg 
 2 kierrosta       2 kierrosta 
  5 Rinta tankoon leuka     5 Leuanveto 
  5 Käsinseisontapunnerrus     10 Punnerrus käsien irrotuksella 
  10 Yhden jalan kyykky     15 Kyykky 
2 Tempaus kyykyn kautta 90kg/55kg   2 Työntö kyykyn kautta 90kg/55kg 
 2 kierrosta       2 kierrosta 
  5 Rinta tankoon leuka     5 Leuanveto 
  5 Käsinseisontapunnerrus     10 Punnerrus käsien irrotuksella 
  10 Yhden jalan kyykky     15 Kyykky 
 
Välineet 

• Leuanvetotanko 
• Tanko, painot ja lukot 
• Seinä johon on merkitty standardiviiva käsinseisontapunnerrusta varten  

 

Lajikuvaus 
 
Komennolla 3-2-1-GO! Urheilija aloittaa suorituksen. Viimeinen WW2017 karsintalaji alkaa kymmenellä tempauksella kyykyn 
kautta, jota seuraa kaksi kierrosta: 5 rinta tankoon leuanveto, 5 käsinseisontapunnerrus, 10 pistoolikyykky vuorojaloin. 
Seuraavaksi urheilija itse korottaa tankoon painoa ja tekee 8 tempausta kyykyn kautta, jota seuraa jälleen kaksi kierrosta rinta 
tankoon leuanvetoja, käsinseisontapunnerruksia ja pistoolikyykkyjä. Tempaukseen lisätään jokaisella kierroksella painoa, 
toistomäärän pienentyessä kahdella.  



	

	

Tempaussarjan jälkeen tehdään kaksi kierrosta edellä kuvattuja liikkeitä. Laji päättyy kahteen tempaukseen (90/55kg), jonka 
jälkeen tehdään vielä kaksi kierrosta rinta tankoon leukoja, käsinseisontapunnerruksia ja pistoolikyykkyjä. 
 

Tiebreaker 
 
Tasatulosten erottajana toimii jokaisen täyden kierroksen jälkeen otettu väliaika 
 

Tulos 
 
Lajiin käytetty aika. AIKARAJA on 25min. Aikarajan umpeutuessa jokaisesta tekemättömästä toistosta lisätään yksi sekunti 
urheilijan tulokseen 
 

Liikestandardit 
 
Tempaus kyykyn kaut ta  
Jokainen toisto lähtee maasta. Urheilija nostaa tangon yhtenäisenä liikkeenä pään yläpuolelle. Tanko ei saa pysähtyä noston 
aikana. Ala-asennossa lonkan taitekulman tulee käydä selvästi polven yläreunaa alempana (syväkyykky). Yläasennossa tanko on 
urheilijan pään yläpuolella hallinnassa, lonkat, polvet ja kyynärnivelet täysin ojentuneina. Urheilija voi nostaa tankon suoraa 
kyykkyyn, tai tehdä raakatempauksen ja sen jälkeen valakyykyn. Kaikki tempauksen tyylit ovat sallittuja (muscle, power, squat, 
split). Ainoastaan urheilija saa lastata tankoon lisää painoa. 
 

   
 
R inta tankoon leuanveto 
Jokainen toisto alkaa urheilijan roikkuessa kyynärnivelet ojentuneina ja kantapäiden tulee käydä tangon takana. Yläasennossa 
tangon tulee osua urheilijan rintaan, solisluiden alapuolella. Kaikki ote- sekä liikevariaatiot ovat sallittuja näiden sääntöjen 
puitteissa  
 

    
  
Käs inse isontapunnerrus  
Käsinseisontapunnerruksessa noudatetaan CrossFit Games Open- standardia, jossa yläasento on määritetty urheilijan mukaan. 
Seiso suoraa seinän edessä, jalat lantion leveydellä ja varpaat kiinni seinässä . Kämmenet seinällä tuo kädet niin ylös kuin saat, 
kyynärnivelet ojentuneina ja peukalot vaakatasossa koskettavat toisiaan. Tee merkki ranteen taitekohtaa ja siitä 8 cm alaspäin 
viiva, molempien kantapäiden tulee olla tämän viivan yli sekä lähtöasennossa että loppuasenossa. 



	

	

    
 
Ala-asennossa urheilijan pää koskettaa lattiaa. Mikäli käytössä on esim ab-mat, ja painolevyt, tulee painolevyjen yläreunan ja ab-
matin yläreunan olla samalla korkeudella. Yläasennossa kyynärnivelet ovat täysin ojentuneina ja kantapäät ovat merkityn viivan 
yläpuolella. Kippaaminen on sallittua. 
	

		 	
 
Yhden ja lan kyykky (vuoro ja lo in)  
Ala-asennossa koukistuvan jalan lonkan taitekulma käy polven yläreunaa alempana. Kantapää saa nousta maasta, kunhan 
liikestandardit täyttyvät. Yläasonnossa urheilija on tasapainossa, lonkka ja polvi täysin ojentuneena, ennenkuin jalkaa voidaan 
vaihtaa. Alaslaskun ja ylösnousun aikana ainoastaan tukijalka saa koskettaa lattiaa. Urheilijan tulee tehdä toistot vuorojaloin. 
Mikäli toisto epäonnistuu, ei voida vaihtaa jalkaa, ennenkuin epäonnistunut toisto on tehty liikestandardien mukaisesti. 
 

    
 
Työntö 
Jokainen toisto alkaa maasta. Tanko nostetaan rinnallevedolla kyykyn kautta, josta se työnnetään suorille käsille. Tämä on yksi 
toisto. Ala-asennossa lonkan taitekulman tulee käydä selvästi polven yläreunaa alempana (syväkyykky). Rinnalleveto voidaan 
tehdä raakarinnalleveto + etukyykky yhdistelmanä. Urheilija voi käyttää haluamaansa rinnallevetotyyliä, (muscle, power, squat, 
split), kunhan ala-asennon standardit täyttyvät. Liikkeen voi tehdä myös thrusterina, kunhan standardit täyttyvät ja jokainen 
toisto alkaa maasta. 
 
Ylöstyönnössä kaikki tyylit ovat sallittuja, kunhan yläasennon standardit täyttyvät. Yläasennossa urheilijan lonkat, polvet ja 
kyynärnivelet ovat täysin ojentuneina ja tanko on hallinnassa urheilijan pään yläpuolella. 
 



	

	

    
 
Leuanveto 
Jokainen toisto alkaa urheilijan roikkuessa kyynärnivelet ojentuneina ja kantapäiden tulee käydä tangon takana. Yläasennossa 
urheilijan leuan tulee selkeästi käydä tangon yläreunan yläpuolella. Kaikki ote- sekä liikevariaatiot ovat sallittuja näiden sääntöjen 
puitteissa. 
 

    
 
Punnerrus käs ien i r rotukse l la  
Yläasennossa urheilijan kyynärnivelet ovat täysin ojentuneina, ja vartalo on suorana linjana sivusta katsottuna. Alasennossa rinta 
osuu maahan, ja käsien on irrottava alustasta. 
 

       
 
I lmakyykky 
Yläasennossa urheilijan lonkat ja  polvet ovat täysin ojentuneina. Ala-asennossa lonkan taitekulman tulee käydä selvästi polven 
yläreunaa alempana (syväkyykky) 

 

    



	

	

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.  


