
	
	 	

LAJIKUVAUS 

Karsintalaji 1 

Yleinen Sarja 

 
Aikaa vastaan: 

 
27 - 21 - 15 - 9 

 
- Maasta suorille käsille - 

- Soutu kcal - 
- Yleisliike tangon yli hypyllä - 

 
Timecap: 25min 

 
Painot: 

 
Miehet: 40kg-50kg-60kg-70kg 
Naiset: 30kg-40kg-45kg-50kg 

 
 

 
Aikaa vastaan: 

 
27 - 21 - 15 - 9 

 
- Tempaus - 

- Soutu kcal - 
- Yleisliike tangon yli hypyllä - 

 
Timecap: 25min 

 
Painot: 

 
Miehet: 40kg-50kg-60kg-70kg 
Naiset: 30kg-40kg-45kg-50kg 

 
 

Skaalattu Sarja 

- - -  - YLEINEN SARJA - -  - - 
 
Komennolla 3-2-1-GO urheilija aloittaa suorituksen. Laji 1 alkaa tekemällä 27 tempausta, jonka jälkeen 
soudetaan 27 kaloria ja kierroksen päättää 27 burpeeta tangon yli. Seuraavalla kierroksella toistoja 
tehdään 21, kolmannella kierroksella 15 ja viimeisellä kierroksella kaikkia liikkeitä tehdään 9 toistoa. 
Urheilija itse lastaa tankoon lisää painoa jokaisella kierroksella, muut eivät saa auttaa. Lukkojen täytyy 
olla paikallaan, ennen kuin tankoa voidaan nostaa. 
 
Tiebreak: Väliaika merkitään tuloskorttiin jokaisen kierroksen viimeisen yleisliikkeen jälkeen. 
 
- - -  - SKAALATTU SARJA - - -  - 
 
Skaalatun sarjan laji etenee täysin samalla tavalla kuin yleinen sarja. Ainoana erona sarjojen välillä on 
skaalatun sarjan oikeus käyttää myös rinnallevetoa ja työntöä tangon tuomiseen pään päälle. 
 
 



	

	 	

Liikestandardit 

- - - - TEMPAUS - - - - 
 
Jokainen toisto lähtee maasta. Tempaus voidaan suorittaa urheilijan haluamalla tavalla (muscle / power / 
squat / split), kunhan tanko on nostettu yhtenäisenä liikkeenä maasta pään päälle, suorille käsille. 
Loppuasennossa lonkka, polvet ja kyynärpäät tulevat olla ojentuneena ja tanko on hallinnassa ennen 
alaslaskua. 
 

- - -  - SOUTU - -  - -  
 
Urheilija saa nousta soutulaitteesta vasta, kun soudettu kalorimäärä on täyttynyt. 
Tuomari/avustaja/urheilija nollaa näytön ennen uutta kierrosta 
 

- - -  - VÄLINEET -  - - -  
 
Yleinen + Skaalattu sarja sekä miehet ja naiset: Concept-soutulaite, tanko, levypainot ja lukot. 
 
Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä 
vetoremmit kiellettyjä. 
 
- - -  - TULOS - - - -  
 
Tulos on lajiin käytetty kokonaisaika, mm:ss, esim 17:08.  Mikäli Timecap täyttyy, lisätään jokaisesta 
tekemättömästä toistosta sekunti kokonaisaikaan. (jos urheilijalta jää tekemättä 4 kaloria soutua ja 9 
burpeeta, on tulos 25min + 4s + 9s = 25:13. Tasatilanteissa edellisen kierroksen tiebreak aika ratkaisee 
tasapelin paremman väliajan omaavan urheilijan hyväksi. 
 

Lähtöasento Loppuasento 

Kyykyn kautta Raakana (Power) 



	

- - -  - YLEISLIIKE TANGON YLI - - -  -  
 
Rintakehän sekä reisien tulee olla samanaikasesti lattiassa ala-asennossa. Urheilija voi nousta ylös 
haluamallaan tavalla. Hyppy tangon yli pitää tehdä tasajalkaa ja urheilijan pitää laskeutua jalat edellä 
toiselle puolelle (”sukeltaminen” kielletty). Mikäli hyppy ei ole tasajalkahyppy, joutuu urheilija sen 
uusimaan, mutta rintaa ja reisiä ei tarvitse tuoda uudelleen lattiaan.  
 
Urheilija voi olla sijoittuneena tankoon nähden miten haluaa (kylki edellä/naama kohti tankoa). 
 

Tangon myötäisesti Tankoa kohti 

- - -  - MAASTA SUORILLE KÄSILLE (skaalattu sarja) - -  - -  
 
Jokainen toista lähtee maasta. Urheilija nostaa tangon maasta haluamallaan tavalla, pään yläpuolelle. 
Loppuasennossa polvet, lonkka, kyynärpäät ovat täysin ojentuneena ja tanko on hallinnassa pään 
yläpuolella ennen alaslaskua. Urheilija voi tehdä liikkeen tempauksena (kuten yleisessä sarjassa) ja/tai 
rinnallevetona (muscle / power / squat / split) ja ylöstyöntönä (press / push press / push jerk / split jerk) 
 

Lähtöasento Loppuasento 

 
Kisoihin tähtäävien urheilijoiden on videoitava kaikki karsintasuorituksensa ja karsinnan päätteksi kaikilta 
Top 32- urheilijoilta pyydetään yksi video kisajärjestäjän tarkistettavaksi.  
 
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.  
 
Videointi koskee vain yleistä sarjaa. 
 

VIDEOINTI 


