Karsintalaji 4
Yleinen Sarja

Skaalattu Sarja

7min AMRAP

7min AMRAP

2 x Rengas muscle up
8 x Kahvakuula thruster
32 x Tuplanaruhyppy

4 x Leuanveto
8 x Thruster
16 x Tasajalkahyppy
tangon yli

Miehet: 2 x 24kg kahvakuula
Naiset: 2 x 16kg kahvakuula

Miehet: 40kg
Naiset: 25kg

LAJIKUVAUS
- - - - YLEINEN SARJA - - - Komennolla 3-2-1-GO urheilija aloittaa suorituksen. Ensin tehdään 2 muscle-uppia renkailla, sitä seuraa
kahdeksan thrusteria kahdella kahvakuulalla ja kierroksen päättää 32 tuplanaruhyppyä. Urheilija tekee
seitsemän minuutin aikana niin monta kierrosta ja toistoa kuin ehtii.

- - - - SKAALATTU SARJA - - - Skaalatun sarjan lajin erona lajissa 4 ovat liikkeet ja toistomäärät. Urheilija aloittaa suorituksen 4
leuanvedolla, jatkaa 8 levytanko thrusterilla ja päättää yhden kierroksen 16 tangon yli tasajalkahyppyyn.
Näitä kierroksia on tehtävä mahdollisimman monta 7min aikana.

- - - - VÄLINEET - - - Yleinen sarja: Renkaat Muscle-uppia varten, 2 x 24kg kahvakuulat miehille ja 2 x 16kg kahvakuulat naisille
sekä hyppynaru.
Skaalattu sarja: Leuanvetotanko, levytanko, painot sekä lukot
Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä
vetoremmit kiellettyjä.

- - - - TULOS - - - Tulos lajista on suoritettu kokonaistoistomäärä. Jokaisen täyden kierroksen jälkeen merkataan tiebreak
aika, joka ratkaisee urheiljoiden keskinäisen paremmuuden tasatulostilanteessa.

Liikestandardit
- - - - MUSCLE UP - - - Jokainen toisto lähtee täydestä riipunnasta. Kyynärnivelet suorina ja jalat irti lattiasta. Urheilija vetää
itsensä muscle upilla renkaiden päälle ja toisto on valmis kun kyynärnivelet ovat ojentuneina yläasennossa
urheilijan olkapäiden ollessa rengasremmien tasalla tai etupuolella. Liikkeen voi tehdä joko kippaamalla
tai tiukkana. Vain perinteinen (rinta edellä suoritettu) MU on sallittu.

- - - - THRUSTER KAHVAKUULILLA - - - Urheilijan tulee aloittaa liike käymällä syväkyykyssä (lonkan taitekulma käy polven korkeinta kohtaa
alempana). Yläasennossa lonkka, polvet ja kyynärnivelet ovat täysin ojentuneina, kuulat kyynärvarsien
takana hallinnassa pään yläpuolella Räkkiasenossa urheilijan nyrkkien tulee olla hänen leukalinjansa
alapuolella ja kyynärpäiden tulee olla nyrkkilinjaa alempana..

- - - - TUPLANARUHYPPY- - - Hyppynarun tulee pyörähtää kaksi kertaa urheilijan jalkojen alta yhden hypyn aikana.

- - - - LEUANVETO (skaalattu)- - - Jokainen toisto alkaa täydestä riipunnasta, jalat irti maasta, kyynärnivelet täysin ojentuneina.
Yläasennossa urheilijan leuan tulee käydä selvästi tangon yläreunan tasoa korkeammalla. Urheilija saa
valita haluamansa tyylin ja otteen leuanvetoon kunhan ylä- ja ala-asento toteutuvat
(tiukka/kippaaminen/perhonen, myötäote/vastaote/ristiote).

- - - - THRUSTER TANGOLLA (skaalattu) - - - Urheilijan tulee aloittaa liike käymällä syväkyykyssä (lonkan taitekulma käy polven korkeinta kohtaa
alempana). Yläasennossa lonkka, polvet ja kyynärnivelet ovat täysin ojentuneina, tanko hallinnassa pään
yläpuolella kropan keskilinjalla.

- - - - TANGON YLI HYPPY (skaalattu) - - - Jokainen toisto alkaa hyppäämällä tasajalkaa tangon yli ja päättyy tasajalka-alastuloon. Astuminen
tangon yli ei ole sallittua. Urheilija saa valita haluamansa rintamasuunnan tankoon nähden. Lastatun
tangon on oltava hypittäessä maassa ja normaalien bumper levyjen (450mm halkaisija) asettamalla
korkeudella.

