
	
	 	

LAJIKUVAUS 

Karsintalajit 1+2 

Yleinen Sarja/Skaalattu sarja 

 

LAJI 2: 
 

5min AHAP 
 

Maksimipaino tankokompleksiin 
 

- Rinnalleveto -  
- Etukyykky -  

- Rinnalleveto riipusta - 
- Etukyykky - 
- Ylöstyöntö - 

 
 
 

 

LAJI 1: 
 

5min AMRAP 
 

- Thruster - 
2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12... 

 
- Varpaat tankoon - 

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18... 
 

Miehet: 50kg Naiset: 35kg 
Miehet skaalattu: 40kg 
Naiset skaalattu: 30kg  

 
 

- - -  - YLEINEN SARJA - -  - - 
 
Ensimmäisessä osassa on tarkoituksena saada tehtyä viiden minuutin aikana mahdollisimman monta 
toistoa. Thrusterit nousevat kahdella ja varpaat tankoon liike kolmella toistolla. Komennolla 3-2-1-Go! 
Urheilija aloittaa suorituksen. Ensin tehdään 2 thrusteria, joita seuraa 3 varpaat tankoon. Seuraavalla 
kierroksella 4 thrusteria ja 6 varpaat tankoon. Urheilija jatkaa niin pitkään kuin ehtii viiden minuutin 
aikana. Kukin sarja on saatava valmiiksi, ennen seuraavan liikkeen aloittamista. Jokaisen täyden 
kierroksen (molemmat liikkeet kyseiseltä kierrokselta suoritettu) jälkeen tuomari ottaa väliajan. Tulos on 
toistojen yhteismäärä. Lajit 1 + 2 on aina suoritettava yhtenä yhteensä 13 minuutin kokonaisuutena. 
 
Tiebreak: Väliaika merkitään tuloskorttiin jokaisen kierroksen viimeisen varpaat tankoon liikkeen jälkeen. 
 
- - -  - SKAALATTU SARJA - - -  - 
 
Skaalatun sarjan laji etenee täysin samalla tavalla kuin yleinen sarja. Ainoana erona sarjojen välillä on 
skaalatun sarjan kevyempi thruster paino ja varpaat tankoon liikkeen korvaaminen jalkojen nostolla. 
 

3 min 
TAUKO 



	
	 	

Liikestandardit 

- - -  - THRUSTER - - -  -   
 
Kyseessä on perinteinen thruster, jossa tanko liikkuu etukyykyn ala-asennosta täyteen lukitukseen pään 
yläpuolelle. Allemeno ei ole sallittu, kun lonkka ja polvet ojentuvat, niiden tulee olla ojentuneina, kunnes 
tanko on täydessä lukituksessa pään yläpuolella. Ensimmäinen toisto alkaa maasta, ja sen voi tehdä 
rinnallevedolla kyykkyyn. Telinettä ei saa käyttää. Ala-asennossa tanko on vartalon etupuolella, 
räkkiasennossa, ja lonkan taitekulmien tulee käydä polvien korkeinta kohtaa alempana. Kyykkysyvyyden 
varmistamiseksi ei saa käyttää palloa, boxia tai mitään muuta apuvälinettä. Tankoa ei saa laittaa niskaan, 
hartioille tai pään päälle kyykyn ala-asennossa, vaan sen tulee olla vartalon etupuolella kyykkyä tehdessä. 
 
Yläasennossa tanko on hallinnassa pään yläpuolella: lonkat ja polvet ovat täysin ojentuneina, 
kyynärnivelet lukittuina. Olkavarsien tulee olla kohti kattoa, tanko ei ole hallinnassa, mikäli se on pään 
etupuolella. 
 

- - -  - VARPAAT TANKOON - - - -   
 
Ala-asennossa kantapäiden tulee käydä tangon linjan takana sivusta katsottuna. Yläasennossa molemmat 
jalkaterät osuvat samanaikaisesti tankoon, käsien väliin. Jalat eivät saa osua lattiaan suorituksen aikana. 
Ote ja oteleveys ovat urheilijakohtaisia. Käsien suojaaminen on sallittua lajin yleisesti tunnetuilla tavoilla, 
mutta käsien suojaus ei saa parantaa roikkumista (koukut, remmit jne).  
 

- - -  - VÄLINEET -  - - -  
 
Yleinen + Skaalattu sarja sekä miehet ja naiset: Tanko, levypainot ja lukot. Leuanvetotanko. 
 
Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä 
vetoremmit kiellettyjä. 
 
- - -  - TULOS - - - -  
 
Lajin 1 tulos on toistojen kokonaismäärä. Tasatilanteissa edellisen kierroksen tiebreak aika ratkaisee 
tasapelin paremman väliajan omaavan urheilijan hyväksi. 
 
Lajin 2 tulos on suurin kilomäärä, jolla kompleksi on suoritettu. Tulos ilmoitetaan  
puolen kilon tarkkuudella, ja pyöristys tehdään alempaan kokonaislukuun esim 127,75 kgà127.5 kg.  
 



	
	
	
	 	

- - -  - TANKOKOMPEKSI -  - - -  
 
Suoritus alkaa maasta. Tanko saa olla lastattuna valmiiksi, mutta vain urheilija voi lastata tankoa viiden 
minuutin aikana. Lukkojen tulee olla kiinnitettyinä ennen suorituksen aloittamista. Tarkoituksena on saada 
suurin mahdollinen taakka tankokompleksissa, joka on seuraava: Rinnalleveto kyykkyyn + etukyykky + 
rinnalleveto kyykkyy riipusta + etukyykky + ylöstyöntö. Tankoa ei saa laskea maahan suorituksen aikana. 
	
Rinnallevedon voi tehdä joko raakana tai kyykkyyn, mutta kyykkyjä on oltava joka tapauksessa 4 kpl ennen 
ylöstyöntöä. Mikäli rinnalleveto tehdään raakana, on urheilijan tehtävä ensin etukyykky, ja sen jälkeen 
tulee etukyykky uudelleen. Myös rinnallevedon riipusta voi tehdä raakana, mutta sen jälkeen on tehtävä 
etukyykky ja sitä seuraa etukyykky uudelleen, jonka jälkeen tehdään ylöstyöntö. 

- - -  - JALKOJEN NOSTO (Skaalattu sarja) -  - - -  
 
Ala-asennossa kantapäiden tulee käydä tangon linjan takana sivusta katsottuna. Yläasennossa molemmat 
kantapäät käyvät samanaikaisesti lonkkien taitekulmia ylempänä.  Jalat eivät saa osua lattiaan 
suorituksen aikana. Ote ja oteleveys ovat urheilijakohtaisia. Käsien suojaaminen on sallittua lajin yleisesti 
tunnetuilla tavoilla, mutta käsien suojaus ei saa parantaa roikkumista (koukut, remmit jne).  
 



	
	 	

- - -  - RINNALLEVETO- - -  -  
 
Tanko lähtee maasta ja päätyy rinnallevedon jälkeen räkkiasentoon, jolloin lonkat ja polvet ovat täysin 
ojentuneina, ja kyynärpäät ovat tangon etupuolella. Jos rinnalleveto tehdään kyykyn kautta, tulee ala-
asennossa lonkkien taitekulmien käydä polvien korkeinta kohtaa alempana. Raakana tehtyä rinnallevetoa 
seuraa etukyykky. 
 

- - -  - RINNALLEVETO RIIPUSTA- - - -  
 
Tanko ei saa koskettaa maata suorituksen aikana. Nostokorkeus on urheilijakohtaista, kunhan tanko ei 
osu maahan (korkea riippu/polven yläpuolelta/polven alapuolelta). Yläasennossa lonkat ja polvet ovat 
täysin ojentuneina, ja kyynärpäät ovat tangon etupuolella. 
 

- - -  - ETUKYYKKY- -  - -  
 
Ala-asennossa lonkan taitekulmien tulee käydä polvien korkeinta kohtaa alempana. Tanko on vartalon 
etupuolella räkkiasennossa. 



	
	
	

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 sekä yleistä sarjaa että skaalattua sarjaa. 
 

VIDEOINTI 

	

- - -  - YLÖSTYÖNTÖ- - - -  
 
Tanko työnnetään hartiatasalta suorille käsille, urheilijan haluamalla tavalla (työntö saksiin, raakatyöntö, 
vauhtipunnerrus).  Yläasennossa tanko on hallinnassa pään yläpuolella, lonkat, polvet ja kyynärnivelet 
täysin ojentuneina. 
 

Winter War - kilpailuorganosaatio vaalii liikestandardeissa perinteisiä tapoja suorittaa liikkeet.  Jos olet 
epävarma liikkeestäsi otathan yhteyttä kilpailuorganisaatioon. Väärin suoritettu liike aiheuttaa 
suorituksen hylkäyksen ja mahdollisen kisapaikan menetyksen. 

EPÄtavalliset liiketekniikat 


