
		
	 	

LAJIKUVAUS 

Karsintalaji 3 

Yleinen Sarja                       Skaalattu sarja 

 

LAJI 3: 
 

18min AMRAP 
 

- 50/40cal Soutu - 
- 40 Seinäpalloheitto 9/6kg - 

- 30 Gto = Käsipaino maasta pään 
päälle (vuorokäsin) 22,5/15kg - 

- 20m Askelkyykkykävely käsipaino 
eturäkissä 22,5/15kg 
(5m+5m+5m+5m) - 

- 10 Rinta tankoon leuanveto - 
- 100 Naruhyppy - 

 
 

 

LAJI 3: 
 

18min AMRAP 
 

- 50/40cal Soutu  
- 40 Seinäpalloheitto 9/6kg - 

- 30 Käsipainotempaus (vuorokäsin) 
22,5/15kg - 

- 20m Askelkyykkykävely käsipaino 
pään päällä 22,5/15kg 

(5m+5m+5m+5m) - 
- 10 MU Renkailla - 

- 100 Tuplanaruhyppy - 
 
 

- - -  - YLEINEN SARJA - -  - - 
 
Lajissa on tarkoituksena tehdä 18:n minuutin aikana mahdollisimman monta toistoa. Komennolla 3-2-1-
GO urheilija aloittaa suorituksen. Ensin soudetaan vaadittu kalorimäärä, sen jälkeen tehdään 
seinäpalloheitot, käsipainotempaukset, askelkyykkykävely, rengas muscle-upit ja lopuksi tuplanaruhypyt. 
Jos urheilija pääsee chipperin läpi, aloittaa hän sen alusta uudelleen. 
 
Tiebreak: Väliaika merkitään tuloskorttiin jokaisen kierroksen viimeisen tuplanaruhypyn jälkeen. 
 
- - -  - SKAALATTU SARJA - - -  - 
 
Skaalatun sarjan laji etenee täysin samalla tavalla kuin yleinen sarja. Skaalatulle sarjalle on osa liikkeistä 
korvattu helpommilla versiolla. Kts. Lajikuvaus yllä! 
 
 
 



	
	 	

Liikestandardit 

- - -  - SOUTU (yleinen + skaalattu) -  -  - -  
 
Urheilija voi  lajin alkaessa istua soutulaitteessa valmiiksi, mutta vasta komennolla GO! hän saa ottaa 
kahvasta kiinni. Urheilijan tulee soutaa vaadittu kalorimäärä valmiiksi, ennen kuin hän voi irrottautua 
laitteesta. Soutuun tulee käyttää Concept 2- laitetta. Miehet soutavat 50 cal ja naiset 40 cal. 
 

- - -  - SEINÄPALLOHEITTO (yleinen + skaalattu)  - - -  -  
 
Jokainen toisto alkaa seisoma-asennosta niin että urheilija kannattelee palloa rinnan tasolla. Tämän 
jälkeen on käytävä kyykyssä niin että lonkan taitekulma käy polven korkeinta kohtaa alempana. Toisto 
päätyy osumaan heittokorkeuden yläpuolelle (miehet 305cm / naiset 275cm). Pallon täytyy siis osua 
seinään annetun korkeuden yläpuolella.  

Jos pallo osuu maahan toistojen välillä, on se kuoletettava (pysäytettävä) maahan ennen seuraavan 
toiston aloittamista.  

 

- - -  - VÄLINEET -  - - -  
 
Soutulaite (Concept2), pallo M: 9kg/20lb N: 6kg/14lb, käsipaino M: 22.5kg N: 15kg, voimistelurenkaat 
(yleinen), leuanvetotanko (skaalattu) ja hyppynaru 
 
Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä 
vetoremmit kiellettyjä. 
 
- - -  - TULOS - - - -  
 
Lajin 3 tulos on toistojen kokonaismäärä. Tasatilanteissa edellisen kierroksen tiebreak aika ratkaisee 
tasapelin paremman väliajan omaavan urheilijan hyväksi. 
 
 



	
	
	

- - -  - KÄSIPAINOTEMPAUS (yleinen) - - - -  
 
Jokainen toisto lähtee maasta, käsipainon molempien päiden tulee koskettaa lattiaa ja jokaiseen toistoon 
tulee vaihtaa kättä. Käden vaihto pitää tehdä silmien tason alapuolella (kaikki tasot sen alapuolella ovat 
hyväksyttyjä, esim. vaihto maassa). Käsipaino ei saa osua vartaloon tempauksen aikana, eikä vapaa käsi 
saa koskea vartaloon. Yläasennossa lonkat ja polvet ovat täysin ojentuneina, käsipaino on hallinnassa 
pään yläpuolella, kyynärnivel lukittuna. Epäonnistuneen toiston jälkeen urheilijan on tehtävä hyväksytty 
toisto samalla kädellä ennen puolen vaihtoa. 

- - -  - ASKELKYYKKYKÄVELY PAINO PÄÄN PÄÄLLÄ (yleinen) - - -  -   
 
Askelkyykkykävely suoritetaan maahan teipillä merkatulla viiden metrin matkalla, johon on merkitty 2,5:n 
metrin viiva puoliväliin. Urheilijan tulee kulkea 2,5:n metrin matka laskematta käsipainoa alas, tai hän 
joutuu aloittamaan kulkemansa matkan alusta (esim 4:n metrin kohdalla urheilija laskee painon alas, palaa 
hän 2,5 metrin viivan taakse). 
 
Suoritus alkaa käsipainon ollessa pään yläpuolella, yhdessä kädessä, molemmat jalat lähtöviivan takana. 
Askelkyykyssä takimmaisen jalan polven tulee osua lattiaan. Etummaisen jalan tulee suoristua kokonaan 
ennen seuraavaa askelta (polvi ja lonkka). 5:n metrin jälkeen tehdään käännös ja palataan takaisin. 
Suoritus toistetaan toisella kädellä. Urheilijan täytyy tehdä 10 metriä askelkyykkykävelyä, ennen kuin hän 
voi vaihtaa kättä. 
 
Kukin 2,5:n metrin kuljettu matka on yksi piste. Täydet 20m on 8 pistettä. 

- - -  - KÄSIPAINO MAASTA PÄÄN YLÄPUOLELLE  (skaalattu) - -  - -  
 
Jokainen toisto lähtee maasta, käsipainon molempien päiden tulee koskettaa lattiaa ja jokaiseen toistoon 
tulee vaihtaa kättä. Käden vaihto pitää tehdä silmien tason alapuolella (kaikki tasot sen alapuolella ovat 
hyväksyttyjä, esim. vaihto maassa. Käsipainon saa tuoda yläasentoon haluamallaan tavalla /tempaus, 
työntö). Yläasennossa lonkat ja polvet ovat täysin ojentuneina, käsipaino on hallinnassa pään yläpuolella, 
kyynärnivel lukittuna. Epäonnistuneen toiston jälkeen urheilijan on tehtävä hyväksytty toisto samalla 
kädellä ennen puolen vaihtoa. 



		
	
	 	

- - -  - MUSCLE UP RENKAILLA (yleinen) - -  

- - -  - RINTA TANKOON LEUANVETO (skaalattu) -  - - -  

- - -  - ASKELKYYKKYKÄVELY PAINO ETURÄKISSÄ (skaalattu) - - - -   
 
Askelkyykkykävely suoritetaan maahan teipillä merkatulla viiden metrin matkalla, johon on merkitty 2,5:n 
metrin viiva puoliväliin. Urheilijan tulee kulkea 2,5:n metrin matka laskematta käsipainoa alas, tai hän 
joutuu aloittamaan kulkemansa matkan alusta (esim 4:n metrin kohdalla urheilija laskee painon alas, palaa 
hän 2,5 metrin viivan taakse). 
 
Suoritus alkaa käsipainon ollessa yhdessä kädessä, eturäkissä.  Käsipainon toisen pään tulee koskea 
hartiaan ja vain toinen pää saa koskea hartiaan, ei molemmat. Suoritus alkaa molemmat jalat lähtöviivan 
takana. Askelkyykyssä takimmaisen jalan polven tulee osua lattiaan. Etummaisen jalan tulee suoristua 
kokonaan ennen seuraavaa askelta (polvi ja lonkka). 5:n metrin jälkeen tehdään käännös ja palataan 
takaisin. Suoritus toistetaan toisella kädellä. Urheilijan täytyy tehdä 10 metriä askelkyykkykävelyä, ennen 
kuin hän voi vaihtaa kättä. 
 
2,5:n metrin kuljettu matka on yksi piste. Täydet 20m on 8 pistettä. 

- - -  - MUSCLE UP RENKAILLA (yleinen) - -  - -  
 
Jokainen toisto alkaa jalat irti maasta, täydestä roikunnasta (tai käy heilahduksen aikana täydessä 
roikunnassa), kyynärnivelet täysin ojentuneina. Yläasennossa kyynärnivelet ovat ojentuneina ja urheilija 
osoittaa hallinnan renkaiden päällä (kyynärnivelten ojennus vartalon laskeutuessa alaspäin/kallistuessa 
taakse on kielletty). Kippaaminen on sallittu. Muscle-Upissa noudatetaan Open standardeja. 



	
	
	

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 

	

- - -  - TUPLANARUHYPPY (yleinen) - - - -   
 
Naru pyörähtää kaksi kertaa jalkojen alta yhden hypyn aikana. 

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 

- - -  - NARUHYPPY (skaalattu) - - -  -  
 
Naru pyörähtää kerran jalkojen alta yhden hypyn aikana. 

- - -  - RINTA TANKOON LEUANVETO (skaalattu) -  - - -  
	
Ala-asennossa urheilija on täydessä roikunnassa, kyynärnivelet ojentuneina ja jalat irti lattiasta. 
Yläasennossa tanko selvästi koskettaa solisluun alapuolella vartaloa. Kaikki otemallit ovat sallittuja 
(myötä-vasta-ristiote). Kippaaminen/perhosleuka on sallittu. 


