Karsintalaji 4
Yleinen Sarja

Skaalattu sarja

LAJI 4:

LAJI 4:

4 kierrosta aikaa vastaan

4 kierrosta aikaa vastaan

- 20 Rinta tankoon leuanveto - 20 Burpee boksin ylityksellä -

- 15 Leuanveto - 15 Burpee boksin ylityksellä -

Aikaraja: 16min

Aikaraja: 16min

Miehet: 60cm boksi
Naiset: 50cm boksi

Miehet: 60cm boksi
Naiset: 50cm boksi

LAJIKUVAUS
- - - - YLEINEN SARJA - - - Lajin tarkoituksena on suorittaa neljä kierrosta annettuja toistoja mahdollisimman nopeasti. Komennolla
3-2-1-Go! Urheilija aloittaa suorittamisen. Ensin tehdään 20 rinta tankoon- leuanvetoja, joita seuraa 20
burpeeta boxin yli. Sama toistetaan vielä kolme kierrosta, jonka jälkeen urheilija on valmis.

- - - - SKAALATTU SARJA - - - Skaalatun sarjan laji etenee täysin samalla tavalla kuin yleinen sarja. Skaalatulle sarjalle on osa liikkeistä
on korvattu helpommilla versiolla ja toistoja tehdään vähemmän. Kts. Lajikuvaus yllä!

- - - - VÄLINEET - - - Boksi M: 60cm N: 50m, leuanvetotanko sekä teippiä merkkaukseen
Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä
vetoremmit kiellettyjä.

- - - - TULOS - - - Lajin tuloksena on suoritukseen käytetty aika. Mikäli urheilija ei saa suoritusta valmiiksi aikarajan
puitteissa, jokainen suorittamaton toisto lisätään yhtenä sekuntina loppuaikaan.

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

- - - - LEUANVETO (skaalattu) - - - Ala-asennossa urheilija on täydessä roikunnassa (tai käy liikkeen aikana), kyynärnivelet ojentuneina ja
jalat irti lattiasta. Yläasennossa leuka käy selvästi tangon tason yläpuolella. Kaikki otemallit ovat sallittuja
(myötä-vasta-ristiote). Kippaaminen/perhosleuka on sallittu.

- - - - BURPEE BOKSIN YLITYKSELLÄ (yleinen) - - - Ala-asennossa rinta ja reidet osuvat lattiaan samanaikaisesti ja urheilija on keskellä keskiviivaa (vasen ja
oikea puoli vartalosta eri puolilla viivaa), pää laatikkoa kohden. Burpee tulee tehdä Open standardien
mukaisesti, hyppäämällä jalat taakse ja eteen ja tasajalkahyppy laatikon päälle. Molempien jalkojen tulee
osua laatikon päälle (suoraan yli hyppääminen on kielletty).
Urheilijan ei tarvitse ojentaa itseään laatikon päällä. Laatikon päältä urheilija saa astua tai hypätä alas.
Ainoastaan jalat saavat koskea laatikkoon suorituksen aikana. Jokainen ylitys on yksi toisto. Toisto
lasketaan kun urheilijan molemmat jalat ovat maassa boksin ylityksen jälkeen.

- - - - BURPEE BOKSIN YLITYKSELLÄ (skaalattu) - - - Ala-asennossa rinta ja reidet osuvat lattiaan samanaikaisesti ja urheilija on keskellä keskiviivaa (vasen ja
oikea puoli vartalosta eri puolilla viivaa), pää laatikkoa kohden. Urheilija saa askeltaa burpeen sekä alas
että ylös ja hän saa askeltaa laatikolle. Molempien jalkojen tulee osua laatikon päälle (suoraan yli
hyppääminen on kielletty).
Urheilijan ei tarvitse ojentaa itseään laatikon päällä. Laatikon päältä urheilija saa astua tai hypätä alas.
Ainoastaan jalat saavat koskea laatikkoon suorituksen aikana. Jokainen ylitys on yksi toisto. Toisto
lasketaan kun urheilijan molemmat jalat ovat maassa boksin ylityksen jälkeen. Urheilija saa halutessaan
tehdä Burpeet Open standardien mukaisesti, hyppäämällä jalat taakse ja eteen ja tasajalkahyppy laatikon
päälle.

EPÄtavalliset liiketekniikat
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.

VIDEOINTI
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.

