
  
  

LAJIKUVAUS 

Karsintalaji 1 

Yleinen Sarja                       Skaalattu sarja 

 

LAJI 1: 
 

- Thruster - 
9 – 15 – 21 – 27  
- Varpaat tankoon - 
27 – 21 – 15 – 9  

 
Aikaraja 12min 

 
M: 40kg N: 30kg 

 
 

- - - - YLEINEN SARJA - - - - 
 
Lajissa on tarkoituksena suorittaa annetut liikkeet ja toistot mahdollisimman nopeasti. Komennolla 3-2-1- 
GO urheilija aloittaa suorituksen. Ensin tehdään 9 thrusteria, joita seuraa 27 varpaat tankoon-liikettä. 
Seuraavalla kierroksella tehdää 15 thursteria ja 21 varpaat tankoon (TTB). Kolmas kierros on 21 thrusteria 
ja 15 TTB ja viimeinen kierros on 27 thrusteria ja 9 TTB. Urheilijan tulos on lajiin käytetty aika. Lajissa on 
12:n minuutin aikaraja. Tekemättömät toistot aikarajaan mennessä lasketaan sekunteina loppuaikaan 
(esim 7 tekemätöntä TTB→ tulos on 12:07).     

Tiebreak: Lajissa ei ole tiebrake aikaa 

- - - - SKAALATTU SARJA - - - - 
 
Skaalatun sarjan laji etenee täysin samalla tavalla kuin yleinen sarja. Skaalatulle sarjassa thrusterin 
taakka on kevyempi (30/20kg) ja varpaat tankoon- liike (TTB) suoritetaan jalkojen nostoilla (hanging heel 
raise), jossa tangosta roikkuessa tuodaan kantapäät lonkan taitekulman yläpuolelle.  
 
 
 
 

 

LAJI 1: 
 

- Thruster - 
9 – 15 – 21 – 27  
- Jalkojen nosto - 
27 – 21 – 15 – 9  

 
Aikaraja 12min 

 
M: 30kg N: 20kg 

 
 



 

  

Liikestandardit 

- - - - Thruster (yleinen + skaalattu) - - - -  

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. 
 

- - - - VÄLINEET - - - -  
 
Tanko + painot + lukot + leuanvetotanko tai vastaava 
 
Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä 
vetoremmit kiellettyjä. 
 
- - - - TULOS - - - - 
 
Lajin 1 tulos on lajiin käytetty aika. Lajissa on 12:n minuutin aikaraja. Tekemättömät toistot aikarajaan 
mennessä lasketaan sekunteina loppuaikaan. Yksi tekemätön toisto = 1 sekunti loppuaikaan (esim 7 
tekemätöntä TTB→ tulos on 12:07). 
 
 



 

 
 

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

- - - - Jalkojen nosto (skaalattu) - - - -  
 
Tangossa roikkuessa molempien jalkojen kantapäät käyvät vartalon etupuolella lonkkien taitekulmaa 
korkeammalla. Jalat eivät saa osua lattiaan suorituksen aikana. Ala-asennossa kantapäiden tulee käydä 
tangon linjan takana sivusta katsottuna. Yläasennossa molemmat kantapäät käyvät samanaikaisesti 
lonkkien taitekulmia ylempänä. Ote ja oteleveys ovat urheilijakohtaisia. Käsien suojaaminen on sallittua 
lajin yleisesti tunnetuilla tavoilla, mutta käsien suojaus ei saa parantaa roikkumista (koukut, remmit jne). 



  
 
 

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

- -  

- - - - 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. 

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 

Winter War - kilpailuorganisaatio vaalii liikestandardeissa perinteisiä tapoja suorittaa liikkeet.  Jos olet 
epävarma liikkeestäsi otathan yhteyttä kilpailuorganisaatioon ( info@cfwinterwar.com). Väärin 
suoritettu liike aiheuttaa suorituksen hylkäyksen ja mahdollisen kisapaikan menetyksen. 

EPÄtavalliset liiketekniikat 


