Karsintalaji 2+3
Yleinen Sarja

Skaalattu sarja

LAJI 2 yleinen

LAJI 2 skaalattu

Aikaa vastaan
6 x 4min
aikaikkunassa
vuorotellen A/B osat

Aikaa vastaan
6 x 4min
aikaikkunassa
vuorotellen A/B osat

A:
30/22 cal soutu
6/5 Muscle up
B:
30/22 cal soutu
12m käsilläkävely

A:
30/22 cal soutu
12 leuanveto
B:
30/22 cal soutu
20 olkapääkosketus

LAJI 3 yleinen

LAJI 3 skaalattu

4min aikana
maksimipaino tankokompleksiin:
- Rinnalleveto - Etukyykky - Rinnalleveto riipusta -

4min aikana
maksimipaino tankokompleksiin:
- Rinnalleveto - Etukyykky - Rinnalleveto riipusta -

LAJIKUVAUS
- - - - YLEINEN + SKAALATTU SARJA - - - Lajit 2+3 suoritetaan ilman erillistä taukoa, ja kokonaisaika lajeille 2+3 on 28 minuuttia. Lajissa 2 on
tarkoituksena saada mahdollisimman nopea yhteisaikaika. Kukin 4:n minuutin erä kellotetaan erikseen ja
tulos on kaikkien erien yhteenlaskettu aika.
Lajissa 3 on tarkoituksena saada nostettua tankokompleksissa mahdollisimman suuri taakka, neljän
minuutin aikana.
Tiebreak: Lajissa ei ole erillistä tiebrake aikaa. Jokainen erä kestää 4minuuttia.

- - - - VÄLINEET - - - Yleinen sarja: Kello, Concept2 soutulaite, voimistelurenkaat, 6:n metrin matka lattiaan merkittynä, joka on
jaettu 2:n metrin sektoreihin. Tanko+painot+lukot. Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö,
hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä vetoremmit ovat kiellettyjä.
Skaalattu sarja: Kello, Concept2 soutulaite, leuanvetotanko, 75 cm:n etäisyys seinästä merkittynä.
Tanko+painot+lukot. Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot,
polvisiteet sekä vetoremmit ovat kiellettyjä.

- - - - TULOS - - - Lajin 2 tulos on jokaisen erän yhteenlaskettu aika. Lajin 3 tulos on kilomäärä, jolla tankokompleksi on
suoritettu. Tekemättömät toistot aikarajaan mennessä lasketaan sekunteina loppuaikaan. Yksi tekemätön
toisto = 1 sekunti loppuaikaan. Yleisessä sarjassa tekemätön muscle-up vastaa yhtä sekuntia ja 2:n metrin
matka käsilläkävelyä vastaa yhtä sekuntia. Skaalatussa sarjassa jokainen tekemätön leuanveto sekä
olkapääkosketus vastaa yhtä sekuntia. Lajit 2&3 pisteytetään erikseen.
Esimerkki:
Yleinen sarja:
Miesurheilija
A: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 3:13
B: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 2:41
A: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 3:22
B: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 2:53
A: urheilija suorittaa soudun ja kolme muscle-uppia→ 4min + 3 puuttuvaa muscle-uppia=3sec, kierroksen
tulos on 4:03
B: urheilija suorittaa soudun ja neljä metriä käsilläkävelyä→ 4min + 8 metriä puuttuvaa käsilläkävelyä
(4x2m), kierroksen tulos on 4:04
Lajin 2 kokonaisaika on 3:13+2:41+3:22+2:53+4:03+4:04= 20:16
Skaalattu sarja:
Miesurheilija/Naisurheilija
A: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 3:13
B: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 2:41
A: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 3:22
B: urheilija suorittaa vaaditut toistot ajassa 2:53
A: urheilija suorittaa soudun ja seitsemän leuanvetoa→ 4min + 5 puuttuvaa leuanvetoa=5sec, kierroksen
tulos on 4:05
B: urheilija suorittaa soudun ja 13 olkapääkosketusta→ 4min + 7 puuttuvaa olkapääkosketusta=7sec,
kierroksen tulos on 4:07
Lajin 2 kokonaisaika on 3:13+2:41+3:22+2:53+4:05+4:07= 20:21

Liikestandardit
- - - - Soutu (yleinen + skaalattu) - - - Urheilija voi lajin ja jokaisen erä alkaessa istua soutulaitteessa valmiiksi, mutta vasta komennolla GO! hän
saa ottaakahvasta kiinni. Urheilijan tulee soutaa vaadittu kalorimäärä valmiiksi, ennen kuin hän voi
irrottautua laitteesta. Soutuun tulee käyttää Concept 2- laitetta. Miehet soutavat 30 cal ja naiset 22 cal.
Soutulaite tulee nollata ennen jokaista erää. Urheilijan ei tarvitse itse nollata laitetta, tuomari tai joku muu
voi tehdä sen.

- - - - Muscle up (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.

- - - - Käsilläkävely (yleinen) - - - Ennen lajin aloittamista, lattiaan tulee selvästi merkitä kuuden metrin matka, joka on jaettu kahden metrin
sektoreihin (2m+2m+2m). Käsilläkävelyä ei saa suorittaa pidempänä kuin yhtenä kuuden metrin matkana.
Kuuden metrin jälkeen on vaihdettava suuntaa. Käsilläkävelyssä noudatetaan Open 2020 standardeja.
Molempien käsien (kämmenet +sormet) on selkeästi kosketettava lattiaa viivan takana aloittaessa
käsilläkävely ja käsien on oltava viivan yli lopettaessa käsilläkävely. Mikäli urheilija joutuu keskeyttämään
käsilläkävelyn ennen kuuden metrin kääntöä, on hänen jatkettava viimeisen onnistuneen kahden metrin
sektorin kohdalta.

- - - - 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.

- - - - Olkapääkosketus (skaalattu) - - - Ennen lajin aloittamista, lattiaan tulee merkitä viiva 75 cm seinästä. Kämmenet eivät saa ylittää viivaa,
mutta sormet voivat olla viivalla tai sen yli. Urheilija saa valita haluamansa tyylin mennä pää alaspäin
seinälle, mutta kasvojen tulee olla seinään päin. Olkapääkosketukset tehdään vuorokäsin vastaikkaiseen
olkapäähän. Sormien tulee osua selkeästi olkapäihin, kosketus olkavarteen ei riitä. Urheilija ei voi jatkaa
suoritusta samaan olkapäähän, ennen kuin hän on saanut ensin hyväksytyn toiston vastakkaiselle
puolelle. Urheilija saa valita käsien ja jalkojen leveyden, sitä ei ole määritetty. Varpaiden tulee olla seinällä
kun toistoja suoritetaan.

- - - - Tankokompleksi yleisohje (yleinen + skaalattu) - - - Suoritus alkaa maasta. Tanko saa olla lastattuna valmiiksi, ja kuka tahansa voi lastata tankoa neljän
minuutin aikana. Lukkojen tulee olla kiinnitettyinä ennen suorituksen aloittamista. Tarkoituksena on saada
suurin mahdollinen taakka tankokompleksissa, joka on seuraava: Rinnalleveto kyykkyyn + etukyykky +
rinnalleveto kyykkyyn riipusta. Tankoa ei saa laskea maahan suorituksen aikana.
Rinnallevedon voi tehdä suoraan kyykkyyn. 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. Riipusta tehtävä rinnalleveto voi olla miltä korkeudelta tahansa,
kunhan tanko ei osu maahan suorituksen aikana.

- - - - Rinnalleveto (yleinen + skaalattu) - - - 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
alaasennossa lonkkien taitekulmien käydä polvien korkeinta kohtaa alempana. Raakana tehtyä
rinnallevetoa seuraa etukyykky.

- - - - Etukyykky (yleinen + skaalattu) - - - Ala-asennossa lonkan taitekulmien tulee käydä polvien korkeinta kohtaa alempana. Tanko on vartalon
etupuolella räkkiasennossa.

- - - - Etukyykky (yleinen + skaalattu) - - - 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.

EPÄtavalliset liiketekniikat
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.

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.

