
  
  

LAJIKUVAUS 

Karsintalaji 4 

Yleinen Sarja                       Skaalattu sarja 

LAJI 4 yleinen 
Aikaa vastaan 
Aikaraja: 25 min 

 
”Barbell Hell” 
50 Maastaveto 

50 Tangon yli hyppy 
50 Raaka rinnalleveto riipusta 

50 Tangon yli hyppy 
50 Etukyykky 

50 Tangon yli hyppy 
50 Ylöstyöntö 

 
Miehet: 60kg 
Naiset: 40kg 

- - - - YLEINEN + SKAALATTU SARJA - - - - 
 
Lajissa on tarkoituksena on saada suoritettua annetut liikkeet ja toistomäärät mahdollisimman nopeasti. 
Jokaisen liikkeen täysi toistomäärä on suoritettava ennen seuraavaan liikkeeseen siirtymistä. Skaalatun 
sarjan urheilijat suorittavan lajin kevyemmällä painolla. 
 
Tiebreak: lajissa ei ole tie break aikaa 
 
 
 

LAJI 4 skaalattu 
Aikaa vastaan 
Aikaraja: 25 min 

 
”Barbell Hell” 
50 Maastaveto 

50 Tangon yli hyppy 
50 Raaka rinnalleveto riipusta 

50 Tangon yli hyppy 
50 Etukyykky 

50 Tangon yli hyppy 
50 Ylöstyöntö 

 
Miehet: 50kg 
Naiset: 35kg 



 
 
 
 
 
 
 

Liikestandardit 

- - - - VÄLINEET - - - -  
 
Yleinen sarja/skaalattu sarja: Tanko + painot + lukot  
Polvenlämmittimet, rannesiteet, nostovyö, hanskat/lämsät sallittu. Kyykkytrikoot, polvisiteet sekä 
vetoremmit ovat kiellettyjä. 
 
- - - - TULOS - - - - 
 
Lajin 4 tulos on lajiin käytetty aika. Tekemättömät toistot aikarajaan mennessä lasketaan sekunteina 
loppuaikaan. Yksi tekemätön toisto = 1 sekunti loppuaikaan (esim 7 tekemätöntä ylöstyöntöä→ tulos on 
25:07). 
 

- - - - Raaka rinnaleveto riipusta (yleinen + skaalattu) - - - -  
 
Jokainen suoritus alkaa riipusta (tanko polven ja lantion välillä). Jokaisen sarjan ensimmäisellä toistolla 
on tanko nostettava ensin täyteen ojennukseen (maven loppuasento), ennen tangon laskemista riippuun. 
Loppuasennossa tanko on kosketuksissa urheilijan hartioihin, kyynärpäät tangon etupuolella sekä lonkat 
ja polvet täysin ojentuineina. 

- - - - Maastaveto (yleinen + skaalattu) - - - -  
 
Jokainen toisto alkaa maasta. Yläasennossa lonkat ja polvet ovat ojentuneina ja hartiat ovat tangon 
takana. Tankoa ei saa pompauttaa maasta. Käsien tulee olla jalkojen ulkopuolella, sumoveto ei ole sallittu. 
Oteleveys ovat urheilijakohtaista (ristiote, myötäote, vastaote). 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - Etukyykky (yleinen + skaalattu) - - - -  
 
Lähtöasennossa tanko lepää hartioilla, kyynärpäät tangon etupuolella, lonkat sekä polvet ohjennettuina. 
Ala-asennossa lonkan taitekulmien tulee käydä polvien korkeinta kohtaa alempana. Tanko on vartalon 
etupuolella räkkiasennossa. 

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



 

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. 
 

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 

- - - - Tangon yli hyppy (yleinen + skaalattu) - - - -  
 
Tangon yli hyppy tulee suorittaa tasajaloin. Molempien jalkojen on irrottava lattiasta samanaikaisesti. 
Hyppy voidaan tehdä sivuttain, kylki tankoon päin tai halutessa kasvot tankoon päin. 


