
Laji 2
Suoritetaan to 10.6 – su 13.6 välillä

Lajissa 2 tehdään mahdollisimman monta toistoa alla olevia liikkeitä 15 minuutin aikana,
annetussa järjestyksessä.

15 minuutin toistomaksimi
50 x Tuplanaruhyppy
40 x Yhden käden askelkyykky käsipainolla (M/N 30-54 v 22,5/15 kg ja M/N 55+ v 15/10 kg)
30 x Boksin yli hyppy (M/N 60/50cm, M+N 55+ v Boksin yli askellus)
20 x Varpaat tankoon-liike (M+N 55+ v Polvien nosto)
10 x Käsilläseisontapunnerrus (M+N 50-54 v 1 x matto, M+N 55+ v 2 x matto)
5 x Voimaveto tangossa (M+N 50+ v Rinta tankoon-liike, M+N 60+ v Leuanveto)

Lajin kulku: Urheilija tekee vaaditun määrän tuplanaruhyppyjä, askelkyykkyjä, boksihyppyjä,
varpaat tankoon -liikkeitä, käsilläseisontapunnerruksia ja voimavetoja. Kun kierros tulee täyteen,
aloitetaan uusi kierros alusta. Liikkeitä toistetaan annetussa järjestyksessä niin kauan, kunnes 15
minuuttia on täynnä.

Pisteytys: Jokaisesta toistosta saa yhden pisteen. Varpaat tankoon-liikkeen jälkeen kirjataan
väliaika. Lajin kokonaistulos on yhteenlaskettu pistemäärä. Jos kahdella tai useammalla
urheilijalla on sama kokonaistulos, asetetaan heidät tulostaululla paremmuusjärjestykseen väliajan
mukaan.

Liikestandardit: https://www.fin2f.fi/materiaalit

Askelkyykky - Askelkyykyt suoritetaan vuorojaloin paikallaan eteenpäin askeltamalla siten, että
polvi osuu maahan. Käsipaino on pään yläpuolella yhdessä kädessä. Kättä on vaihdettava 10
toiston välein. Käsipaino ei saa koskea urheilijan päähän, hartiaan tms. askelkyykyn aikana.

Boksin yli hyppy - Urheilijan tulee hypätä boksille tasajalkaa. Boksia tulee koskettaa molemmilla
jaloilla ennen sen yli hyppyä, tai alas astumista. 55+ -ikäryhmässä boksille saa myös askeltaa.
Toisto on hyväksytty, kun urheilija koskettaa molemmilla jaloillaan maata boksin ylityksen jälkeen.

Varpaat tankoon-liike - Liike alkaa urheilijan roikkuessa tangossa käsivarret suorina. Toisto on
hyväksytty, kun urheilijan molemmat jalat koskettavat samanaikaisesti tankoa käsien välissä.
Mikäli urheilija suorittaa useita toistoja peräkkäin, tulee urheilijan kantapäiden käydä sivusta
katsottuna tangon takana toistojen välissä. 55+ -ikäryhmässä hyväksytyssä toistossa polvet tulee
nostaa lantion taitekulman yläpuolelle.

Käsilläseisontapunnerrus - Alustalle merkitään 60 x 90 cm (syvyys x leveys) kokoinen alue esim.
teipillä. Urheilijan kämmenet eivät saa käydä merkityn alueen ulkopuolella liikkeen aikana.
Lähtöasennossa urheilijan tulee olla käsivarret lukittuina käsilläseisonnassa, lantio täysin
ojennettuna ja kantapäät seinässä. Urheilija laskeutuu käsilläseisonnasta alas kunnes pää on

https://www.fin2f.fi/materiaalit


kontaktissa alustaan. Toisto on hyväksytty, kun urheilija palaa takaisin ylös, ja urheilija on täydessä
ojennuksessa käsilläseisonnassa, molemmat kantapäät seinässä samanaikaisesti.

Urheilijan selkä ja pakara saa osua seinään laskuvaiheessa, mutta ne eivät saa koskea seinään
liikkeen yläasennossa tai nousuvaiheen aikana. Urheilija saa käyttää kippiliikettä.
50+ -ikäryhmä saa käyttää yhtä mattoa (korkeus 7 cm) pään alla, 55+ -ikäryhmä saa käyttää kahta
mattoa pään alla.

Voimaveto tangossa - Liike alkaa urheilijan roikkuessa tangossa käsivarret suorina ja liike päättyy,
kun urheilija on tangon yläpuolella käsivarret suorina. Urheilija saa käyttää kippiliikettä, mutta
jalkaterät eivät saa missään vaiheessa liikettä nousta tankoa korkeammalle. 50+ -ikäryhmä tekee
tämän liikkeen tilalla rinta tankoon-liikettä ja 60+ -ikäryhmä tekee leuanvetoja. Kaikki tekniikat ovat
sallittuja (tiukka, kippi, perhonen).

Kuvausohjeet:

1. Kerro videon alussa nimesi, edustamasi seura, ikäryhmäsi sekä suoritettavan lajin numero.
2. Todista videolle suorituspäivämäärä (esim. päivän lehdestä).
3. Esittele selkeästi käyttämäsi välineet ja painot.
4. Kuvaa suoritus videolle siten, että

a. kello näkyy (voit käyttää myös appia, jossa kello näkyy videossa, esim. WodProof
Lite tai Time2Wod)

b. näyt itse kuvassa joko lajin ajan.
5. Lajin päätyttyä näytä vielä tuloskortti allekirjoituksineen kameralle.
6. Muista siirtää video ajoissa pilveen (esim. YouTube, Vimeo tms.) ja merkitä se julkiseksi.
7. Lähetä linkki videoon sähköpostilla osoitteeseen info@fin2f.fi. Kirjoita viestin otsikoksi

nimesi, edustamasi seura, ikäryhmäsi sekä videoidun lajin numero. Kirjoita viestin
tekstikenttään lajissa saavuttamasi tulos. Linkki tulee olla lähetettynä su 13.6 klo 23:59
mennessä.

Tuomarointivinkkejä:

- Askelkyykyssä ole tarkkana, että takajalan polvi osuu maahan ja että yläasennossa
urheilijan lantio ojentuu täysin.

- Asetu boksihypyissä boksin sivulle, jotta näet, että hyppy tehdään tasajalkaa. Laske hyppy
vasta kun urheilija on laskeutunut boksilta alas.

- Varpaat tankoon-liikkeessä varmista, että molemmat jalat osuvat tankoon samanaikaisesti.
- Käsilläseisontapunnerruksissa varmista urheilijan täysi ojentuminen yläasennossa

kantapäiden ollessa seinässä kiinni.
- Voimavedossa varmista, ettei urheilijan jalkaterä käy tangon yläpuolella missään vaiheessa

liikettä.
- Varo seisomasta kameran edessä, jotta urheilija ja välineet näkyvät videossa koko lajin

ajan.
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