
Laji 3
Suoritetaan to 17.6 – su 20.6 välillä

Laji 3 kestää 27 minuuttia ja se koostuu neljästä erikseen pisteytettävästä osasta
(A: 9 min, B: 4 min, C: 2 min, D: 8 min). A- ja B-osien jälkeen molemmissa on 2 minuutin tauko.

A: Voima: yhteenlaskettu paino (3x3 min)
1. Tempauksen ykkösmaksimi
2. Rinnallevedon riipusta kolmen toiston maksimi
3. Takakyykyn viiden toiston maksimi

2 min tauko

B: Voimakestävyys: (4 min aikaraja)
15 toistoa maastavetoa
15 toistoa etukyykkyä
15 toistoa työntöä
12 toistoa maastavetoa
12 toistoa etukyykkyä
12 toistoa työntöä
9 toistoa maastavetoa
9 toistoa etukyykkyä
9 toistoa työntöä

Tangon paino: M/N 30-49 v 60/40 kg, M/N 50-59 v 50/35 kg, M/N 60+ v 40/30 kg

Väliaika otetaan viimeisen työnnön jälkeen.

2 min tauko

C: Maksimikestävyys: (2 min max kalorit)
2 minuutin aikana soudetut kalorit

D: Kesätävyys: (2 + 8 min max kalorit)
10 minuutin ajan soudetut kalorit (2 + 8 min)

Lajin kulku:

A-osio
- Urheilijalla on 3 minuuttia aikaa tehdä tempauksen ykkösmaksimi, jonka jälkeen hänellä on

toiset 3 minuuttia aikaa tehdä rinnallevedon riipusta kolmen toiston maksimi, ja lopuksi vielä
3 minuuttia aikaa tehdä takakyykyn viiden toiston maksimi.

- Urheilija saa tehdä niin monta yritystä kuin haluaa jokaisen 3 minuutin aikarajan sisällä.
- Kun 9 minuuttia on kulunut, seuraa 2 minuutin tauko.



B-osio
- B-osiossa urheilijalla on 4 minuuttia aikaa tehdä 15 maastavetoa, 15 etukyykkyä sekä 15

työntöä eturäkistä suorille käsille. Tämän jälkeen tehdään 12-12-12 toistoa, ja lopuksi 9-9-9
toistoa samat liikkeet. Kun vaadittavat toistot on tehty, kirjataan urheilijan aika ylös, joka
samalla toimii väliaikana. Väliaika kirjataan koko 3. lajin alusta alkaen, eli esim. 12:45.
Mikäli urheilija ei saa suoritettua kaikkia liikkeitä 4 minuutissa ja laji jää kesken, ei hänelle
kirjata väliaikaa.

- Tangon paino on ikäsarjoissa seuraava:
- M/N 30-49 v 60/40 kg, M/N 50-59 v 50/35 kg, M/N 60+ v 40/30 kg

- Kun 4 minuuttia on kulunut, seuraa 2 minuutin tauko. Mikäli urheilija on valmis ennen 4
minuutin aikarajaa, saa hän levätä lopun ajan osiosta B.

C-osio
- C-osiossa urheilija soutaa mahdollisimman monta kaloria 2 minuutin aikana.

D-osio
- D-osio jatkuu välittömästi C-osion jälkeen, ja siinä urheilija soutaa mahdollisimman monta

kaloria 8 minuutin aikana. Yhteensä urheilija soutaa siis 10 minuuttia.

Pisteytys:
- A-osiossa pisteet muodostuvat toistojen yhteenlasketusta kilomäärästä. Esimerkiksi jos

urheilija saa onnistuneesti tempauksessa 70 kg, rinnallevedossa 80 kg ja takakyykyssä
100 kg, on yhteenlaskettu pistemäärä 250.

- B-osiossa jokaisesta toistosta saa yhden pisteen, jolloin maksimipistemäärä on 108. Jos
kaksi tai useampi urheilija saa tulostauluun saman pistemäärän, asetetaan heidät
paremmuusjärjestykseen väliajan mukaan.

- C- ja D-osiot pisteytetään erikseen ja jokaisesta soudetusta kalorista saa yhden pisteen.
D-osion kalorit lasketaan C-osion kaloreiden jatkeeksi.

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

Tempaus - Tempauksen saa suorittaa raakana, kyykkyyn tai saksaten.

Rinnalleveto riipusta -  Rinnallevedon saa tehdä raakana tai kyykkyyn. Räkkiä ei saa käyttää.
Rinnallevedon tulee lähteä polven yläpuolelta.

Työntö - Sallittuja variaatioita ovat tiukka pystypunnerrus, vauhtipunnerrus, raakatyöntö, ja
saksityöntö. Räkkiä ei saa käyttää.

Etukyykky - Etukyykyssä tanko lepää eturäkkiasennossa urheilijan olkapäiden päällä tai niiden
edessä läpi kyykkyliikkeen. Liike alkaa täydestä ojennuksesta, ala-asennossa lonkan taitekulman
on käytävä polven korkeimman kohdan alapuolella. Toisto lasketaan kun urheilija on palannut
täyteen ojennukseen.

Soutu -  Soudetaan kaloreita. 2 minuutin sekä 10 minuutin kohdalla tuomari kirjaa ylös soudetun
kalorimäärän. Näyttöä ei saa nollata välillä.

https://www.fin2f.fi/materiaalit


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. soutulaitteen näyttö näkyy (HUOM! Tässä lajissa soudetut kalorit on ehdottomasti näyttävä
videolla. Tuomari voi halutessaan ottaa kameran käteen A ja B osioiden jälkeen, ja kuvata C ja D
osioiden soutukalorit kamera kädessä soutulaitteen vieressä. Urheilijan ei ole C ja D osioissa näyttävä
kokonaan kuvassa, jos se helpottaa kuvaamista.)

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

c. 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 20.6 klo 23:59
mennessä.

Tuomarointivinkkejä:

- Lajissa on 27 min juokseva kello, ole tarkkana eri osien aikarajojen kanssa.
- A-osaa varten tutustu tarkasti tempauksen, etukyykyn ja työnnön liikestandardeihin

etukäteen. Ole tarkkana ojennuksen ja hallitun loppuasennon kanssa.
- B-osassa muista katsoa urheilijan täysi ojennus jokaisessa toistossa, jotta toisto

hyväksytään. Muista myös merkitä ylös urheilijan väliaika viimeisen työnnön jälkeen
(väliaika on kellonaika sillä hetkellä, eli lajin alusta alkaen, esim. 12:45).

- C-osassa varmista, että soutulaitteen näyttö näkyy selvästi videolla. Muista kirjoittaa
tuloskorttiin kalorimäärä kahden minuutin soudun kohdalla (C-osa) sekä ajan loppuessa
(D-osa).

mailto:info@fin2f.fi

