
Laji 1
Suoritetaan to 3.6 – su 6.6 välillä

Lajissa 1 tehdään 5 kierrosta alla olevia liikkeitä.
Jokainen kierros on 4 minuutin mittainen.
Jokaisen kierroksen jälkeen pidetään 1 minuutin tauko.
Koko lajin kesto on 24 minuuttia.

5 kierrosta:
20/15 cal Soutu (5 pistettä)
20 Kahvakuulaheilautus (5 pistettä) (M/N 30-54 v 24/16 kg ja M/N 55+ v 16/12 kg)
20/15 cal Soutu (5 pistettä)
Yleisliike soutulaitteen yli (1 piste per yleisliike)
1 min tauko

Lajin kulku: Yhden kierroksen aikana urheilija soutaa, tekee kahvakuulaheilautukset, soutaa ja
tekee yleisliikkeitä. Kun 4 minuuttia on täynnä, urheilija pitää yhden minuutin tauon.
Tämä toistetaan viisi kertaa.

Jokaisen kierroksen tulos on 15 pistettä plus suoritettujen yleisliikkeiden määrä. Esimerkiksi jos
urheilija suorittaa kierroksen aikana molemmat soudut, heilautukset ja 10 yleisliikettä, on
kierroksen pistemäärä 15+10=25.

Jos urheilija ei saa kierroksella tehtyä viiteen pisteeseen tarvittavia toistoja, on kyseisen liikkeen
pistemäärä nolla. Esimerkiksi jos mies urheilija soutaa kierroksella 20 kaloria ja tekee 19
kahvakuulaheilautusta, on sen kierroksen pistemäärä 5.

Lajin kokonaistulos on kaikkien 5 kierroksen yhteenlaskettu pistemäärä.

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

Soutu - Soudetaan kaloreita. Urheilija saa istua soutulaitteeseen ennen lajin alkamista.
Soutulaitteen kahvaan saa koskea vasta, kun ajanotto alkaa. Soutulaitteen kahvasta saa irrottaa
vasta sitten, kun vaadittu kalorimäärä on soudettu. Tuomari saa nollata soutulaitteen näytön
kierrosten välissä.

Kahvakuulaheilautus - Ala-asennossa kuula käy urheilijan reisien välissä, ja yläasennossa
kahvakuulan pohja nousee urheilijan päälaen linjan yläpuolelle.

Yleisliike soutulaitteen yli - Yleisliike suoritetaan soutulaitteen vieressä. Sekä rinta että reidet
käyvät liikkeen aikana maassa. Urheilija voi suorittaa yleisliikkeen joko hyppäämällä tai
askeltamalla lattialle ja sieltä ylös. Jokaisen yleisliikkeen jälkeen urheilija hyppää soutulaitteen yli
tasajalkaa (jalat irtoavat maasta yhtäaikaisesti). Toisto on hyväksytty, kun urheilija on hypännyt
soutulaitteen yli.

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 (mikäli kaloreita ei saa näkymään videolle, ei haittaa,
kunhan tuomari on tarkka ja luotettava kaloreiden laskemisessa)

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.

Kannattaa ladata video äänettömänä tai ilman taustamusiikkia, jotta palvelin päästää sen
läpi nettiin (tekijänoikeus).

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 6.6 klo 23:59
mennessä.

Tuomarointivinkkejä:

- Tuomarina voi toimia kuka vain tehtävään sopiva henkilö. Tuomarin tulee ymmärtää lajin
kulku sekä lajissa käytettyjen liikkeiden liikestandardit.

- Tuomari voi tehdä soutulaitteen nollauksen.
- Varmista, että urheilija irrottaa soutulaitteen kahvasta vasta, kun vaaditut kalorit on

soudettu.
- Muista varmistaa, että kahvakuula nousee selkeästi pään yläpuolelle - kyynärvarsien ei

tarvitse olla ojennettuna.
- Yleisliikkeessä varmista, että urheilijan rinta ja reidet osuvat maahan, ja soutulaitteen yli

hyppy tapahtuu tasajalkaa.
- Varo seisomasta kameran edessä, jotta urheilija ja välineet näkyvät videossa koko lajin

ajan.
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