
Laji 5, Finaali, joukkueet
Suoritetaan su 17.10.21 aikana.

Finaalilajissa suoritetaan saman aikaisesti maksimi kaloreiden soutua (A) sekä
kehonpainoliikkeitä (B). Laji suoritetaan M+N ja M+N pareissa siten, että toinen urheilija
suorittaa, ja toinen lepää (molemmissa osuuksissa). M+N ja M+N pareja saa vaihtaa A ja B
osioiden välissä miten joukkue itse haluaa kuitenkin niin, että samat henkilöt suorittavat
yhdessä koko ajan. Toistot ja soutu-osuudet saa jakaa miten haluaa parin kesken.

Niin monta kierrosta kuin mahdollista 20 minuutissa:

A. Max cal soutu

ja samaan aikaan

B. 20 pistoolikyykkyä
10 m käsilläkävelyä
5 voimavetoa renkaissa

Lajin kulku: Urheilijoilla on 20 minuuttia aikaa suorittaa lajissa niin monta kaloria soutua kuin
mahdollista (A) ja niin monta toistoa kuin mahdollista osiota B. Osiot suoritetaan
samanaikaisesti. Lajissa A osiossa soudetaan niin monta kaloria soutulaitteella kuin
mahdollista. Osiossa B suoritetaan ensin 20 pistoolikyykkyä vuorojaloin. Tämän jälkeen
kävellään käsillä 10 metriä siten, että urheilijan on käveltävä vähintään 5 metrin pätkä
yhtäjaksoisesti. Lopuksi tehdään 5 voimavetoa renkaissa. Voimavetojen jälkeen lähtee uusi
kierros.

Tulos: Lajin tulos on 20 min aikana suoritettujen kaloreiden määrä ja siihen lisättynä B osion
suoritettujen toistojen määrä saman 20 min aikana. Esimerkiksi jos joukkue pystyy
suorittamaan 200 cal soutua osiossa A ja 150 hyväksyttyä toistoa osiossa B, on tulos 350.

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

Pistoolikyykky - Pistoolikyykky suoritetaan vuorojaloin. Lantion taitekulman on laskeuduttava
polven alapuolelle liikkeen ala-asennossa. Liikkeen yläasennossa lantion ja polvien on oltava
täydessä ojennuksessa. Ilmassa oleva jalka ei saa koskea maahan liikkeen aikana.

Käsilläkävely - Urheilijan on kuljettava vähintään 5 metrin matka käsillään ilman, että jalat
osuvat maahan. Urheilijan käsien on oltava lähtöviivan takana ennen kävelyn alkamista ja
niiden tulee ylittää viiva ennen kuin jalat saa tuoda alas. 10 metrin käsilläkävelystä saa 10
pistettä (1 piste per metri). Pisteitä voi saada kuitenkin vähintään 5 kerrallaan (5 m pätkä).
Mikäli 20 min aikaraja tulee täyteen, kun urheilija on kävellyt 2 metriä, ei hän saa niistä
pisteitä.

https://www.fin2f.fi/materiaalit


Voimaveto renkailla - Voimavedon lähtöasennossa urheilija roikkuu renkaiden alapuolella
koko vartalo ja kädet suorina. Urheilijan tulee nostaa itsensä renkaiden yläpuolelle niin, että
olkapäät ovat renkaiden yläpuolella ja molemmat kyynärpäät ovat lukittuina. Urheilija saa
käyttää kippiä ja lantiota liikkeen aikana mutta varpaat eivät saa ylittää renkaiden korkeutta
kipin aikana.

Kuvausohjeet:

1. Kerro videon alussa nimesi, edustamasi seura 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. kaikki toistot näkyvät selvästi
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, tai linkin takaa nähtäväksi. Kannattaa ladata video äänettömänä tai ilman
taustamusiikkia, jotta palvelin päästää sen läpi nettiin (tekijänoikeus).

7. Lähettäkää linkki videoon sähköpostilla osoitteeseen info@fin2f.fi. Kirjoittakaa viestin
otsikoksi “joukkue”, edustamanne seura sekä videoidun lajin numero. Kirjoittakaa
viestin tekstikenttään lajissa saavuttamanne tulos. Linkki tulee olla lähetettynä su
17.10 klo 23:59 mennessä.

Tuomarointivinkkejä:

- Tutustu tarkasti liikestandardeihin etukäteen.
- Ole tarkkana, että pistoolikyykyssä käydään tarpeeksi alhaalla ja että ylhäällä

osoitetaan täysi ojennus. Muista, että ilmassa oleva jalka ei saa koskea maahan
liikkeen aikana.

- Ole tarkkana, että käsilläkävelyssä kädet lähtevät lähtöviivan takaa ja päätyvät viivan
yli (joko 5 m kohdalla oleva viiva, tai 10 m kohdalla oleva viiva).

mailto:info@fin2f.fi

