
Laji 4, joukkueet

Lajissa 4 suoritetaan 10 kierrosta alla lueteltuja liikkeitä ja sen aikaraja on 9 minuuttia. Laji
suoritetaan mies + mies ja nainen + nainen pareissa. Molemmista pareista kumpikin urheilija
suorittaa 5 kierrosta. Ensin toinen tekee yhden kokonaisen kierroksen, sitten toinen yhden
jne...kunnes molemmat ovat tehneet 5 kokonaista kierrosta. Lajissa parilla on käytössään
vain 1 tanko. Parien suoritukset voi videoida eri videoille (eli ei tarvitse olla yhdessä pitkässä
videossa). Molempien videoiden linkki tulee tällöin lähettää erikseen.

10 kierrosta:
7 raakatempausta
7 valakyykkyä

Aikaraja 9 minuuttia

Tangon paino: miehet 42,5 kg, naiset 30 kg

Lajin kulku: Parilla on 9 minuuttia aikaa suorittaa laji. Lajissa suoritetaan 5 kierrosta per
urheilija raakatempauksia ja valakyykkyjä levytangolla. Raakatempauksia tehdään 7 ja
valakyykkyjä 7 per kierros.

Pisteytys: Lajin tulos on MM ja NN parien 10 kierrokseen kulunut yhteenlaskettu aika. Jos
urheilijat eivät saa aikarajaan mennessä kymmentä kierrosta suoritettua, on heidän
tuloksensa 9 min + 1 sek per jäljelle jäänyt toisto.

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

Tempaus - Tempaus suoritetaan raakana eli urheilija ei saa ottaa tankoa vastaan
kyykkysyvyydessä, vaan lantion on jäätävä polvitason yläpuolelle. Tanko lähtee lattialta ja
päätyy yhdellä yhtäjaksoisella liikkeellä suorille käsille pään päälle.

Valakyykky - Valakyykyssä tanko on lukittuna suorin käsin pään yläpuolella kyykkyliikkeen
ajan. Kyykyssä lantion on laskeuduttava polvitason alapuolelle.

https://www.fin2f.fi/materiaalit


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. Lähetä linkki videoon sähköpostilla osoitteeseen info@fin2f.fi. Kirjoita viestin otsikoksi
nimenne, edustamanne seura sekä videoidun lajin numero. Kirjoita viestin
tekstikenttään lajissa saavuttamanne tulos, sekä lisäksi koko joukkueen
yhteistulos. Linkki tulee olla lähetettynä su 17.10 klo 23:59 mennessä.

Tuomarointivinkkejä:

- Tutustu tarkasti raakatempauksen ja valakyykyn liikestandardeihin etukäteen.
- Ole tarkkana ojennuksen ja hallitun loppuasennon kanssa.
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