
Laji 3, nuoret, alle 16 v

Laji 3 kestää kokonaisuudessaan noin 9 minuuttia ja se koostuu kolmesta eri liikkeestä.

Maksimiliikkeet (2x3 min + max roikunta)
1. Maximi punnerrukset 1 min aikana
2. Maximi matka vauhdittomassa pituudessa
3. Maximi aika roikunnassa

Lajin kulku: Urheilijalla on 3 minuutin aikaikkunassa aikaa tehdä maximi määrä punnerruksia 1
minuutissa, jonka jälkeen hänellä on toiset 3 minuuttia aikaa suorittaa maximi matka
vauhdittomassa pituudessa, ja lopuksi vielä roikkua maximi aika tangossa. Urheilija saa tehdä
vauhdittomassa pituudessa niin monta yritystä kuin haluaa. Punnerrukset (1 min max toistot) ja
roikunta (max aika) pitää suorittaa yhdellä yrityskerralla.

Pisteytys: Pisteet muodostuvat toistojen yhteenlasketusta pistemäärästä. Punnerruksista saa
yhden pisteen per punnerrus. Vauhdittomasta pituudesta saa yhden pisteen per senttimetri.
Roikunnasta saa yhden pisteen per sekunti.

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

Punnerrus - Punnerrus alkaa urheilijan ollessa maassa kyynerpäät ojentuneina ja lantion ollessa
suorassa. Varpaiden ja kämmenten tulee osua lattiaan ja kyynärpäät ovat lukittuina.
Liikkeen ala-asennossa urheilijan rinnan tulee koskettaa tennispalloa tai muuta vastaavaa 6-7 cm
korkuista esinettä lantion ollessa suorana. Asennon tulee säilyä laskeutumisen ja nousun aikana.
Polvet eivät saa avustaa liikettä sen missään vaiheessa.

Vauhditon pituushyppy - Hyppy lähtee lattiaan merkityn viivan takaa. Urheilija ponnistaa tasajalkaa
niin pitkälle kuin pääsee. Hypätty matka mitataan merkitystä viivasta urheilijan kantapäähän tai
horjahduksissa siitä ruumiinosasta, joka on lähempänä viivaa. Suoritus hylätään, jos urheilija ottaa
ylimääräisiä askelia ennen ponnistusta.

Roikunta - Roikunnassa urheilija roikkuu tangossa joko myötä- tai vastaotteella, ristiote ei ole
sallittu. Urheilijan vartalo lähtöasennossa täysin ojentuneena. Jalat eivät saa koskea lattiaan tai
mihinkään muuhun ylimääräiseen välineeseen. Suoritus alkaa, kun urheilija hyppää tankoon
molemmilla käsillään tai irrottaa jalan korokkeesta.

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
nimesi, edustamasi seura sekä videoidun lajin numero. Kirjoita viestin tekstikenttään lajissa
saavuttamasi tulos. Linkki tulee olla lähetettynä su 17.10 klo 23:59 mennessä.

Tuomarointivinkkejä:

- Tutustu tarkasti mitattavien liikkeiden liikestandardeihin etukäteen.
- Laske toistot tarkasti.
- Aseta mittanauha maahan huolellisesti hyppyä varten.

mailto:info@fin2f.fi

