
Laji 5, Finaali, nuoret
Suoritetaan su 17.10.21 aikana.

Finaalilajissa suoritetaan alla olevia liikkeitä 3 kierrosta. Lajin aikaraja on 10 minuuttia.

3 kierrosta:
20 askelkyykkyä
10 cal soutua
5 varpaat renkaisiin

Aikaraja 10 minuuttia

Lajin kulku: Urheilijalla on 10 minuuttia aikaa suorittaa laji. Lajissa suoritetaan ensin 20
askelkyykkyä vuorojaloin. Tämän jälkeen soudetaan 10 kaloria. Lopuksi tehdään 5 varpaat
renkaisiin liikettä. Yhteensä suoritetaan 3 kierrosta kaikkia liikkeitä.

Tulos: Lajin tulos on kolmeen kierrokseen kulunut aika. Jos urheilija ei saa aikarajaan
mennessä kolmea kierrosta suoritettua, on tulos suoritettujen toistojen määrä.

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

Askelkyykky - Askelkyykyssä polvi koskettaa maata astuttaessa joko eteen- tai taaksepäin.
Askelkyykyt tehdään paikoillaan. Yläasennossa lantio on ojennettava ja jalkojen oltava
vierekkäin.

Soutu - Urheilija istuu soutulaitteessa kun lukemat ovat nollissa. Seuraavan kierroksen soutu
on aloitettava nollatulla laitteella. Tuomari saa nollata laitteen.

Varpaat renkaisiin - Varpaat renkaisiin -liikkeen lähtöasennossa tulee urheilijan roikkua
renkaiden alapuolella koko vartalo ojentuneena. Urheilija nostaa molempia jalkoja niin,
kengät koskettavat renkaita tai sormia samanaikaisesti. Mikäli urheilija suorittaa useampia
toistoja peräkkäin, tulee urheilijan käsien ja alavartalon ojentua  renkaiden alapuolella, ja
kantapäiden on käytävä sivusta katsottuna renkaiden takapuolella. Kippi liikkeen aikana on
sallittu.

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 liikestandardeihin etukäteen.
- Ole tarkkana, että askelkyykyssä polvi koskettaa lattiaa ja että ylhäällä osoitetaan

täysi ojennus.
- Tuomari saa nollata soutulaitteen näytön.

mailto:info@fin2f.fi

