
Laji 2, nuoret

Lajissa 2 tehdään mahdollisimman monta toistoa alla olevia liikkeitä 10 minuutin aikana,
annetussa järjestyksessä.

Niin monta toistoa kuin mahdollista 10 min aikana
2+4+6+...Seinälle kävely
2+4+6+...Leuanveto/hyppyleuka

16-17 v: leuanveto
Alle 16 v: hyppyleuka

Lajin kulku: Urheilija tekee ensin 2 seinälle kävelyä ja 2 leuanvetoa/hyppyleukaa, jonka jälkeen 4
seinälle kävelyä ja 4 leuanvetoa/hyppyleukaa jne. Jokaisella kierroksella lisätään kaksi toistoa
kumpaankin liikkeeseen. Aikaikkuna on 10 minuuttia.

Pisteytys: Jokaisesta toistosta saa yhden pisteen.

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

Seinälle kävely - Urheilija merkitsee seinään viivan, joka on hänen päälakensa korkeudella silloin,
kun hän seisoo seinän vieressä suorana. Mittaus suoritetaan kengät jalassa. Liike lähtee
päinmakuulta, urheilijan varpaat, reidet, rinta ja kämmenet maassa. Urheilija kävelee seinää pitkin
ylös niin, että varpaat ylittävät seinässä olevan merkkiviivan. Urheilija palaa hallitusti alas
lähtöasentoon. Uusi toisto lähtee kun urheilijan varpaat, reidet, rinta ja kämmenet ovat maassa.
HUOM! Nuorten sarjoissa ei huomioida liikestandardeissa mainittua lattiaviivaa.

Leuanveto - Leuanvedon lähtöasennossa tulee urheilijan roikkua tangon alapuolella koko vartalo
ja kädet ojentuneena, jalat irti maasta. Liikkeen yläasennossa urheilijan tulee viedä leuka tangon
yläpuolelle. Kippi liikkeessä on sallittu.

Hyppyleuka - Liikkeen ala-asennossa urheilijan kädet ovat täysin ojennettuina. Yläasenossa leuka
käy tangon yläpuolella. Urheilija saa ottaa hypäten vauhtia liikkeen suorittamiseen. Urheilija saa
käyttää koroketta oikean korkeuden löytämiseksi. Oikea tangon korkeus määritetään seisomalla
lattialla tai korokkeella kädet suorana. Koko kämmenen on mentävä tangon yli niin, että tanko on
urheilijan ranteen kohdalla.

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. Urheilijan koko suoritus selkeästi näkyy - sekä ylä- että ala-asento
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:

- Seinäkävelyssä varmista, että varpaat ylittävät seinällä olevan viivan.
- Leuanvedossa/hyppyleuassa varmista, että leuka tulee tangon yläpuolelle.
- Varo seisomasta kameran edessä, jotta urheilija ja välineet näkyvät videossa koko lajin

ajan.
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