
Laji 4, nuoret

Lajissa 4 suoritetaan 7 kierrosta alla lueteltuja liikkeitä ja sen aikaraja on 6 minuuttia.

7 kierrosta:
8 käsipainotempausta
8 käsipainothruster

Aikaraja 6 minuuttia

Käsipainon paino P/T: 13 v ja alle 5/4 kg, 14-15 v 10/8 kg, 16-17 v 15/10 kg. Mikäli oikean
painoista käsipainoa ei löydy, voi nuori suorittaa liikkeet painavammalla käsipainolla.

Lajin kulku: Urheilijalla on 6 minuuttia aikaa suorittaa laji. Lajissa suoritetaan 7 kierrosta
tempauksia ja thrustereita yhdellä käsipainolla.

Pisteytys: Lajin tulos on seitsemään kierrokseen kulunut aika. Jos urheilija ei saa
aikarajaan mennessä seitsemää kierrosta suoritettua, on hänen tuloksensa suoritetut toistot.

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

Käsipainotempaus - Käsipainotempaus lähtee liikkeelle, kun ainakin sen toinen pää koskee
lattiaan. Paino nostetaan yhdellä yhtenäisellä liikkeellä suoralle kädelle. Yläasennossa koko
kropan pitää olla ojentuneena, kyynerpään lukossa ja käsi korvan vieressä. Liikkeen aikana
toinen käsi ei saa koskettaa vartaloon. Toistot tulee suorittaa vuorokäsin.

Käsipainothruster - Liike on etukyykyn ja vauhtipunnerruksen yhdistelmä ja välissä on
kiellettyä pysähtyä. Urheilija pitää käsipainoa olkapään päällä, ja laskeutuu siitä kyykyn
ala-asentoon. Urheilija ojentaa tämän jälkeen itsensä kyykystä, ja kun lantio ojentuu, paino
jatkaa matkaa pään yläpuolelle. Toisto on valmis, kun urheilija seisoo täydessä
ojennuksessa, ja paino on lukittuna pään yläpuolelle kädet suorana. Toistot tulee suorittaa
rytmityksellä 4 oikealla kädellä, 4 vasemmalla kädellä.

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 tempauksen ja thrusterin liikestandardeihin etukäteen.
- Ole tarkkana ojennuksen ja hallitun loppuasennon kanssa.
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