
 

 

KALOTIN KOVAKUNTOISIN 2022 

ETÄLAJI: 

A:OSA 

0:00 – 3:00 

FOR TIME: 

500m ROW 

B:OSA 

3:00 – 6:00 

ETSI MAKSIMI PAINO KOMPLEKSIIN: 

1 CLEAN + 1 JERK + 1 HANG CLEAN + 1 JERK 

C:OSA 

6:00 – 8:00  

2min AMRAP (as many reps of possible)  

MAX REPS OF BURPEE OVER ROWER 

 

LAJIN FLOW:  

Aseta kelloon juokseva aika ylöspäin 0:00 – 8:00min.  

Kilpailusuoritus kuvataan, joten ei ole pakollista olla tuomaria paikalla, mutta se on suotavaa. 

Tuomarille ei ole kriteerejä. Lisäksi kilpailija saa käyttää avustajia kuvaamisessa ja painojen 

laittamisessa. 

A:osiossa kilpailija suorittaa 500m Soutu mahdollisimman nopeasti. Ennen suorituksen 

aloittamista aseta soutulaitteeseen valmiiksi 500m(valitse harjoitus, uusi harjoitus, yksittäinen 

matka). Kilpailija saa ottaa soutukahvasta kiinni vasta kun aika lähtee juoksemaan. Kilpailijalla on 

3:00min aikaa suorittaa matka, jos kilpailija ei suoriudu matkasta annetusta ajasta lisätaan 

loppuaikaan 1 sekuntti per metri mitä jäi vajaaksi. Seuraava osio alkaa heti kun kellossa on 3:00. 

 

B: Osiossa etsitääm maksimi painoa kompleksiin 1 Rinnalleveto + 1 Ylöstyöntö + 1 Riipusta 

rinnalleveto + 1 työntö. Kun kellossa on 3:00 niin B:osio alkaa välittömästi ja päättyy 6:00.  

Painot saavat olla ladattuna valmiina tankoon. Miehet käyttävät 20kg ja naiset 15kg levytankoja. 

Nostaessa täytyy käyttää lukkoja.  

Ensinmäinen rinnalleveto suoritus lähtee lattiasta. Rinnallevedon saat suorittaa joko powerina 

(raakana) tai kyykynkautta. Liikkeen loppuasennossa jalkojen ja lantion tulee olla ojennettuna, 

ennen ylöstyöntöä.  



 

 

Ylöstyönnössä kaikki seuraavat nostotyylit ovat sallittuja shoulder press, push press, push jerk ja 

split jerk. Liikkeen lopussa vartalon pitää olla täysin ojennettuna jala vierekkäin ja kädet lukittuina.  

Ylöstyönnön jälkeen tehdään perään riipusta rinnallveto. Joten tanko ei saa käydä välissä 

lattiassa. Tanko voi levätä halutessaan ennen riipusta rinnallevetoa eturäkissä tai riipussa.  

Riipusta rinnalleveto suoritus tulee lähteä polven yläpuolelta. Polven alapuolelta lähtevä nosto 

hylätään. Voit suorittaa riipusta rinnallevedon, joko powerina(raakana) tai sitten kyykyn kautta. 

Liikkeen lopuksi polven ja lantion tulee olla ojentuneena ennen ylöstyöntöä. 

Ylöstyönnössä kaikki seuraavat nostotyylit ovat sallittuja shoulder press, push press, push jerk ja 

split jerk. Liikkeen lopussa vartalon pitää olla täysin ojennettuna jalat vierekkäin ja kädet 

lukittuina.  

 

C: Osio alkaa välittömästi kun kellossa on 6:00 ja loppuu kun kello pysähtyy 8:00.  

Kilpailija tekee 2:00min ajan mahdollisimman monta Burpeeta soutulaitteen yli. 

Burpeessa ala-asennossa rintakehän ja polvien tulee osua lattiaan ja soutulaite tulee ylittää 

tasajalkahypyllä.  

 

Kuvaaminen:  

Aseta kamera kuvaamaan suoritus niin, että kamerassa näkyy koko suorituksen ajan kello, 

soutulaitteen näyttö sekä suoritus paikat nostoille sekä burpeet soutulaitteen yli.  

Ennen A:osion aloitusta näytä kameralle, että soutulaitteen näytössä on matkana 500m. Ja soudun 

suoritettuasi näytä kameralle aika tai metrimäärät.  

B:osiossa videossa tulee näkyä selvästi jokainen suoritus, joten aseta kamera sen mukaisesti. 

Videon loppuun kerro paljon tangossa oli painoa ja käy kuvaamassa videolle painot jotka tangossa 

on.  

C: osiossa huolehdi, että videossa näkyy burpee soutulaitteen yli suoritus kokonaisuudessaan 

molemmilta puolin soutulaitetta.  

 

Tallenna video Youtubeen ja lähetä meille linkki videosta ja kuva tuloskortista: 

kalotinkovakuntoisin@crossfitmerilappi.com 

 

 

 

 


