
 

 

STADIKAN STALLONE 2023 KARSINTA  

LAJISTANDARTIT JA LAJIN FLOW  

 

A: OSIO  

FLOW: Kilpailijalla on 6:00 minuuttia aikaa suorittaa mahdollisimman monta toistoa. Laji lähtee liikkeelle 

kellon ollessa 0:00. Kilpailija tarttuu soutukahvasta vasta kun kello käy. Laji loppuu kun kellossa on 6:00 

minuuttia. Tulos on tehdyt toistot. Naiset käyttävät 15kg tankoa ja miehet 20kg tankoa. Naisilla 30kg ja 

miehillä 42,5kg  

ROW: Kilpailija tarttuu kahvasta vasta kun kello lähtee käyntiin. Kilpailija, joko itse tai tuomari nollaa aina 

soutulaitteen näytön.  

THRUSTER: Ala-asennossa lantion kulma tulee käydä polven alapuolella – Yläasennossa polven, lantion ja 

kyynräpäiden tulee olla ojentuneena, niin että tanko on pään yläpuolella.  

 

6:00 – 9:00 LEPO 

 

B: OSIO 

FLOW: Kellon näyttäessä 9:00, kilpailija saa alkaa etsimään 3 toiston maksimia, Front Squatissa. Kilpailijalla 

on aikaa suorittaa 3:00 minuuttia 9:00 – 12:00.  

Kellon näyttäessä 12:00 kilpailija siirtyy tekemään Clean & Jerkin 1 toiston maximia. Aikaa suorittaa on 3:00 

minuuttia 12:00 – 15:00.  

Kun kellossa on 15:00 kilpailija saa alkaa etsimään Deadliftin 1 toiston maximia. Kilpailijalla on aikaa 3:00 

minuuttia etsiä yhden toiston maximi, 15:00 – 18:00. 

Tulos on kaikkien kolmen suorituksen yhteensä laskettu kilomäärä.  

FRONT SQUAT: Etukyykyssä ala-asennossa lantion kulma tulee käydä polven alapuolella ja yläasennossa 

polvien ja lantion tulee olla ojentuneena. Kolme toistoa tulee suoritaa yhtäjaksoisesti tanko eturäkissä.  

Tangon saa ladata valmiiksi ja halutessaan saa käyttää avustajaa lisäämään/vähentämään painoja.  

CLEAN & JERK: Liike lähtee lattiasta. Kilpailija nostaa tankon rinnalle, joko raakana tai sitten kyykyn kautta. 

Jonka jälkeen suorittaa ylöstyönnön. Ylöstyönnössä yläasennossa tangon tulee olla päänpäällä kyynärpäät 

lukittuna, lantion ja polvien ojentuneena ja jalat vierekkäin. Voit suorittaa ylöstyönnön shoulder pressinä, 

push pressinä, push jerkkinä tai split jerkkinä.  

Tanko saa olla ladattuna valmiiksi ja halutessaan saa käyttää avustajaa lisäämään/vähentämään painoja.  

DEADLIFT: Suoritus lähtee lattiasta. Kilpailja nostaa tangon ylös. Yläasennossa polvien ja lantion tulee olla 

ojentuneena. Sumotyylin maastaveto on kielletty.  

Tanko saa olla ladattuna valmiiksi ja halutessaan saa käyttää avustajaa lisäämään/vähentämään painoja. 

*Kilpailija saa käyttää halutessaan useampaa tankoa B:osion suoritukseen.  

 



 

 

18:00 – 20:00 LEPO 

 

C:OSIO  

FLOW: Kilpailija aloittaa C:osion, kun kellossa on 20:00, vasta silloin on lupa ottaa hyppynarusta kiinni. 

Kilpailijalla on 12:00 minuuttia aikaa suorittaa. Kilpailijan suoritettua 10 PULL UPSIA, tekee kilpailija 

loppuajan mahdollisimman monta toistoa CHEST TO BAR PULL UPSEJA. Tulos on suoritetut toistomäärät 

12:00 minuutin time capissa. Naisilla 15kg käsipaino ja miehillä 22,5kg.  

SINGLE UNDERS: Hyppynaru ykköset. Kilpailija pyöräyttää narua yhden kerran hypyn aikana.  

DUMBBEL SNATCH: Liike lähtee lattiasta, niin että käsipainon molemmat päät osuvat lattiaan. Yläasennossa 

lantion tulee olla ojentuneena ja kyynärvarren lukittuna siten, että käsipaino on pään yläpuolella. Liike 

suoritetaan vuorokäsin. Kilpailija saa vaihtaa kättä yläasennossa, lennosta tai lattiassa.  

JUMPING PULL UPS: Mittaa tangon korkeus niin, että kämmenen alaosa on tangon yläreunassa. Liike lähtee 

lattiasta tai korokkeelta kädet suoraksi ojennettuna. Yläasennossa leuan tulee olla tangon yläpuolella.  

ONE LEG SINGLE UNDERS: Yhden jalan ykköset. Kilpailija suorittaa 50 toistoa ensin toiselle jalalle ja sitten 

vasta toiselle. Kilpailija saa itse päättää kummalla jalalla aloittaa.  

HANG CLEAN + JERK: Ensimmäinen toisto nostetaan ensin selvästi HANG asentoon, jonka jälkeen on lupa 

suorittaa. Rinnalleveto lähtee riipusta ja yläasennossa lantion, sekä polvien tulee olla ojentuneena ja 

käsipaino olkapäällä. Ylöstyönnössä yläasennossa kyynärvarren, lantion ja polvien tulee olla lukittuna ja 

käsipainon pään yläpuolella. Liike suoritetaan vuorokäsin. Kilpailija saa vaihtaa kättä yläasennossa, 

lennosta, hangissä tai lattiassa.  

RING TOES TO BAR: Aseta renkaat niin, että roikunnassa jalat eivät yletä lattiaan. Ala-asennossa lantion 

tulee olla ojentuneena, käsivarsien suorana ja jalkojen tulee lähteä renkaiden linjan takaa. Yläasennossa 

molemma jalkaterät koskettavat renkaita yhtä aikaa.  

DOUBLE UNDERS: Tuplahyppynaruhypyt. Yhden hypyn aikana hyppynaru pyörähtää kaksi kertaa.  

DUMBBEL FRONT SQUAT: Käsipaino on jommalla kummalla puolen eturäkissä niin, että kahva tulee olla 

kämmenen sisällä. Alasennossa lantion kulman tulee olla polven alapuolella, ja yläasennossa polven ja 

lantion tulee olla ojentuneena.  

PULL UPS: Liike lähtee ala-asennosta kädet suoraksin ojentuneena ja yläasennossa leuan tulee käydä 

tangon yläpuolella. Kippileuat ja perhosleuat ovat sallittuja. Vasta-myötä tai ristiotteella. 

CHEST TO BAR PULL UPS: Liike lähtee ala-asennosta kädet suoraksi ojentuneena ja yläasennossa rintakehän 

yläosan tulee ottaa kosketus rintakehän yläosaan. Kippi ja perhostyyli ovat sallittuja.  

 

SUORITUSTA EI TARVITSE VIDEOIDA. TUOMARIKSI KELPAA KUKA TAHANSA LUOTETTAVA LAJIN 

HARRASTAJA TAI VALMENTAJA, JOKA TUNTEE LAJIN LIIKESTANDARTIT. 


