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LINNAMASTERS 2017 
KARSINTA 

 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu Linna Masters 2017 -karsintaan ennakkoon. Voit ilmoittautua karsintojen 
sulkeutumiseen asti 5.11.2017. 

 
Ilmoittaudu täällä: https://www.wodconnect.com/crossfit-hameenlinna/seminars/3217 

 

Tulokset 
Karsintojen tulokset syötetään WodConnect-järjestelmään 5.11.2017 klo 23:59 
mennessä. 

 
Hinta 
Karsinta maksaa 10€ / osallistuja karsinnan julkistamiseen (23.10.2017) asti. 
Tämän jälkeen hintaporras nousee ja karsinta maksaa 15€ / osallistuja. 

 
Karsinnan parhaiten selvittäneet urheilijat pääsevät ottamaan mittaa toisistaan 
LinnaMasters -kilpailussa 9.–10.12.2017 CrossFit Hämeenlinnassa. 

 
Huom! CrossFit Masters -harrastajien voimakkaan kasvun vuoksi, pidätämme oikeuden 
määritellä lopulliset ryhmäkoot ja kilpailupäivän ikäsarjoittain karsintojen jälkeen. Kaiken 
kaikkiaan kilpailijoita tulee olemaan vähintään sama määrä kuin edellisinä vuosina. 

Kilpailu on kullekin ikäryhmälle yksipäiväinen. Ikäsarjasi määräytyy kilpailupäivänä olevan 
ikäsi mukaan. 

KISAPAIKAN LUNASTAMINEN 

Kilpailuun päässeet urheilijat julkistetaan 7.11. mennessä 
linnamasters.com- verkkosivustolla. 

 
Kilpailumaksusta luodaan seminaari WodConnectiin. Maksulinkin löydät 7.11. 
verkkosivuilta. Maksa kilpailumaksu 45€ määräaikaan mennessä WodConnect-tilin 
kautta. Täytä samalla muut tiedot (syntymäaika, t-paidan koko).  
 
Maksettuja kilpailu- tai karsintamaksuja ei palauteta missään olosuhteissa. Et voi 
myöskään myydä kilpailupaikkaasi itse eteenpäin. 
 
 

https://www.wodconnect.com/crossfit-hameenlinna/seminars/3217
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URHEILIJAN VASTUU 
 
Olet itse vastuussa omista suoritteistasi ja siitä, että ne on tehty annettujen standardien 
mukaisesti. Karsinnassa ei vaadita videointia tai boxin omistajan erillistä hyväksyntää 
suoritteille, joten urheilijan vastuu korostuu. Pidä huoli, että olet ymmärtänyt vaaditut 
liikestandardit ja suoritat liikkeet annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
VARUSTEET 
 
Karsinnassa sallittuja välineitä ovat 

 
• painonnostokengät 
• vyöt 
• rannetuet 
• magnesium 
• polvituet 
• hanskat 
• voimistelulämsät. 

 
Kiellettyjä välineitä ovat remmit, pihka ja muut otetta tai suoritusta avustavat välineet, 
kuten  voimistelulämsät kapulalla, kyykkyhousut tai penkkipaita. 
 
TUOMARI 
 
Jokaisella urheilijalla tulee olla virallisella CrossFit-salilla jäsenenä oleva, asiansa 
osaava tuomari, joka on sisäistänyt karsinnan säännöt sekä liikestandardit. Tuomari 
laskee standardit täyttäneet suoritteet sekä pitää niistä kirjaa. 
 
 
Onnea karsintaan! 
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KARSINTALAJIT 
 
A-osio 
 

Min 00:00–02:00: 400/300m Soutu + Maksimi 
tuplanaru Min 02:00–03:00: Maksimi leuat 
Min 03:00–04:00: Maksimi pistoolikyykyt 
Min 04:00–05:00: Maksimi varpaat 
tankoon 
 
Min 05:00–08:00: 
3 min Tauko 

 
B-osio 
 

Min 08:00–15:00 
 
AMRAP 7 min nousevilla 
painoilla: 3 Raaka Rinnalleveto 
3 Etukyykky 
3 Ylöstyöntö 
 
Kompleksi suoritetaan kerran, jonka jälkeen lisätään tankoon painoa. 
Viimeisellä painolla suoritetaan kompleksia niin monta kierrosta/toistoa kuin 
urheilija ehtii. 
 
Sarjat 35–39, 40–44 
Miehet: 40/50/60/70/80 
(AMAP) Naiset: 
30/35/40/45/50 (AMAP) 
 
Sarjat 45–49, 50–54 
Miehet: 40/45/50/55/60 (AMAP) 
Naiset: 30/32,5/35/37,5/40 
(AMAP) 
 
Sarja 55+ 
Miehet: 30/35/40/45/50 (AMAP) 
Naiset: 20/25/30/32,5/35 
(AMAP) 
 
Min 15:00–17:00 
2 min Tauko 

 
C-osio 
 

Min 17:00 – kunnes urheilija on suorittanut kaikki toistot 
 
For time: 
20 Käsipainotempaus 
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15 Valakyykky 
10 Yleisliike Laatikon 
Yli 15 Valakyykky 
20 Käsipainotempaus 
 
Sarjat 35–39, 40–44: 
Miehet: Käsipaino 22,5kg / laatikko 60cm / Valakyykky 
50kg Naiset: Käsipaino 15kg / laatikko 50cm / Valakyykky 
35kg 
 
Sarjat 45–49, 50–54: 
Miehet: Käsipaino 17,5kg / Laatikko 60cm / Valakyykky 
42,5kg Naiset: Käsipaino 12,5kg / Laatikko 50cm / 
Valakyykky 30kg 
 
Sarja 55+ 
Miehet: Käsipainotempaus15kg / Laatikko 50cm / Valakyykky 
30kg Naiset: Käsipainotempaus 10kg / Laatikko 50cm / 
Valakyykky 20kg 

 

 
KARSINTAOHJE 
 
A-osio: 
 

Minuuteilla 00–02: 
Kahden minuutin aikana urheilija soutaa 400/300 metriä ja suorittaa jäljelle jäävällä 
ajalla niin monta tuplanaruhyppyä kuin ehtii. Soudun koko matka lasketaan yhdeksi 
pisteeksi. 
 
Minuuteilla 02–03: 
Urheilija suorittaa niin monta leuanvetoa kuin ehtii yhdessä minuutissa. 
Toisto lasketaan leuan ylitettyä tankolinjan. Kaikki leuanvedon tyylit ovat 
sallittuja (myötä/vastaote, kippaus, perhonen…). 
 
Minuuteilla 03–04: 
Urheilija suorittaa niin monta Pistoolikyykkyä kuin ehtii yhdessä minuutissa. 
 

Minuuteilla 04–05: 
Urheilija suorittaa niin monta varpaat tankoon - liikettä kuin ehtii yhdessä minuutissa. 
Toisto lasketaan varpaiden koskettaessa tankoa. Kaikki otteet tangosta ovat 
sallittuja (myötä- ja vastaote, ristiote) 
 
Urheilijan tulos on kaikkien toistojen yhteen laskettu määrä. 
 
Soutu 
Urheilija istuu soutulaitteessa kellon käynnistyessä. Soutulaitteen kapulan tulee 
olla laitteen pidikkeessä ja siitä saa ottaa kiinni vasta kellon käynnistyessä. 
Urheilija saa valita vastuksen vapaasti. Soutulaitteesta saa nousta vasta kun 
laitteessa lukee 400/300m. 
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https://youtu.be/S7HEm-fd534 
 

Tuplanaru 
Tuplanaruhypyssä naru pyörähtää kaksi kertaa jalkojen alta yhden hypyn 

aikana. https://youtu.be/-tF3hUsPZAI 

Leuanveto 
Liikkeen alkuasennossa urheilija roikkuu tangossa olkanivel ja kyynärnivel 
täysin ojennettuna. Yläasennossa leuan kärki käy tangon yläpinnan tason 
yläpuolella. 
 
https://youtu.be/r45xLlH7r_M 
 

Pistoolikyykky jalkoja vuorotellen 
Urheilija aloittaa liikkeen toinen jalka täysin ojennettuna ja suorittaa yhden jalan 
kyykyn laskemalla lantion polvilinjan alapuolelle. Sen jälkeen urheilija nousee takaisin 
alkuasentoon ennen kuin aloittaa seuraavan toiston toisella jalalla. Jos toisto 
hylätään, on hylätyllä jalalla suoritettava onnistunut toisto ennen kuin jalkaa voi 
vaihtaa. Edessä olevan jalan varpaista voi pitää kiinni. 
 
https://youtu.be/qDcniqddTeE 
 

Varpaat tankoon 
Liikkeen alkuasennossa urheilija roikkuu tangossa olkanivel ja kyynärnivel 
täysin ojennettuna. Urheilijan kantapäiden on ohitettava urheilijan käyttämän 
tangon muodostama pystylinja ennen kuin jalat tuodaan ylös. Yläasennossa 
molempien jalkojen varpaiden on kosketettava tankoa samanaikaisesti. 
 
https://youtu.be/_03pCKOv4l4 

 
B-osio: 
 

Seitsemän minuutin aikana urheilija aloittaa ikäsarjansa alkupainoista ja toteuttaa 
kertaalleen kompleksin, mihin sisältyy yhdeksän toistoa. Kompleksin 
suoritettuaan urheilija lisää itse tankoon määrätyt painot ja jatkaa kompleksien 
suorittamista, kunnes kaikki painot on kierrätetty läpi tai aika loppuu. 
 
Jos urheilija ehtii suorittaa kaikki yhdeksän toistoa suurimmalla painolla, tulee 
urheilijan jatkaa kompleksien suorittamista tällä painolla aikamerkkiin asti. Tiebreak- 
aika (väliaika) katsotaan viimeisestä kokonaan suoritetusta kompleksista ja 45 
toiston jälkeen, jos urheilija ehti viimeisellä painolla useamman kierroksen. 
 
Urheilijalla on käytössään vain yksi tanko ja avustajien käyttö on kielletty. 
Kompleksi on suoritettava ilman tangon lepuuttamista lattialla. Tanko saa levätä 
kompleksin aikana urheilijaa vasten (rinnalla, taskussa, polvilla…) missä muussa 
asennossa hyvänsä, paitsi lattialla. Kompleksi on aloitettava kokonaan alusta, jos 
tanko putoaa lattialle ennen kuin kaikki yhdeksän toistoa on suoritettu. Jos aika 
loppuu kesken kompleksin, lasketaan jokainen kesken jääneestä kompleksista 
suoritettu toisto aikamerkkiin asti. 
 

https://youtu.be/S7HEm-fd534
https://youtu.be/-tF3hUsPZAI
https://youtu.be/r45xLlH7r_M
https://youtu.be/qDcniqddTeE
https://youtu.be/_03pCKOv4l4
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Tulos on kaikkien suoritettujen toistojen yhteenlaskettu määrä. 
 
Raaka Rinnalleveto 
Tanko nostetaan lattialta olkapäille ja otetaan vastaan raakana lantion käymättä 
polvilinjan alapuolella. Toisto lasketaan vasta urheilijan ojennettua itsensä täysin, 
tangon levätessä olkapäillä ja vartalon keskilinjalla. Kyynärpäiden tulee olla tangon 
etupuolella. Kaikki toistot tulee tehdä lepuuttamatta tankoa lattialla, mutta urheilija 
voi levätä tanko olkapäillään tai riipussa ennen seuraavaa toistoa. Kompleksin 
viimeistä rinnallevetoa ei voi tehdä suoraan kyykkyyn, vaan urheilijan on ojennettava 
itsensä kokonaan, jotta toisto lasketaan. 
 
https://youtu.be/GVt4uQ0sDJE 
 
 

Etukyykky 
Kaikki toistot alkavat ja päättyvät täydellisestä ojennuksesta ylhäällä, tangon 
levätessä olkapäillä ja vartalon keskilinjalla kyynärpäät tangon etupuolella. Ala-
asennossa urheilijan lantion tulee käydä polvilinjan alapuolella. 
 
https://youtu.be/m4ytaCJZpl0 
 

Ylöstyöntö 
Kaikki toistot alkavat etukyykyn ja rinnallevedon yläasennosta ja päättyvät 
täydelliseen polvien, lantion ja kyynärpäiden ojennukseen tanko vartalon keskilinjan 
päällä. 
Urheilija voi punnertaa, vauhtipunnertaa, työntää raakana tai saksaamalla tangon pään 
päälle. Saksauksen jälkeen tulee urheilijan palauttaa jalat lantion alle täydelliseen 
ojennukseen ennen kuin toisto lasketaan. Viimeisen etukyykyn jälkeen voi tangon 
työntää suoraan pään päälle thrusterina. 
 
https://youtu.be/V-hKuAfWNUw 
https://youtu.be/X6-DMh-t4nQ 

 
C-osio: 
 

Tämä osaa suoritetaan aikaa vastaan annetussa 
järjestyksessä. Tulos on karsinnan kokonaisaika. 
 
Käsipainotempaus 
Urheilija nostaa käsipainon yhdellä yhtenäisellä liikkeellä lattialta pään päälle. 
Käsipaino tai vapaa käsi ei saa koskettaa vartaloa. Yläasennossa urheilijan 
jalkojen, lantion ja kyynärpään tulee olla täydellisesti ojennettuina. Käsipainon tulee 
olla jalkojen muodostaman linjan sisäpuolella. Käsipainotempaus suoritetaan 
vaihtokäsin. Kättä voi vaihtaa hyväksytyn suorituksen jälkeen maassa tai ilmassa. 
 
https://youtu.be/9520DJiFmvE 
 

Valakyykky 
Tangon voi nostaa lattialta pään päälle millä hyvänsä tempauksen tai rinnallevedon 
tekniikalla. Täydellisesti ojennetusta yläasennosta urheilija kyykkää lantion polvilinjan 
alapuolelle ja nousee takaisin yläasentoon. Tanko ei saa koskettaa urheilijan päätä tai 
olkapäitä kyykyn aikana, kyynärpäiden täydellinen ojennus vaaditaan ainoastaan 

https://youtu.be/GVt4uQ0sDJE
https://youtu.be/m4ytaCJZpl0
https://youtu.be/V-hKuAfWNUw
https://youtu.be/X6-DMh-t4nQ
https://youtu.be/9520DJiFmvE
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yläasennossa. 
 
https://youtu.be/RD_vUnqwqqI 
 

Yleisliike Laatikon Yli 
Urheilija suorittaa yleisliikkeen ennen hyppyä tai askellusta laatikon yli. Rinnan on 
kosketettava lattiaa yleisliikkeen aikana ja molempien jalkojen tulee olla 
samanaikaisesti laatikon päällä ylityksen aikana. Toisto lasketaan molempien jalkojen 
laskeuduttua laatikon toiselle puolelle. 

 
 

All videos courtesy CrossFit® 

 

https://youtu.be/RD_vUnqwqqI
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