START UP GAMES 2022

INDIVIDUALS
RULEBOOK & STANDARDS

BRIEFING
Atleti a týmy budou informováni o workoutech prostřednictvím
brífinkuna místě nebo skrz oficiální účty na sociálních sítí nebo
distribucí dokumentu standardů mezi atlety. Je odpovědností každého
atleta a týmu se zúčastnit brífinků nebo se seznámit se standardy
prostřednictvím dokumentu standardů.
Organizátor si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v disciplínách,
organizačním plánu a harmonogramu závodního dne.
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PRÁVA A POVINNOSTI JUDGE
Judge počítá každý rep nahlas, jasně a zřetelně. Po splnění daného počtu opakování na daném cviku Judge dává zřetelný slovní
pokyn, aby se atlet přesunul na další cvik, část workoutu
Judge je oprávněn během workout upravit pozici vybavení atleta pokud hrozí bezprostřední narušení bezpečnosti atleta,
ostatních soutěžích nebo jemu samotnému.
PRÁVA A POVINNOSTI ATLETA (TÝMU)
• Dostavit se včas do seřadiště, kde doporučujeme být 12 minut před zahájením workoutu. Pokud závodník přijde po startu
workoutu dle harmonogramu, jeho skoré bude 0.
• Dodržovat standardy, řídit se pokyny junge, head judge i pořadatelů.
• Pro platný skóre z workoutu je atlet povinen potvrdit výsledek svým podpisem.
• Pokud atlet s výsledkem nesouhlasí, závodník může podat námitku hlavnímu rozhodčímu, a to neprodleně do skončení
daného workoutu.
POVOLENÉ VYBAVENÍ ATLETŮ NA WORKOUTY:
• Vzpěračský pás, mozolníky, vlastní švihadlo, bandáže, magnézium
• Mezi zakázané vybavení mimo jiné patří: trhačky, tejpování hrazdy.
• Pořadatel/Head Judges si vyhrazují právo zakázat využití určitých pomůcek na určité workouty.

INDIVIDUALS: RULEBOOK & STANDARDS

START UP GAMES 2022

WOD 1

3x 4 MIN AMRAP / 1 MIN REST
1–2–3… 1-Arm Devil Press to Box Step Over w/DB
2–4–6… Toes To Bar
3–6–9… Wall Balls
Dumbbell: 22,5/15 kg
Med Ball: 9/6 kg
WOD 1 Athlete Score:
WOD 1: Total reps completed
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WOD 1
PRŮBĚH

Atlet začíná na stanoveném místě a na znamení 3,2,1, go – vybíhají k jednoručkám a boxu. Atlet provede stanovený počet opakování Single Arm Devil Press to Box Step Over a přesouvá se
k hrazdě, kde provede čelem k divákům (čelem do prostoru závodní plochy) stanovený počet
Toes To Bars. Opakování provedená zády k divákům, budou považována za neplatná opakování
(no reps). Poté se atlet přesouvá k terči, kde provede stanovený počet Wall Balls. Po dokončení
každého kola je atlet povinen si sám otočit číslo/posunout kužel. Po signálu značící pauzu, musí
atlet přerušit cvičení. Opakování, které bude dokončeno po časovém limitu, bude považováno za
neplatné opakování (no rep). Po minutě pauzy začíná atlet opět na platformě/na opačné straně
závodní plochy než je konstrukce a na znamení 3,2,1, go – vybíhá ke cviku, ve kterém má pokračovat. Takto atlet pokračuje v celkem třech 4 minutových kolech.
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WOD 1
SINGLE ARM DEVIL PRESS TO BOX
STEP OVER (WITH DUMBBELL)
Cvik začíná ve stoje s nebo bez jednoručky, poté se libovolný
způsobem dostane atlet na zem, kde musí být dotyk hrudníku a stehen země. Jedna ruka může být při cviku již na jednoručce. Poté musí atlet dostat jednoručku do overhead pozice.
V overhead pozici musí být dopnutá kolena, kyčle a napnutá
paže s jednoručnou v rovině těla. Může využít techniku Snatch
i Clean&Jerk.
Poté atlet pokračuje na přestup s jednoručkou přes box. Atlet
se musí na boxu atlet dotknout oběma chodidly, poté libovolně
sestupuje z boxu na druhou stranu. Není povolen dotyk rukama
stehen ani bedny. Jednoručka může být umístěna kdekoliv, nesmí se však dotýkat bedny v žádné fázi přestupu. Zahození jednoručky z polohy od kolen a výše bude klasifikováno jako neplatné opakování (no rep).
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WOD 1
TOES TO BAR
Atlet musí nejprve před začátkem Toes To
Bars projít plnou extenzí paží ve visu na
hrazdě a zároveň dostat paty za svislici –
za úroveň hrazdy, v horní pozici se musí
současně dotknout obě špičky hrazdy.
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WOD 1
WALL BALL
Cvik začíná ve spodní pozici dřepu
– kyčelní kloub se musí dostat pod
úroveň kolene, v horní pozici je nutný
dotyk míče terče ve výšce pro příslušnou kategorii.
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WOD 2

PART A: 00:00 – 06:00
• 5RM Thrusters
06:00 – 07:00
• Rest
PART B: 07:00 – 10:00
• Max reps of Rope Climbs

WOD 2 Athlete Score:
2A: Max weight in kg
2B: Total reps of Rope Climb
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WOD 2
PRŮBĚH

Atlet začíná na stanoveném místě a na znamení 3,2,1, go – může začít nakládat činku. Osa musí
být vždy naložená rovnoměrně a musí mít na obou svých koncích upevněny zarážky. Žádné kotouče nesmí být za zarážkami. V takovém případě by se jednalo o neplatné opakování (no rep).
Atlet má 6 minut na to zvednou maximální váhu na 5 opakování Thrusters. Je povoleno přidávat
i ubírat váhu. Pro platné opakování musí být poslední pátý Thruster dokončen před uběhnutím
času 6 minut. Dokončení po 6 minutách se bere jako neplatné opakování.
Po 6 minutách začíná minuta pauza. Na 7 minutě začne workout 2B. Atlet začíná opět nastanoveném místě závodní plochy a na znamení 3,2,1, go - vyráží směrem k lanu. Atlet má celkem
3 minuty na maximální počet platných Rope Climbs (šplhů po laně). Platné opakování musí končit
dotykem stanovené značky a to ještě před koncem časového limitu.
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WOD 2
THRUSTER
Cvik začíná dřepem s činkou v pozici frontracku. Ve
spodní pozici dřepu – kyčelní kloub se musí dostat
pod úroveň kolene. Při prvním opakování je povolena technika squat clean (přemístění do dřepu).
Atlet musí plynulým pohybem dostat činku do pozice nad hlavou. V horní pozici musí atlet osu plně
zamknout v loktech, kyčle, kolena, ruce plně propnuty, osa je přímo nad hlavou. Pokud atlet při pohybu s činkou nad hlavu pokrčí kolena (technikou
push jerk), jedná se o neplatné opakování.
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WOD 2
ROPE CLIMB
Každé opakování začíná oběma chodidly s dotykem země. Atlet může začít opakování skokem na
lano. Je povolena jakákoliv technika šplhu. Opakování je platné při dotyku jedné ruky stanoveného
bodu (značka/konstrukce). Dolu se může dostat
atlet jakýmkoliv způsobem. Pokud je na laně označena čára, musí se atlet dostat kontrolovaně rukama na tuto čáru a až poté může seskočit.
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WOD 3

PART A: 00:00 – 05:00
For Time:
• 1000/800m RowErg
PART B: 05:00 – 11:00
For Time:
• 10–8–6–4–2 Snatches at 50/35 kg
• 2–4–6–8–10 Bar Facing Burpees
WOD 3 Athlete Score:
3A: Time or Cap + Remaining meters (each meter not completed = +1 sec)
3B: Time or Cap + Remaining reps (each rep not completed = +1 sec)
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WOD 3
PRŮBĚH

Atlet začíná na stanoveném místě a na znamení 3,2,1, go - vyráží na veslo. Veslo si musí obsloužit
sám, pokud je to potřeba. Atlet má 5 minut na to naveslovat stanovený počet metrů. Atlet nesmí
slézt z vesla dříve, než bude mít hotový stanovený počet metrů nebo než skončí 5 minutový limit.
Pokud atlet dokončí stanovený počet metrů na vesle před časovým limitem 5 minut, má do konce
5 minut volno. Ihned v 5:00 začíná část B. Atlet může začínat u činky avšak ve vzpřímené pozici,
nesmí se činky dotýkat rukama. Poté provádí atlet stanovený počet Snatches (trhů), poté pokračuje na stanovený počet Burpee Over Bar (Angličáků přes osu). Pokud tak bude stanoveno, musí
se atlet přesunout s činkou po každém kole do stanoveného pole pro další sérii. Část B končí doskočením posledního Burpees (Angličáku) nebo případně uběhnutím časového liminu 6 minut.
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WOD 3
ROWERG
Atleti si obsluhují veslo sami, výchozí pozice je s vynulovaným displejem. Atlet může opustit veslo až
ve chvíli, kdy se na displeji objeví daný počet kalorií
nebo metrů. V případě určité vzdálenosti na čas probíhá odečítání metrů do nuly. Atlet může opustit veslo až ve chvíli, kdy se na displeji objeví nula zbývajících metrů a výsledný čas.
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WOD 3
SNATCH (MUSCLE, POWER, SQUAT)
Snatch neboli trh začíná s osou na zemi. Atlet jedním
plynulým pohybem zvedne osu nad hlavu do stabilní
overhead pozice. Pro platné opakování musí atlet dojít do plné extenze v kolenou, kyčlích a mít pevně zamknutou osu v loktech přímo nad hlavou. Je dovolena jakákoliv technika trhu (muscle, power, squat). Technika
touch and go mezi opakováním je dovolena, není povoleno osu od země odrážet (bouncing). Zahazování osy
z overhead pozice je dovoleno, avšak vždy musí mít atlet nad osou kontrolu, tak aby neohrozil nebo nepřekážel ostatním atletům.

INDIVIDUALS: RULEBOOK & STANDARDS

1

2

3

4
START UP GAMES 2022

WOD 3
BAR FACING BURPEES
Atlet se libovolným způsobem dostává z pozice ve stoje
do lehu (hrudník a stehna v dotyku se zemí) a zpět, a poté
snožmo přeskakuje osu. Atlet musí být při pozici lehu kolmo k ose. Atlet se musí odrážet do přeskoku z obou nohou současně, dopadat už může libovolně. Dotek osy při
přeskoku je neplatné opakování. Při neplatném opakování
přeskoku musí atlet opakovat celé opakování včetně burpee (angličáku) znovu, ale nemusí se vracet na stranu osy,
kde neplatné opakování započal. Před zahájením pohybu
je atlet povinne upravit pozici osy tak aby byla plně v jeho
dráze a atlet skákal kolmo k ose a zároveň nezasahoval do
pole jiných atletů v heatu.
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WOD 4
MEN

FOR TIME:
Buy in: 100 Double Unders
5 Rounds
• 6 Chest to Bar Pull Ups
• 8 Hang KB Snatches at 24 kg
• 10 Cals RowErg
Buy out: 20m Handstand walk (2,5m UB)
TIME CAP: 11 min
WOD 4 Athlete Score:
WOD 4: Time or Cap + Remaining reps (each rep not completed = +1 sec)
( 2,5 meters segment = 1 rep)
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WOD 4
WOMEN

FOR TIME:
Buy in: 100 Double Unders
5 Rounds
• 8 Pull Ups
• 8 Hang KB Snatches at 16 kg
• 8 Cals RowErg
Buy out: 10m Handstand walk (2,5m UB)
TIME CAP: 11 min
WOD 4 Athlete Score:
WOD 4: Time or Cap + Remaining reps (each rep not completed = +1 sec)
( 2,5 meters segment = 1 rep)
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WOD 4
PRŮBĚH

Atlet začíná na stanoveném místě a na znamení 3,2,1, go - vyráží ke švihadlu, kde provede stanovený počet DU’s (dvojšvihů). Poté pokračuje na hrazdu, kde provede čelem k divákům (čelem do
prostoru závodní plochy) stanovený počet CH2B Pull Ups/Pull Ups. Poté pokračuje ke KB a poté
na veslo. Takto absolvuje stanovený počet kol daného workoutu. Workout končí stanoveným
počtem metrů chůze po rukou. Pokud atlet nedostane ruce za čáru stanoveného segmentu před
ukončením stanoveného limitu, jedná se o neplatné opakování.
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WOD 4
DOUBLE UNDERS
Pro započítání platného opakování musí
atletovi při každém výskoku projít lanko
dvakrát pod chodidly. Švihadlo se musí
točit směrem dopředu.
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WOD 4
PULL UPS
Atlet musí nejprve před začátkem
Pull-Ups projít plnou extenzí paží ve
visu na hrazdě, poté dostává atlet bradu viditelně nad horní úroveň hrazdy. Je
možné zvolit jakoukoliv techniku PullUps, pokud bude dodržen standard.
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WOD 4
CHEST TO BAR PULL UP
(CH2B PULL UP)
Atlet musí nejprve před začátkem CH2B Pull-Ups projít plnou extenzí paží ve visu na hrazdě.
V horní pozici musí viditelně dojít k přímému
kontaktu s hrazdou hrudníkem a to pod úrovni
klíčních kostí atleta. Je možné zvolit jakoukoliv
techniku, pokud bude dodržen standard.
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WOD 4
HANG KETTLEBELL (KB) SNATCH
Atlet musí s kettlebellem dojít nejprve do plné extenze (dopnutá kolena, kyčle), poté trhá kettlebell jedním pohybem z hang pozice (kdekoliv nad
zemí) do overhead pozice. V hang pozici musí mít
atlet napnutý loket ruky, ve které drží kettlebell,
a musí mít KB plně pod kontrolou. V overhead pozici musí být dopnutá kolena, kyčle a napnutá paže
v rovině těla. Poté lze pokračovat na další opakování. Výměna KB je možná kdekoliv. Volná (nepracovní) ruka se nesmí nijak dotýkat těla. Zahození
kettlebellu z jakékoliv výšky bude klasifikováno
jako neplatné opakování (no rep).
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WOD 4
ROWERG
Atleti si obsluhují veslo sami, výchozí pozice je
s vynulovaným displejem. Atlet může opustit veslo až ve chvíli, kdy se na displeji objeví daný počet
kalorií nebo metrů. V případě určité vzdálenosti na
čas probíhá odečítání metrů do nuly. Atlet může
opustit veslo až ve chvíli, kdy se na displeji objeví
nula zbývajících metrů a výsledný čas.
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WOD 4
HANDSTAND WALK
Vzdálenost pro chůzi po rukou je rozdělena po 2,5 metrových
segmentech. Pro započítání platného opakování musí atlet
ujít celých 2,5 metru v kuse (2,5 metru = 1 opakování).
Atlet musí začít s nohami a také celými rukami včetně prstů
před páskou segmentu, o který se bude pokoušet. Pokud atlet začne opakování s jakýmkoliv dotykem rukou čáry, jedná
se o neplatné opakování. Platné opakování končí v případě,
že se atlet dostane oběma rukama za stanovenou čáru daného segmentu. Zároveň musí atlet překonat čáru ve viditelně
kontrolované/stabilní pozici stojky. Pokud by dostal ruce za
čáru při pádu, jedná se o neplatné opakování.
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