START UP GAMES 2022

TEAM

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.
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WOD 1

FOR TIME
• 10 Synchro Burpees (3 synchro)
• 50 Synchro DB Snatches (2 synchro)
• 10 Synchro Burpees (3 synchro)
• 100 Synchro DB OH Lunges (2 synchro)
• 10 Synchro Burpees (3 synchro)
• 50 Synchro Hang DB Clean and Jerks (2 synchro)
• 10 Synchro Burpees (3 synchro)
Dumbbell 22,5/15 kg
TIME CAP: 12 MINUTES
WOD 1 Team Score:
WOD 1: Total time or Cap+Remaining reps
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WOD 1
PRŮBĚH

Atleti začínají na stanoveném místě a na znamení 3,2,1, go - provádí všichni 3 stanovený počet
Synchro Burpees (angličáků). Poté jeden z týmu odpočívá a zbylí 2 atleti pokračují k jednoručkám,
kde provádí stanovený počet Synchro DB Snatchů. Členové týmu se mohou v synchro práci libovolně střídat. Poté provedou opět stanovený počet Synchro Burpees (angličáků). Poté jeden
ztýmu odpočívá a zbylí 2 atleti pokračují k jednoručkám, kde provádí stanovený počet Synchro DB
OH Lunges. Členové týmu se mohou v synchro práci libovolně střídat. Poté provedou opět stanovený počet Synchro Burpees (angličáků). Poté jeden z týmu opět odpočívá a zbylí 2 atleti pokračují
k jednoručkám, kde provádí stanovený počet Synchro Hang DB Clean and Jerků. Členové týmu se
mohou v synchro práci libovolně střídat. Workout končí po provedení stanoveného počet Synchro
Burpees (angličáků).

INDIVIDUALS: RULEBOOK & STANDARDS

START UP GAMES 2022

WOD 1
SYNCHRO BURPEES
Atleti se libovolným způsobem dostávají
do lehu, hrudník a stehna v dotyku se zemí.
Z lehu se atleti dostávají opět libovolným
způsobem do plné extenze, kde viditelně
nadskočí s dotykem rukou za hlavou. Atleti
se musí vždy potkat při splnění standardu
v poloze v lehu a při plnění standardu v extenzi a výskoku.
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WOD 1
SYNCHRO DB SNATCHES

Atleti začínají s činkou na zemi s dotykem obou hlav jednoručky, poté trhají činku jedním pohybem do overhead
pozice. V overhead pozici musí být dopnutá kolena, kyčle
a napnutá paže v rovině těla. Atleti se musí potkat v horní pozici při plnění standardu, poté se vrací s jednoručkou zpět na zem, kde je opět musí společně potkat. Poté
lze pokračovat na další opakování. Výměna DB je možná
kdekoliv a kdykoliv pokud je splněn standard. Volná (nepracovní) ruka se nesmí nijak dotýkat těla. Zahození jednoručky z polohy od kolen a výše bude klasifikováno jako
neplatné opakování (no rep).
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WOD 1

SYNCHRO HANG DB
CLEAN&JERKS:
Atleti musí s činkou dojít nejprve do plné extenze (dopnutá
kolena, kyčle), poté trhá činku jedním pohybem z hang pozice (kdekoliv nad zemí) na rameno. V hang pozici musí mít
atleti napnutý loket ruky, ve které drží jednoručku. V pozici
na rameni se jednoručka musí dotknout ramene, dále pokračují atleti s jednodučkou do overhead pozice – kde musí být
dopnutá kolena, kyčle a napnutá paže. Je zakázáno jednoručku odpočívat na rameni ve vertikální poloze na jejím boku a
tím zkracovat rozsah pohybu. Atleti se musí potkat synchroně v horní pozici při plnění standardu, poté lze pokračovat
na další opakování (atleti se nemusí potkat v pozici hang při
plnění standardu). Výměna DB je možná kdekoliv poud je splněn standard. Volná (nepracovní) ruka se nesmí nijak dotýkat
těla, je povolene si jednoručku zpracovat druhou roku při pohybu dolů z pozice overhead do pozice na rameno. Zahození
jednoručky z polohy od kolen a výše bude klasifikováno jako
neplatné opakování (no rep).
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WOD 1
1-ARM DB OVERHEAD
LUNGES:

Jednoručka je po celou dobu pohybu nad hlavou
s propadnutým loktem ve stabilní pozici. U výpadu musí být dotyk kolene země. Atleti se musí
potkat vždy ve vzpřímené pozici a v dolní pozici
výpadů – u dotyku kolene země. Pro platné opakování ve vzpřímené poloze je nutné mít dopnutá
kolena, kyčle a napnutou paži v rovině těla, obě
chodila na stejné úrovni vedle sebe. Zahození
jednoručky z polohy od kolen a výše bude klasifikováno jako neplatné opakování (no rep).
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WOD 2

2 SETS
1st 2 min: Max reps of Wall Balls
2nd 2 min: Max reps of Squat Cleans
3rd 2 min: Max reps of Handstand Push Ups
Barbell: 70/45 kg
Med Ball: 9/6 kg
1 MIN REST, AND DO THE SECOND SET
WOD 2 Team Score:
2A: Total reps of Wall Balls
2B: Total reps of Squat Cleans
2C: Total reps of HSPU’s

INDIVIDUALS: RULEBOOK & STANDARDS

START UP GAMES 2022

WOD 2
PRŮBĚH

Atlet, který bude provádět maximální počet Wall Balls začíná před terčem ve vzpřímené pozici. Na
znamení 3,2,1, go - bere medicimbal a prování Wall Balls. Atlet má 2 minuty na to provést, co nejvíce
opakování během 2 minut. Ve 2:00 končí čas na Wall Balls a zároveň ihned začíná čas na provedení maximálního počtu Squat Cleans. Člen z týmu, který bude provádět tento cvik, může být připravený před
činkou před začátkem časového limitu. Ve 4:00 končí čas na Squat Cleans a zároveň ihned začíná čas
na provedení maximálního počtu HSPU’s (Kliků ve stojce). Třetí atlet, který se bude snažit o maximální počet HSPU’s může být již před začátkem časového limitu připraven před stěnou určenou k tomuto cviku. V 6:00 končí čas na maximální počet HSPU’s a běží minutová pauza (6:00-7:00). V 7:00 začíná
druhé kolo tohoto workoutu - čili opět běží 2 minuty na maximální počet Wall Balls. Atleti se můžou do
druhého kola libovolně prohodit. Pro obě kola platí, že v každém kole musí jít každý atlet jednou.
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WOD 2
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.

1
INDIVIDUALS: RULEBOOK & STANDARDS

2

3
START UP GAMES 2022

WOD 2
SQUAT CLEAN
Atlet začíná s činkou na zemi, poté prochází pozicí dřepu (kyčelní kloub pod úrovní kolene) a končí
s činkou ve front rack pozici s dosažením plné extenze kolen, lokty viditelně před osou a zároveň
musí mít atlet nad činkou kontrolu. Poté atlet pokračuje další opakování. Mezi opakováními se musí
osa dotknout oběmi kotouči země. Technika touch
and go je povolena, je však zakázáno činku od
země odrážet.
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WOD 2
HANDSTAND PUSH UP
Atlet začíná pohyb nejprve ve stabilní stojce
s propnutými lokty, patami v kontaktu se stěnou
a tělem v jedné linii. Kromě pat se žádná jiná část
v horní pozici stěny nedotýká. Poté atlet zahajuje
opakování, kdy se musí dotknout hlavou podložky,
až poté může atlet zahájit tlak ramen a dojít zpět
do pozice stojky. Během pohybu dolů nebo nahoru se nemusí paty stěny dotýkat. Opakování je dokončeno opět v pozici stojky s propnutými lokty,
patami v kontaktu se stěnou a tělem v jedné linii.
Kromě pat se žádná jiná část v horní pozici stěny
nedotýká. Hlava musí být mezi rukama.
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WOD 3

15 MIN AMRAP
I go, You go + Third rows for max Cals
PART A: 15 MIN AMRAP
• 12 Box Jump Overs 60/50
• 9 Shoulder To Overhead at 45/30 kg
• 6 Toes to Bar
• 3 Snatches at 45/30 kg
PART B: 15 MIN AMRAP
• Max Cals RowErg
WOD 3 Team Score:
3A: Total Reps
3B: Total Cals
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WOD 3
PRŮBĚH

Atleti začínají na stanoveném místě a na znamení 3,2,1 začíná workout, kdy jeden atlet usedá na
veslo a vesluje pro maximální počet calorií, druhý atlet jde k bedně a provádí stanovený počet Box
Jump Over, následovaný S2OH, dále T2B’s a poslední Snatches, poté předává štafetu a tyto 4 cviky
provede jiný atlet z týmu. Zároveň se mohou atleti v týmu i libovolně střídat na vesle. Během
workoutu vždy jeden z týmu necvičí, jeden jede na vesle a třetí pracuje na AMRAPU. Výsledkem
workoutu 3A je maximální počet opáček a výsledkem 3B je maximum naveslovaných kalorií celým
týmem za 15 minut.
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WOD 3
BOX JUMP OVERS
Atlet překonává box skokem snožmo z jedné
strany na druhou. Atlet box může překonat výskokem snožmo na bednu, poté libovolně seskakuje nebo sestupuje z boxu na druhou stranu.
Druhá varianta překonání boxu je skokem snožmo bez dotyku na druhou strany boxu. V obou
případech se však atlet musí odrážet ze země
z obou nohou současně.

1
INDIVIDUALS: RULEBOOK & STANDARDS

2
START UP GAMES 2022

WOD 3
SHOULDER TO OVERHEAD
Atlet činku zvedá ze země do pozice na ramenou do
front racku jakoukoli technikou (muscle, power, squat
clean) poté atlet dostává osu do stabilní pozice nad
hlavou. Po dosažení plné extenze (propnuté lokty,
boky i kolena) a zároveň stabilní pozice, pokračuje na
další opakování, kdy se v dolní pozici musí osa dostat
zpět na ramena, aby bylo možné provést další opakování. Při pohybu nad hlavu je povolená jakákoliv technika pokud je dodržen standard pro platné opakování (strict press, push press, push jerk, split jerk). Při
prvním opakování není povolena technika squat clean
thruster, zároveň mezi opakováními není povolena
technika thruster.
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WOD 3
TOES TO BAR
Atlet musí nejprve před začátkem Tous 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 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.
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WOD 3
ROWERG
Atleti si obsluhují veslo sami, výchozí pozice je
s vynulovaným displejem. Atleti si veslo obsluhují sami. Během workoutu už ale na display nesahají, Pokud by jejich vinou došlo k vynulování displeje, považuje se to za jejich chybu, tudíž
o naveslované kalorie přichází. Výsledný počet
kalorií se napíše po doběhnutí setrvačníku vesla.
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WOD 4

3 ROUNDS FOR TIME
Each athlete goes once
•
•
•
•

28 American KB Swing at 24/16 kg
22 Thrusters at 40/25 kg
16 Chest to Bar Pull Ups / Pull Ups
50 Double Unders

TIME CAP: 11 MINUTES
WOD 4 Team Score:
WOD 4: Total Time or Cap+Remaining reps
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WOD 4
PRŮBĚH

Atleti začínají na stanoveném místě a na znamení 3,2,1 začíná workout, kdy jeden z týmu vybíhá ke
Kettelbellu, kde provádí stanovený počet KB Swingů, poté se přesouvá na osu, kde provádí Thrusters, poté jde k hrazdě, kde směrem k divákům provádí CH2B Pull Ups/Pull Ups (opakování provedená zády k divákům se nepočítají) a poslední cvik před předáním štafety je stanovený počet DU’s
(dvojšvihů), poté běží atlet na stanovené místo a předává dalšímu z týmu štafetu, ten poté vybíhá
a provádí ve stejném poředí stejné cviky, poté předá štafetu poslednímu z týmu. Výsledný čas se
počítá až při doběhnutí posledního z týmu na stanovené místo. Čili čas se nepočítá po dokončení
opáčka, ale po doběhnutí!
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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
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 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.

1
INDIVIDUALS: RULEBOOK & STANDARDS

2

3
START UP GAMES 2022

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
AMERICAN KB SWINGS
Atlet drží kettlebell v obou rukou po celou dobu pohybu.
V horní pozici musí atlet projít plnou extenzí v kolenou,
kyčlích a dostat kettlebell plně nad hlavu. V pozici nad
hlavou musí být KB dnem vzhůru. Zároveň musí atletova
hlava projít částečně skrz jeho paže, tak aby bylo madlo
kettlebellu ve stejné vertikální linii jeho uší. Není nutné mít
v horní pozici propnuté lokty. Při pohybu v dolní pozici je
nutné, aby kettlebell prošel svým objemem mezi nohama
atleta. Mezi opakováními se kettlebell nedotýká země. Zahození kettlebellu z jakékoliv výšky bude klasifikováno jako
neplatné opakování (no rep).
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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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