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Briefing
Atleti a týmy budou informováni o workoutech prostřednictvím briefingu na místě nebo skrze oficiální účty na 
sociálních sítích nebo distribucí dokumentu standardů mezi atlety. Je odpovědností každého atleta a týmu se 
zúčastnit briefingů nebo se seznámit se standardy prostřednictvím patřičných dokumentů.

Organizátor si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v disciplínách, organizačním plánu a harmonogramu závodního dne.
 

Vybavení atletů na workouty
• Mezi povolené vybavení patří vzpěračský pás, mozolníky, vlastní švihadlo,  

bandáže, magnézium, plavecké brýle, špunty do uší, plavecká čepice.

• Mezi zakázané vybavení patří: trhačky, tejpování hrazdy, ploutve  
a jiné pomůcky do bazénu, které pomáhají rychlosti nebo nadnášet.

• Pořadatel/Head Judges si vyhrazují právo zakázat využití určitých pomůcek na určité workouty.
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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 judge, 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.
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© 2022 BCROSS CHALLENGE. Všechna práva vyhrazena. 
Jakákoli část tohoto dokumentu nesmí být užita (zejm. kopírována, zveřejňována, šířena či jinak reprodukována) bez 
předchozího písemného udělení oprávnění k užití autorského díla ze strany Bcross Challenge s. r. o. Užitím autorského 
díla bez přechozího písemného udělení oprávnění k takovému užití je nezákonným jednáním, jímž se vystavujete riziku 
postihu dle příslušných právních předpisů.
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2. WORKOUT FLOWS
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SPORT
MEN  |  WOMEN  |  MIX

1. WOD: SWEATY BAR

2. WOD: GO HEAVY OR GO HOME

3. WOD: I GO, YOU SKI

4. WOD: LAST DANCE
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SPORT 1. WOD: SWEATY BAR FLOW:
Atleti jsou povinni dodržovat pokyny Judges ohledně obslu-
hy všech trenažérů. Atleti si v tomto workoutu displeje nulují 
sami. Atlet si musí před začátkem práce na trenažéru vynulovat 
display a opustit trenažér, až když bude na displeji stanovený 
počet kalorií. Úprava/nastavení uchycení nohou a zátěže (dam-
per) je povoleno (i v průběhu workoutu).

Atleti začínají na stanoveném místě, a na znamení 3,2,1, Go… 
běží k prvním trenažerům (BikeErg a SkiErg), kde pracují na da-
ném počtu kalorií dle své kategorie. Ve chvíli, kdy oba atleti 
dosáhnout potřebného počtu kalorií, na znamení Judges pře-
cházejí na hrazdu, kde provádějí 21 Synchro Toes To Bar (dále 
jen T2B’s) dle daného standardu. Po ukončení práce na hrazdě 
se přesouvají na další dvojici trenažérů (atlet, který začínal na 
BikeErgu musí pokračovat na RowErg, atlet začínající na SkiEr-
gu musí nyní jít na Echo Bike), kde opět pracují na kaloriích dle 
své kategorie. Poté následuje 15 Synchro T2B’s, poté se dvojice 
přesouvá znovu na trenažéry (z RowErg na Echo Bike, z Echo 
Bike na RowErg), po dokončení kalorií provedou 9 Synchro 
T2B’s a workout atleti končí poslední dvojicí trenažérů. Atleti se 
v průběhu nesmí na trenažérech nijak střídat, či si jinak pomá-
hat. Každý z atletů musí sám vždy splnit daný počet kalorií. Po 
dokončení posledních kalorií se oba atleti musí přesunout na 
cílové místo - Toto místo bude upřesněno na Briefingu. 

FOR TIME:
• 50/40 Synchro Cals BikeErg + SkiErg

• 21 Synchro Toes To Bar

• 50/40 Synchro Cals RowErg + Echo Bike

• 15 Synchro Toes To Bar

• 50/40 Synchro Cals Echo Bike + RowErg

• 9 Synchro Toes To Bar

• 50/40 Synchro Cals SkiErg +  BikeErg

TIME CAP: 16 MIN
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2. WOD:  
GO HEAVY OR GO HOME

FLOW:
2A) Atleti začínají na stanoveném místě, a na znamení 3,2,1, Go… běží na 
stanovené místo, kde začínají nakládat osu. Před začátkem workoutu je 
osa nenaložená a kotouče připraveny dle pokynů Judges a Crew. Je zaká-
záno jakkoliv si vybavení před začátkem připravovat (pozice kotoučů). Ka-
ždá naložená váha, o kterou se atleti pokusí, musí být zajištěna zarážkami. 
Pokud je opakování provedeno bez zarážek, jedná se o No Rep. Atleti jsou 
povinni před začátkem každého pokusu oznámit a potvrdit si s Judgem o 
jakou váhu se pokouší, na zpětné reklamace při změně váhy nebude brán 
zřetel. Atleti se mohou v pokusech libovolně střídat. Je povoleno upravo-
vat váhu směrem nahoru i dolu. Kotouče musí být vždy naloženy na ose 
zrcadlově ve stejném pořadí. Atleti provádí pokus dle platného standar-
du. Platný pokus je uznán vždy judgem, následně může atlet osu odložit/
zahodit. Pokud atlet osu zahodí dříve než judge uzná platný pokus a bude 
se jednat o sporný pokus, jedná se o no rep. Aby byl pokus platný, musí 
atlet dokončit celý komplex před vypršením Time Capu 6 min. Pokud atlet 
ukončí pokus po uplynutí 6 minut, jedná se o No Rep. Výsledné skóre je 
součet největších vah platných pokusů každého z atletů (Max váha Atlet 
1 + Max váha Atlet 2).

2B) Druhá část workoutu začíná po minutové pauze v čase 07:00. Atleti 
začínají na stanoveném místě a na znamení 3,2,1 go… běží k hrazdě, kde 
provádí 20 CH2B Pull Ups (muži) / Pull Ups (ženy). Atleti se střídají libo-
volně. Po ukončení práce na hrazdě, se přesouvají na osu, kde provádí 
10 Synchro Ground to Overhead dle platného standardu. Atleti se musí 
potkat v horní pozici při plnění standardu. Po skončení 10 opakování pře-
chází na 20 Pistol Squats, kde se střídají libovolně dokud společně v souč-
tu neprovedou 20 opakování. Pistole nemusí být provedeny alternating. 
Poté se vrací zpět na osu a provádí 10 Synchro Shoulder to Overhead dle 
platného standardu. Opět se musí setkat, případně na sebe počkat, v hor-
ní pozici. Následně přecházejí na 20 Burpees Over Bar, kde se střídají libo-
volně dokud nemají 20 opakování. Poté atleti provádějí 10 Synchro Front 
Squats, kde se musí setkat jak v horní, tak v dolní pozici při plnění stan-
dardu - zde jsou tedy hodnoceny 2 pozice. Jelikož se jedná o 8 minutový 
AMRAP, po dokončení Front Squats začínají workout od začátku, tedy 20 
CH2B Pull Ups / Pull Ups. Výsledkem tohoto workoutu je celkový počet 
opakování provedených za 8 minut.

SPORT

2A) 00:00–06:00 (STRENGTH)
Find Max Weight For The Complex: 
• 5 Touch&Go Deadlifts + 1 Hang Squat Clean

– 06:00–07:00 REST –

2B) 07:00 - 15:00 (8 MIN AMRAP)
• 20 CH2B Pull Ups / Pull Ups
• 10 Synchro Ground to Overheads w/ Barbell at 50/35kg
• 20 Pistol Squats
• 10 Synchro Shoulder to Overheads w/ Barbell at 50/35kg
• 20 Burpees Over Bar
• 10 Synchro Front Squats w/ BB at 50/35kg
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SPORT 3. WOD:  I GO, YOU SKI
 
PART A:
SkiErg For Max Meters in 10 minutes

PART B: 
10 MIN AMRAP:
• 2/1 Rope Climb
• 12 Box Jump Overs at 60/50cm
• 8m Farmers Carry w/ 2x KB at 2x 32/24kg
• 4 Double KB Deadlifts at 2x 32/24kg
• 8m Farmers Carry w/ 2x KB at 2x 32/24kg

3A = number of meters on SkiErg 
3B = number of reps in 10 min AMRAP 

FLOW:
Atleti začínají na stanoveném místě a na znamení 3,2,1, go… jeden z 
atletů běží ke SkiErgu a pracuje na maximální vzálenosti metrů ujetých 
za 10 minutový časový interval. Druhý atlet začíná workout, na kte-
rém se atleti následně střídají, vždy ale až po celém kole. Takže vždy 
po dokončení celého kola si atleti vymění pozice na SkiErgu. Tento 
workout začíná 2/1 Rope Climb, následně atlet provádí 12 Box Jump 
Overs. Po dokončení Box Jump Overs následuje 8m Farmers Carry se 
dvěma kettlebelly. Tento úsek nemusí být tzn. unbroken. Atlet může s 
KB’s běhat. Pro splnění 8 metrového úseku se musí atlet dostat obě-
ma chodidly celou jejich plochou za stanovenou čáru. Následně at-
let provádí 4 Double KB Deadlifts dle platného standardu. Poté atlet 
pokračuje zpět 8m Farmers Carry. Atlet se musí dostat opět nejdříve 
oběma chodidly celou plochou za stanovenou čáru, a až poté může 
KB odložit na zem. Kettlebell je zakázáno zahazovat. Při zahození do-
stává atlet no rep za poslední opakování. 8 metrový úsek = 1 bod/rep. 
Po dokončení jde tento atlet střídat atleta na SkiErgu. Druhý atlet jde 
ve stejném pořadí provádět tento workout. Atleti mají zakázáno jakko-
liv manipulovat či dotýkat se displeje SkiErgu. Veškerou obsluhu dis-
pleje provádí Judge nebo dedikovaný člen Crew týmu. Úpravu odporu 
(damper) na SkiErgu si atleti mohou měnit jakkoliv.

 
Výsledkem tohoto workoutu je:

3A: Celková ujetá vzdálenost (v metrech) na SkiErgu na 9 min oběma 
atlety dohromady.

3B: Součet všech opakování odpracovaných oběma atlety za 9 minut.
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4. WOD:  LAST DANCE

FOR TIME:
Buy In: Accumulate 1 min in Handstand Hold (1x1m)

Then: 3 Rounds:

• 8m Synchro 1-Arm OH DB Walking Lunges  
at 22,5/15kg (Right Arm) 

• 6  Synchro 1-Arm Devil Presses  
at 22,5/15kg

• 8m Synchro 1-Arm OH DB Walking Lunges  
at 22,5/15kg (Left Arm)

Buy Out: 16 m Handstand Walk**

*2m has to be UB 

TIME CAP: 10 MIN

FLOW:
Atleti začínají na stanoveném místě a na znamení 3,2,1, go… se atleti přesouva-
jí k vyznačenému čtverci 1x1m, kde musí společně naakumolovat 1 minutu ve 
stojce. Atleti si při stojce nemohou nijak vzájemně pomáhat, atlet se musí do 
stojky dostat sám. Vždy pracuje pouze jeden z atletů. Atleti se střídají libovol-
ně. Není stanoven žádný minimální limit, který musí provést každý z atletů. Čas 
se začíná počítat ve chvíli, kdy atlet odlepí obě nohy od země, měření stojky se 
zastavuje ve chvíli, kdy se jakákoliv část těla jiná než dlaně dotkne země nebo 
se atlet dotkne dlaněmi/prsty čáry čtverce. Atlet se může ve čtverci pohybovat 
libovolně, a však žádná část ruky se nesmí dotknout čáry. 

Po akumulaci 1 minuty atleti postupují na tři kola workoutu, kde nejdříve pro-
vádí 8m Synchro 1-Arm DB Overhead (OH) Walking Lunges dle daného stan-
dardu. Nejprve musí oba atleti začít s jednoručkou (DB) v pravé ruce. Atleti 
musí začít celým objemem těla, především oběma chodidly před čárou, kde 
začíná 8 metrová vzdálenost. Následně atleti synchro provádějí výpady dokud 
nedojdou opět celým objemem těla a chodidly za 8 metrovou značku. Úsek 
bude rozdělen na čtyři 2-metrové úseky, který se každý z nich počítá za 1 bod/
sekundu. Vždy, aby se daný úsek počítal, musí atleti dokončit krok celou plo-
chou boty až za čáru, která značí konec daného úseku a dokončit celý výpad, 
tedy dorovnat kolena, kyčle a skončit s jednoručkou nad hlavou ve vzpřímené 
pozici. Následně provádějí 6 Synchro 1-Arm DB Devil Presses dle standardu. 
Poté atleti pokračují cestou zpět 8m Synchro 1-Arm DB OH Walking Lunges a 
to tentokrát povinně v levé ruce. Po dokončení 8 metrového úseku, pokračují 
atleti do druhého kola, kdy jdou opět zpět 8m Synchro 1-Arm DB OH Walking 
Lunges - v pravé ruce, poté 6 Synchro 1-Arm Devil Presses, a vrací se zpět 8m 
Synchro 1-Arm DB OH Walking Lunges - v levé ruce. Stejně provedou třetí kolo. 
Po ukončení třetího kola atleti zakončí workout 16m Handstand Walk. Vždy pra-
cuje jen jeden z atletů. Atleti se mohou střídat jakkoliv chtějí. Atlet musí vždy 
ujít minimálně 2 metry bez přerušení (UB), aby se jim daný úsek počítal (2m = 
1b/sec). Obě dlaně atleta musí vždy začít před daným úsekem bez dotyku čáry. 
Při dotyku bude atlet judgem vrácen zpět před čáru. Zároveň musí atlet přejít 
čáru celým svým objemem dlaní, aby mu byl daný úsek uznán. Atlet může ujít 
více jak 1 blok v kuse. Pro začátek a konec segmentů platí stejná pravidla. Není 
stanoven žádný minimální limit, který by musel provést každý z atletů. Výsled-
kem workoutů je čas. Pokud atleti nestihnou v časovém limitu. Výsledek je 
Time Cap +1 sec za každý neprovedený rep a za každý 2 metrový úsek.

SPORT
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3. STANDARDS
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2

3

BOX JUMP OVERS
Atlet překonává box skokem snožmo z jedné strany 
na druhou. Atlet box může překonat výskokem snož-
mo na bednu, poté libovolně seskakuje nebo sestu-
puje z boxu na druhou stranu. Druhá varianta překo-
nání boxu je skokem snožmo bez dotyku na druhou 
stranu boxu. V obou případech se však atlet musí od-
rážet ze země z obou nohou současně. 

Pokud se atlet při přeskoku bedny opře rukou nebo 
jinou částí těla než chodidly bedny, jedná se o no rep.
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BURPEE OVER BAR
Atlet se libovolným způsobem dostává z pozice ve stoje do lehu 
(hrudník a stehna současně s dotyku se zemí). Atlet si lehá k ose bo-
kem a nebo čelem. Poté jde zpět na nohy (avšak nemusí projít exten-
zí) a překonává osu skokem snožmo. Atlet se musí odrážet do přes-
koku z obou nohou současně, dopadat už může ale libovolně. 

Dotek osy při přeskoku není považován za no rep, pokud atlet dopad-
ne na nohy. Při neplatném opakování přeskoku musí atlet opakovat 
celé opakování včetně Burpee (angličáku) znovu, ale nemusí se vra-
cet na stranu osy, kde neplatné opakování započal. Před zahájením 
pohybu je atlet povinen upravit pozici osy tak, aby byla plně v jeho 
dráze a atlet či činka nezasahovala do pole jiných atletů v heatu.

1

2
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COMPLEX:  
5 TOUCH&GO DEADLIFTS [1,2]  
+ 1 HANG SQUAT CLEAN [3,4,5]
Complex začíná s osou na zemi, atlet poté dostává osu pozvedem vzhů-
ru k pasu do plné extenze. Atlet musí propnout kolena a kyčle a být kolmo 
k zemi. Poté může přejít na další opakování. Technika touch and go je po-
vinná, atlet nesmí osu položit nebo odpočívat s osou na zemi (například si 
upravovat úchop mezi opakováními), je zároveň zakázáno osu odrážet od 
země (tzv. bouncing). Atlet provádí 5 Touch&Go Deadlifts s výše popsaný-
mi pravidly. Po dokončení 5 Touch&Go Deadlifts, navazuje atlet na 1 Hang 
Squat Clean. Činka se v hang pozici nesmí dostat pod úroveň kolen. Dále 
atlet přemisťuje osu na ramena. Poté atlet musí v dolní pozici projít úplným 
dřepem, kyčle viditelně pod úrovní kolen. V horní pozici musí propnout kole-
na, kyčle, lokty viditelně před osou, tělo v jedné rovině. 

Pokud atlet přejde z posledního deadliftu přímo do Cleanu - nejedná se 
o Deadlift + Hang Squat Clean, ale o Squat Clean, což bude vyhodnoceno 
jako no rep. Atlet musí začít celý complex znovu.

1

3
4

5

2
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3

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 hor-
ní 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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DOUBLE DB DEADLIFTS
Jednoručky začínají před prvním opakováním na zemi. Atlet provádí po-
zved jednoruček do plné extenze, kdy v horní pozici má proplá kolena, 
kyčle, tělo v jedné rovině kolmo k zemi. Následně začíná další opako-
vání, kdy každá z jednoruček se musí dotknout ve stejném okamžiku 
země a to minimálně jednou z hlav. Atlet drží jednoručky pouze za ma-
dla. Je zakázáno jednoručky od země odrážet. 

Zahození jednoručky je zakázáno! Jednoručky nejsou odhozové nářadí, 
proto bude atletovi za tento čin odebráno poslední platné opakování.
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DOUBLE KB DEADLIFTS
Kettlebelly začínají před prvním opakováním na zemi. Atlet provádí pozved 
kettlebelů do plné extenze, kdy v horní pozici má proplá kolena, kyčle, tělo 
v jedné rovině kolmo k zemi. Následně začíná další opakování, kdy každá 
z kettlebelů se musí dotknout ve stejném okamžiku země a to spodní čás-
tí kettlebellu. Atlet drží kettlebelly pouze za madla. Je zakázáno kettlebelly 
od země odrážet. 

Zahození kettlebellů je zakázáno! Kettlebelly nejsou odhozové nářadí, pro-
to bude atletovi za tento prohřešek odebráno poslední platné opakování.

1

2
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FARMERS CARRY w/ 2x DB
Atlet nese jednoručky v každé ruce jednu. Pozice jednoruček je podél těla 
pod úrovní kyčlí. Je zakázáno jednoručky jakkoliv nadlehčovat, celá váha 
musí být nesena v rukou. Atlet musí začínat před stanovenou čárou - a to 
celým objemem chodidel, pro dokončení daného úseku musí atlet opět 
dostat obě svá chodidla celým objemem za stanovenou čáru - a to v plné 
extenzi těla, až poté může jednoručky položit na zem. 

Pokud si atlet potřebuje při chůzi během úseku odpočinout je zakázáno 
jednoručky setrvačností pokládat čí hodit před sebe. 

Pokud atlet toto pravidlo poruší, bude vrácen na úplný začátek úseku.  
Atlet drží jednoručky celou dlaní za kovové madlo, je zakázáno držet jedno-
ručky za pogumované hlavy stran jednoruček.
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FARMERS CARRY w/ 2x KB
Atlet nese kettlebelly v každé ruce jednu. Pozice kettlebellů je podél těla 
pod úrovní kyčlí. Je zakázáno kettlebelly jakkoliv nadlehčovat, celá váha 
musí být nesena v rukou. Atlet musí začínat před stanovenou čárou - a to 
celým objemem chodidel, pro dokončení daného úseku musí atlet opět 
dostat obě svá chodidla celým objemem za stanovenou čáru - a to v plné 
extenzi těla, až poté může kettlebelly položit na zem. 

Pokud si atlet potřebuje při chůzi během úseku odpočinout je zakázáno 
kettlebelly setrvačností pokládat čí hodit před sebe. 

Pokud atlet toto pravidlo poruší, bude vrácen na úplný začátek úseku.  
Atlet drží kettlebelly celou dlaní za madlo (ucho), je zakázáno držet kettle-
belly jiným způsobem.
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HANDSTAND HOLD (1 x 1m)
Atlet provádí stojku ve vyznačeném čtverci 1 x 1 m. Ve čtverci se 
atlet může jakkoliv pohybovat, avšak se nesmí žádnou částí ruky 
dotknout obvodové čáry. Čas se začíná počítat v okamžiku, kdy 
atlet odlepí obě nohy od země, měření stojky se zastavuje ve 
chvíli, kdy se jakákoliv část těla jiná než dlaně dotkne země nebo 
se atlet dotkne dlaněmi/prsty čáry čtverce. Pokud má atlet na-
akumulovat určitý čas, není omezen počtem pokusů, ani délkou 
jednotlivých pokusů pro platné opakování. 

Pokud je cvik provádět při týmovém workoutu, nesmí si atleti ni-
jak vzájemně pomáhat.
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HANDSTAND WALK (SPORT)
Vzdálenost pro chůzi po rukou je rozdělena po 2 metrových seg-
mentech. Pro započítání platného opakování musí atlet ujít celé 
2 metry v kuse (2 metru = 1 opakování). Atlet musí začít s no-
hami a také celými rukami včetně prstů před páskou segmentu, 
o který se bude pokoušet. Pokud atlet začne opakování s jakým-
koliv dotykem rukou čáry, jedná se o neplatné opakování. 

Platné opakování končí v případě, že se atlet dostane oběma ru-
kama za stanovenou čáru daného segmentu.

STANDARDS & WODS FLOW WINTER CLASSIC 2022



PISTOL SQUAT
Neboli dřep na jedné noze. Atlet začíná ve 
vzpřímeném postoji, dopnutá koleny, kyčle. 
Altet při pohybu dolů i nahoru musí mít jednu 
nohu bez doteku země a zároveň se atlet nesmí 
opírat touto nohou o stojnou nohu. Jakýkoliv 
dotek země jinou než stojnou nohou zname-
ná no rep. V dolní pozici dřepu musí být kyčle 
pod úrovní kolene nohy, na které dělá dřep. Po-
kud tak není stanoveno, není nutné po každém 
opakování střídat nohy. 

Je dovoleno si volnou nohu přidržovat rukou. 
Pata stojné nohy se při dřepu může odlepit ze 
země. Není však dovoleno využívat při pohybu 
externí podložení paty (kotouč, část konstruk-
ce, parťáka, atd.)
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PULL UPS
Atlet musí nejprve před začátkem Pull-Ups projít plnou extenzí 
paží ve visu na hrazdě, poté dostává bradu viditelně nad horní 
úroveň hrazdy. Je možné zvolit jakoukoliv techniku Pull-Ups,  
pokud bude dodržen standard.
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RING MUSCLE UP
Pohyb začíná v dolní pozici pod kruhy, kde atlet musí nejprve projít pl-
ným visem/extenzí - proplé ruce (s nebo bez false gripu) a nohy bez 
dotyku země. Paty se při pohybu nahoru nesmí dostat nad úroveň 
kruhů.  Altet musí při dokončování pohybu nad kruhy projít dipem. 

Je nutné, aby atlet před zahájením dalšího opakování v horní pozi-
ci plně propnul lokty. Dopnutí loktů až v průběhu dalšího opakování 
bude považováno za no rep. Kippování je povoleno. 

Rukavice, mozolníky či jiné pomůcky k ochraně rukou jsou povoleny. 
Není povoleno pomůcky kombinovat. Závodní gymnastické mozolní-
ky povoleny nejsou.
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ROPE CLIMB
Každé opakování začíná oběma chodidly s dotykem země. At-
let může začít opakování skokem na lano. Je povolena jakákoliv 
technika šplhu. Opakování je platné při dotyku jedné ruky stano-
veného bodu (značka/konstrukce). 

Dolů 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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SYNCHRO 
1-ARM DB OVERHEAD LUNGES
Atlet dostává DB libovolným způsobem nad hlavu. Dumbell je 
po celou dobu pohybu nad hlavou s propadnutým loktem ve 
stabilní pozici. U výpadu musí být dotyk kolene země. Pro spl-
nění snychro standardu se atleti musí potkat vždy ve vzpřímené 
pozici a v dolní pozici výpadů – u dotyku kolene země. Pro plat-
né opakování ve vzpřímené poloze je nutné mít dopnutá kole-
na, kyčle a napnutaou paži v rovině těla. Je povinné střídat nohy 
do každého výpadu (alternating). Atlet si nesmí druhou rukou 
jakkoliv pomoci dotykem těla či jednoručky. Je nutné, aby atle-
ti pracovali stejnou nohou současně, to samé platí pro ruku ve 
které drží DB. 

Zahození DB z jakékoliv výšky je zakázáno! Dumbells nejsou od-
hozové nářadí, proto bude atletovi za tento čin odebráno po-
slední platné opakování. 
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SYNCHRO 1-ARM DEVIL PRESS
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 do-
stat jednoručku do overhead pozice. V overhead po-
zici musí být dopnutá kolena, kyčle a napnutá paže 
s jednoručnou v rovině těla. Může využít techniku 
Snatch i Clean&Jerk. Pro splnění synchro standardu 
se atleti musí setkat v dolní pozici - při dotyku hrud-
níku a stehen země a poté v overhead pozici dle 
standardu. 

Zahození jednoručky z polohy od kolen a výše bude 
klasifikováno jako neplatné opakování (no rep). 
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SYNCHRO BAR MUSCLE UP
Každé opakování začíná plnou extenzí loktů a nohama ve vzduchu. 
Kipping Muscle Up je povolen na rozdíl od výmyku či sklopky. Žádná 
část chodidla se nesmí dostat nad úroveň hrazdy během kippu. At-
let musí provést fázi dipu, před dokončením opakování. V horní pozici 
jsou paže plně propnuté nad hrazdou a ramena jsou nad osou hrazdy 
nebo mírně před ní. Žádná jiná část paže kromě dlaní se nesmí do-
tknout hrazdy. Úplné puštění hrazdy v horní pozici (vyklepání rukou 
apod.) není povoleno, je však povoleno krátké cílené přehmátnutí. 

Synchro standard je splněn pokud se atleti potkají při plnění standar-
du v horní pozici.

Rukavice, mozolníky či jiné pomůcky k ochraně rukou jsou povoleny. 
Závodní gymnastické mozolníky povoleny nejsou. 

Není povoleno pomůcky kombinovat, například omotávka hrazdy 
a mozolníky zároveň. 
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SYNCHRO FRONT SQUATS
Pokud není stanoveno provést cvik ze stojanů, musí atlet dostat 
jakkoliv činku do počáteční pozice frontracku - lokty před osou 
s plnou extenzí kolen a kyčlí. Atlet s osou provádí dřep, kdy kyčel 
se musí viditelně dostat pod úroveň kolen, následně jde nahoru 
do plné extenze těla, propnutá kolena, kyčle, tělo v jedné rovině 
kolmo k zemi, lokty viditelně před osou. Je povolená jakákoliv 
technika držení osy ve frontracku za předpokladu dodržení stan-
dardu loktů před úrovní osy. Jako první opakování je povolená 
technika Squat Clean. Synchro standard je splněn pokud se at-
leti potkají jak v dolní pozici dřepu, tak v horní pozici při plnění 
standardu. Zde jsou tedy hodnoceny 2 synchro pozice.
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SYNCHRO 
GROUND TO OVERHEAD
Atlet libovolným způsobem dostává osu ze země nad 
hlavu. Může použít techniku Snatch nebo Clean and 
Jerk. Atlet může techniku libovolně měnit. Pro platné 
opakování musí mít atlet v horní pozici plnou extenzi 
v kolenou, kyčlích a loktech a mít osu kontrolovaně 
vpřímce těla nad hlavou. Technika touch and go mezi 
opakováním je dovolena, není však 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. 

Synchro standard je splněn, pokud se atleti potka-
jí v horní pozici při plnění standardu. Každý z atletů 
může využít rozdílnou techniku G2OH.
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SYNCHRO SHOULDER TO OVERHEAD 
(S2OH)
Pokud není stanoveno provést cvik ze stojanů, musí atlet dostat jakko-
liv činku do počáteční pozice frontracku s plnou extenzí kolen a kyčlí. 
Následně atlet jakoukoliv technikou dostává osu nad hlavu (Strict Pre-
ss, Push Press, Push Jerk, Split Jerk). 

Pro platné opakování musí atlet v horní pozici mít plnou extenzi v lo-
ktech, kolenou a kyčlích a oběma chodidly vedle sebe. Osa musí být 
kontrolovaně v přímce těla. Následně může atlet pokračovat na další 
opakování. Alet může využít techniku touch and go. Pokud atlet přeru-
ší a zahodí osu, další opakování opět začíná opět ve front racku. Při prv-
ním opakování není povolena technika Squat Clean Thruster, zároveň 
mezi opakováními není povolena technika Thruster. 

Synchro standard je splněn, pokud se atleti potkají v horní pozici při pl-
nění standardu. Každý z atletů může využít rozdílnou techniku S2OH.
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SYNCHRO TOES TO BAR
Atlet musí nejprve před začátkem Tous To Bars projít plnou exten-
zí paží ve visu na hrazdě a zároveň dostat paty za svislici – za úroveň 
hrazdy, v horní pozici se musí současně dotknout obě špičky hrazdy. 
Synchro standard je splněn pokud se atleti dotknout v horní pozici 
hrazdy zároveň. V dolní pozici se atleti potkat nemusejí.

STANDARDS & WODS FLOW WINTER CLASSIC 2022




