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Seitsemästoista kansainvälinen kielitieteen olympiadi
Yongin (Korean tasavalta), 29. heinäkuuta – 2. elokuuta 2019

Joukkuekilpailun ratkaisu

49 0,6 tekee välineenlla ison heiton: näkymän ulkopuolella
saa välineenn kiinni: pyöräyttää välinettä

50 0,2 tekee vanteella pienen heiton
saa vanteen kiinni: ilman käsien apua, vanne pyörii ruumiinosan
ympäri

51 0,4 tekee välineenlla ison/keskimmäisen heiton
0,2 saa välineenn kiinni: jalan alla, kierteen aikana

52 0,2 tekee välineenlla pienen heiton: väline pyörii akselinsa ympäri,
ilman käsien apua, kierteen aikana

53 0,2 pyörittää välinettä sen akselin ympäri: ilman käsien apua, kier-
teen aikana

54 0,2 pitää vanteen epävakaassa tasapainossa: ilman käsien apua tai
lattialla ollessa
pyörittää vannetta ruumiinosan ympäri: ilman käsien apua tai
lattialla ollessa

55 0,2 pyörittää välinettä sen akselin ympäri lattialla: ilman käsien
apua, näkymän ulkopuolella

0,1 tekee välineenlla pienen heiton: ilman käsien apua, näkymän
ulkopuolella

56 0,6 suorittaa 360°–539°-kierteen varpailla, jalka pidetään ojennet-
tuna sivulle yli vaakatason käden avulla, ylävartalo vaakasuo-
rassa

57 0,4 tekee vanteella ison heiton
pompauttaa vannetta: lattialla ollessa, jalan alla

58 0,2 pyörittää palloa sen akselin ympäri: lattialla ollessa, ilman kä-
sien apua, kierteen aikana

59 0,2 pitää vanteen epävakaassa tasapainossa: ilman käsien apua
pompauttaa vanteen lattialta ylös: ilman käsien apua

60 0,3 siirtää pallon yhdeltä ruumiinosalta toiselle: ilman käsien apua
pyöräyttää palloa: ilman käsien apua, näkymän ulkopuolella



Seitsemästoista kansainvälinen kielitieteen olympiadi (2019)
Joukkuekilpailun ratkaisu

2

61 0,9 tekee vanteella ison heiton
tekee kokokierteen ylävartalon alastaivutuksella ja kaksi 360°-
kierrettä pystyakselin ympäri
pompauttaa vannetta: ilman käsien apua, näkymän ulkopuo-
lella, pystyakselin ympäri tehtävän 360° kierteen aikana

62 0,4 tekee vanteella ison heiton: näkymän ulkopuolella, siltakaa-
don aikana
saa vanteen kiinni: menee vanteen läpi, siltakaadon aikana

63 0,2 tekee pallolla ison heiton
tekee kaksi 360°-kierrettä pystyakselin ympäri ja yhden 180°-
kierteen pystyakselin ympäri, laskeutuu lattialle
saa pallon kiinni

64 0,2 suorittaa kaurishypyn: taaempi jalka koukistettuna
65 0,3 suorittaa kaurishypyn: 360°-kierteellä
66 0,5 suorittaa harppaushypyn: 360°-kierteellä, taaempi jalka kou-

kistettuna
67 0,3 suorittaa sivuharppaushypyn
68 0,4 suorittaa harppaushypyn: 180°-kierteellä
69 0,4 suorittaa kaurishypyn: 180°-kierteellä, taivuttaa selkäänsä

taaksepäin
70 0,4 suorittaa harppaushypyn: taivuttaa selkäänsä taaksepäin,

taaempi jalka koukistettuna
71 0,8 suorittaa 1620°-kierteen varpailla, vapaa jalka ojennettuna

taakse vaakatasoon, ylävartalo pystysuorassa
72 0,4 suorittaa tasapainon varpailla, vapaa jalka ojennettuna eteen

yli vaakatason, ylävartalo pystysuorassa
73 0,5 suorittaa 270°-kierteen varpailla, vapaa jalka ojennettuna

eteen yli vaakatason, ylävartalo vaakasuorassa
74 0,5 suorittaa tasapainon varpailla, vapaa jalka ojennettuna sivul-

le vaakatasoon, ylävartalo vaakasuorassa
75 0,2 suorittaa tasapainon kokojalalla, jalka pidetään ojennettuna

taakse yli vaakatason käden avulla, ylävartalo pystysuorassa
76 0,4 suorittaa 360°-kierteen varpailla, jalka pidetään ojennettuna

taakse yli vaakatason käden avulla, ylävartalo vaakasuorassa
77 —, —, 0 suorittaa 180°-kierteen varpailla ja 360°-kierteen kokojalalla,

vapaa jalka ojennettuna sivulle vaakatasoon, ylävartalo vaa-
kasuorassa


