
OPAS KAHVAKUULAHARJOITTELUUN

Suomen painonnostol i itto
Kahvakuulavaliokunta 201 4



Tervetuloa nostamaan!

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua kahvakuulan
nostamisen perusteiden oppimisessa. Jos kaipaat tarkempaa
opastusta, ole yhteydessä lähimpään kahvakuulaurheiluseuraan.

Terveisin,
Kahvakuulavaliokunta 201 4
www.kahvakuulaurheilu.net



1 . OTE
- Kahvakuulasta pidetään kiinni rennosti muutamalla sormella
- Kahvaa ei puristeta
- Ranne neutraalissa asennossa

Etusormi-peukalo-sormilukko

Ota kiinni läheltä kahvan mutkaa



2. HEILAUTUS
- Kuula heilautetaan jalkojen välistä noin si lmien korkeudelle jalkojen voimalla
- Jousta jaloi l la kaksi kertaa, aina kun kuula ohittaa polvet
- Hengitä ulos kun kuula käy alhaalla
- Anna vapaan käden heilua rennosti mukana ja pidä paino kantapäil lä
- Pidä käsi rentona ja kyynärpää pehmeänä, älä kisko kädellä



3. RÄKKI
- Räkkiasento on lepoasento
- Etsi kuulal le tukeva paikka missä et joudu tekemään ylimääräistä l ihastyötä
- Kuulan kahva halkaisee kämmenen
- Ranne täyttää koko kahvan aukon

Käsivarsi on kiinni vartalossa
• Kuula asettuu käsivarren muodostamaan V:hen
• Vartalo pysyy suorassa, lantio ei retkahda sivul le



4. RINNALLEVETO
- Alasviennissä anna kuulan pudota sormien varaan ja heilahtaa rennosti
taakse ennen uutta rinnal levetoa, älä kuitenkaan "sukella" kuulan perään
- Käytä kuulan l i ike hyödyksi, älä jarruta
- Kuula l i ikkuu lähellä vartaloa
- Kuula päätyy heilautuksesta rinnal le oikeaan räkkiasentoon



5. YLÄASENTO
- Hyvä ote ja räkkiasento ovat oikean yläasennon edellytykset
- Kuula asettuu vartalon painopisteen päälle, jol loin yläasentokin voi ol la lepoasento
- Hartiat ovat rennot
- Kahva halkaisee kämmenen eikä kuula roiku sormil la
- Kuula lepää tukevasti rannetta vasten ja ranne täyttää koko kahvan aukon
- Kahvaa ei puristeta ja ranne on neutraali
- Katse eteenpäin



6. TYÖNTÖ
- Kuula nostetaan räkkiasennosta ylös jalkojen voimalla
- Kuula ponnistetaan li ikkeelle jalkojen koukistuksen jälkeen
- Kuulan alle pudottaudutaan jalkoja koukistamalla
- Käsi suoristuu ennen jalkoja
- Jalat suoristetaan ja nosto on valmis



7. TEMPAUS
- Tempaus on kuin heilautus, käsi vain suoristuu lopussa
- Kuula heilautetaan jalkojen voimalla ylös suoral le kädelle
- Käytä heilautuksen li ike-energia hyödyksi, älä vedä kuulaa kädellä
- Kuulan pitää pysähtyä napakasti yläasennossa, kädet ja jalat suoristuvat

- Anna kuulan pudota alas ja nappaa sormil la ki inni vasta, kun kuula meinaa
pudota maahan
- ota kuula pehmeästi jalkojen joustol la alas
- heilauta kuula saman tien uudestaan li ikkeelle




