
KULTAMERKKI 

KEHONHALLINTA & LIIKKUVUUS 

 

 

1-8 lähtö korkealta päkiältä, oikea käsi työntää sivulle 5-6, vasen käsi sama 7-8 

1-8 molemmat kädet työntää sivulle 1-2, molemmat kädet ympäri 3, jää ylös 4, kärrynpyörä 

5-6, etupase kädet pysyy ylhäällä 7-8 

 

1-8 alasmeno madolla 1-4, peruutus notko-pyöristys 5-6, taivutus taakse toinen jalka 

suorana 7-8 

1-8 vartalon vienti edestä alhaalta, taaksetaivutus molemmat jalat maassa 3-4, kippura 5, 

noja 6-8 

 

1-8 pyörintä nojassa 1-4, lokoasentoon jalka pyörähdyksen kautta 5-6, ylösnousu lattialta 7-

8 

 

1-8 pyörintä kädet kiinni vartalossa 1-4, varsa ympäri kädet mukana 5-6, toinen varsa 7-8 

 

1-8 ojenna jalka eteen 1-2, siltakaato eteenpäin 3-4, pyllypyörintä 5-8 

 

- 

 

1-8 kädet pehmeästi ylös 1-4, arabesq tasapaino 5-8 

 

1-8 penche tasapaino 1-4, kuperkeikka ilman käsiä 5-6, sivuspagaatipyörintä 7-8 

 

1-8 pepinletit jalat sivuspagaattiin 1-4, rintaseisonta 5-8 

 

1-8 sivuspagaatiin 1-4, täysistunta jalat yhteen 5-6, selällä jalat kohti kattoa 7-8 

 

1-8 hyppy siltaan 1-4, siltakaato takaperin 5-8 

 

1-8 juokse vaihtaen paikkaa alueella 1-8 

 

- 



 

1-8 sivulaukka 1-2, toinen sivulaukka 3-4, paset eteen pyörien ympäri 5-6-7, ojennus 8 

 

1-8 jalka nousee taakse 1-2, suorista taakse tulppaaniin 3-4, pysyy tasapaino 5-6, ojennus 

kädet kohti kattoa kohottaen 7-8 

 

1-8 hidas aalto 1-4, sivutaivutus kädet korvissa 5-6, etukallistus vartalon vienti edestä 7-8 

 

1-8 sivutaivutus toiselle sivulle 1-2, ojenna kädet kohti kattoa samalla kääntyen 3-4, 

pyssypito eteen jalka vaakatasossa 5-7, jalka lähtee alas 8 

- 

1-8 pencheheitto 1-4, rulla takaperin lopetus b-flexiin 5-8 

 

1-8 madolla ylösnousu polville 1-2, tuo toinen jalka eteen ja liuku etuspagaattiin vasemmalla 

jalalla 3-6, taivuta taakse 7-8 

 

1-8 käden ympäri kipitys kyykyssä 1-4, oikean jalan spagaatti 5-6, taivuta kädellä taakse 7-8 

 

1-8 heinäsirkalla ylönousu 1-4, kädet ympäri ojenna korkea releve 5-8 

 

1-8 yhden käden kärrynpyörä 1-4, kyynerpää kärrynpyörä lopetus seisten 5-8 

 

1-8 jalka ylös 1-2, sivutasapaino 3-4, tourlan taakse 5-8 

 

1-8 tourlan eteen 1-4, lopetus pyörähtäen ympäri 5-6, etukallistukseen lopetus 7-8 

 

1-8 pikee 1-2, toinen pikee 3-4, heiluri 5, toinen heiluri 6, alas toispolviseisontaan 7, yhteen 

8 

 

1-8 pupupotku jalka ojentaen suoraksi sivulle 1-4, kellistys 5-8 

 

1-8 ojennus polvennostohypähdykseen 1-2, askeleet taaksepäin 3-4, takaperin siltakaato 

kyynerpäillä 5-8 

 

1-8 käsilläseisonnan kautta ylösnousu 1-4, sivusyöksy 5-6, kohotus yläkautta 7-8 



 

1-8 illusion 1-2, lopetus alas lonkankoukistaja-asentoon 3-4, jalka sivukautta 5-6, kippura 7, 

loppuasento 8 

 

 


