
Vantaa Fitness Cup 2022 Running order  
 
 
 
09:00 
Classic physique, juniorit Finaali: vapaaohjelma (1) 
Classic physique, juniorit Finaali: vertailut 
Classic physique, masters Tulokset ja palkinnot 
 
Classic bodybuilding, juniorit Finaali: vertailut (5) 
Classic bodybuilding, juniorit Finaali: vapaaohjelma 
Classic bodybuilding, masters Finaali: vertailut (4) 
Classic bodybuilding, masters Finaali: vapaaohjelma 
Classic bodybuilding, juniorit Tulokset ja palkinnot 
Classic bodybuilding, masters Tulokset ja palkinnot 
 
Men’s physique, juniorit  Finaali: vertailut (5) 
Men’s physique, masters  Finaali: vertailut (6) 
Men’s physique, juniorit Tulokset ja palkinnot 
Men’s physique, masters Tulokset ja palkinnot 
 
Women's physique, masters Vapaaohjelma (2) 
Women's physique, masters Finaali: vapaaohjelma 
Women's physique, masters Tulokset ja palkinnot 
 
Wellness fitness, juniorit  Alkukilpailu: vertailut (11) 
Wellness fitness, masters kävely + finaali (6) 
Wellness fitness, juniorit  kävely + finaali 
Wellness fitness juniorit Tulokset ja palkinnot 
Wellness fitness, masters Tulokset ja palkinnot 
 
Body fitness, juniorit Alkukilpailu: vertailut (10) 
Body fitness, masters 35–39 Alkukilpailu: vertailut (9) 
Body fitness, masters yli 45 Alkukilpailu: vertailut (7) 
Body fitness, juniorit kävely + finaali 
Body fitness, masters 35–39 kävely + finaali 
Body fitness, masters 40–44 kävely + finaali (4) 
Body fitness, masters yli 45 kävely + finaali 
Body fitness, juniorit Tulokset ja palkinnot 
Body fitness, masters 35–39 Tulokset ja palkinnot 
Body fitness, masters 40–44 Tulokset ja palkinnot 
Body fitness, masters yli 45 Tulokset ja palkinnot 
 
Bikini fitness, masters 35–39 Alkukilpailu: vertailut (11) 
Bikini fitness, masters yli 45 Alkukilpailu: vertailut (7) 
Bikini fitness masters 35–39  kävely + finaali 
Bikini fitness masters 40–44  kävely + finaali (5) 
Bikini fitness masters yli 45  kävely + finaali 
Bikini fitness masters 35–39 Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness masters 40–44 Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness masters 45 Tulokset ja palkinnot 
 
Bikini fitness, juniorit 16–19 Alkukilpailu: vertailut (7) 
Bikini fitness, juniorit 20–23 -165 cm Alkukilpailu: vertailut (11) 
Bikini fitness, juniorit 20–23 +165 cm Alkukilpailu: vertailut (14) 
Bikini fitness, juniorit 16–19 kävely + finaali 
Bikini fitness, juniorit 20–23 -165 cm kävely + finaali 
Bikini fitness, juniorit 20–23 +165 cm kävely + finaali 
Bikini fitness, juniorit 16–19 Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness, juniorit 20–23 -165 cm Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness, juniorit 20–23 +165 cm Tulokset ja palkinnot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14:00 
Men’s physique   Alkukilpailu: vertailut (13) 
Classic bodybuilding  Alkukilpailu: vertailut (14) 
Men’s physique   Finaali: vertailut (4) 
Classic physique  Finaali: vertailut 
Classic physique  Finaali: vapaaohjelma 
Classic bodybuilding Finaali: vertailut 
Classic bodybuilding Finaali: vapaaohjelma 
Men’s physique   Tulokset ja palkinnot 
Classic physique  Tulokset ja palkinnot 
Classic bodybuilding Tulokset ja palkinnot 
 
Women's physique Vapaaohjelma (1) 
Artistic Fitness  Vapaaohjelma (4) 
Women's physique Finaali: vapaaohjelma 
Women’s physique Finaali: vertailut 
Artistic Fitness  Finaali: vertailut 
Women's physique Tulokset ja palkinnot 
Artistic Fitness  Tulokset ja palkinnot 
 
Wellness fitness – 163 Alkukilpailu: vertailut (11) 
Wellness fitness + 163 Alkukilpailu: vertailut (16) 
Wellness fitness – 163 kävely + finaali 
Wellness fitness + 163 kävely + finaali  
Wellness fitness – 163 Tulokset ja palkinnot 
Wellness fitness + 163 Tulokset ja palkinnot 
 
Body fitness – 160 Alkukilpailu: vertailut (9) 
Body fitness – 163 Alkukilpailu: vertailut (9) 
Body fitness + 168 Alkukilpailu: vertailut (13) 
Body fitness – 163 kävely + finaali 
Body fitness - 168  kävely + finaali (5) 
Body fitness + 168 kävely + finaali 
Body fitness – 163 Tulokset ja palkinnot 
Body fitness – 168 Tulokset ja palkinnot 
Body fitness + 168 Tulokset ja palkinnot 
 
Bikini fitness – 160  Alkukilpailu: vertailut (13) 
Bikini fitness – 163  Alkukilpailu: vertailut (10) 
Bikini fitness – 166  Alkukilpailu: vertailut (11) 
Bikini fitness – 169 Alkukilpailu: vertailut (13) 
Bikini fitness + 169 Alkukilpailu: vertailut (10) 
Bikini fitness – 160  kävely + finaali 
Bikini fitness – 163  kävely + finaali 
Bikini fitness – 166  kävely + finaali 
Bikini fitness – 169 kävely + finaali 
Bikini fitness + 169 kävely + finaali 
Bikini fitness – 160  Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness – 163  Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness – 166  Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness – 169 Tulokset ja palkinnot 
Bikini fitness + 169 Tulokset ja palkinnot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


