
 KILPAILUKUTSU FEARLESS FINNS FREESKI TOUR -TAPAHTUMAAN 

 Ajankohta ja paikka:  Lauantaina 25.3.2023,  Sveitsin hiihtokeskus, Pujo�elu�e 1, 05880 Hyvinkää 
 Järjestävä seura: Freestyleseura Moebius ry 
 Laji: Ski slopestyle 
 Huom!  Parkin rakenteen takia reilit (2 laskua) ja hypyt (2 laskua) suoritetaan erikseen. Parempi reili -run 
 ja parempi hyppy -run jäävät voimaan ja muodostavat kokonaispisteet. Tarkemmin kilpailijakokouksessa. 

 Huom!  Kilpailu on osa kansallista Fearless Freeski  Touria. Kisan pisteet lasketaan mukaan myös MOE 
 SkiTour-rankingin yhteispisteisiin. 

 Sarjat ja kisalinjat: 

 MiniKids  , tytöt ja pojat (syntynyt v. 2013 tai myöhemmin), pikkulinja 
 Kids  , tytöt ja pojat (syntynyt v. 2010 - 2012), pikkulinja 
 Rookie  , tytöt ja pojat (syntynyt v. 2007 - 2009), isolinja 
 Pro,  nuoret naiset ja miehet (syntynyt v. 2006 tai aikaisemmin), isolinja 

 Harrastelijat,  (Kaikki, ei ikärajaa, ei kuulu Fearless Touriin), pikkulinja 

 Nuorten sarjoissa palkitaan kolme parasta, Kaikissa sarjoissa tarjolla myös erikoispalkintoja. 

 Ennakkoilmoi�autumiset viimeistään ke 22.3.2023 tästä linkistä:  Google Formsin ne�lomakkeella  . 
 Osallistumismaksut  : Kaikki-sarjat, ennakkoilmoi�autuneet Moebius jäsenet  0 €  , muut ei jäsenet ja 
 paikan päällä ilmoi�autuneet  5 €.  Maksetaan Freestyleseura Moebius ry:n �lille  FI09 8000 9710 2213 95 

 Kilpailun aikataulu lauantaina 25.3.2023: 
 10:00  Lipunmyyn�/hissit aukeaa 
 10:15 alk.  Rekisteröin� ja numeroliivien jako, hiihtokoulun mökki 

 -Vapaat harjoitukset- 
 11:40  Kilpailijakokous reilirinteen päällä lähtöpaikalla 
 12:00-13:30  Reilikisa, Kaikki sarjat (reiliparkki) 

 -Lounas- 
 14:15-15:00  Hyppykisa, MiniKids & Kids & Harrastelijat: (hyppyparkki, pikkulinja) 
 15:15-16:00  Hyppykisa, Rookie & Pro: (hyppyparkki, isolinja) 
 16:00  Palkintojenjako, kaikki sarjat: rinneravintolan edessä 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwoFJjVxQwIXjkjuYvdo4msNWCTCm9VSb8URdnbRiyphC4ng/viewform?usp=pp_url


 Hissiliput,  Sveitsin hiihtokeskuksen lipunmyyn�,  päivälippu numeroliiviä vastaan  28 €  . 
 Hiihtokeskuksessa on käytössä  Axess Ski Card  -etäkor�. 

 Erinomainen lounas käypään hintaan tarjolla Sveitsin rinneravintolassa. 

 Osallistuminen ja Vakuutukset: 
 Fearless Finns Tour edelly�ää kilpailulisenssin ka�avan Skipassin. 
 Harrastelijasarjaan voivat osallistua kaikki lajia harrastavat, ei edellytä seurajäsenyy�ä eikä lisenssiä, 
 mu�a oma kilpailun ka�ava vakuutus tai skipassi on oltava.  Voit ilmoitautua Harrastelijat-sarjaan, jos 
 haluat pienempään hyppylinjaan (taitojesi mukaan). 

 Lue lisää ja hanki  Skisport Finlandin sivujen kau�a  . 
 *12-vuo�aat ja nuoremmat (vuonna 2011 ja myöhemmin syntyneet) Skipassi on rii�ävä kaikkeen 
 kansalliseen kilpailutoimintaan. 
 **Yli 12-vuo�aat (vuonna 2010 ja aikaisemmin) saavat osallistua Skipassilla alueellisiin kilpailuihin sekä 
 oman seuransa järjestämiin kansallisiin kilpailuihin. 

 Lisä�etoja: 

 Kilpailun johtaja: Saku Joukas 
 Tulospalvelu Moebius: WSAP ryhmän linkki tästä  Fearless Freeski Tour2023. 
 moebiusfreestyle@gmail.com 

 *Vanhemmat huomio, tarvitsemme talkooväkeä. Lisä�edot ja ilmoi�autuminen tästä  TALKOOT LINKISTÄ. 

https://www.ski.fi/skisport/harrastaminen/lisenssit-skipassit-ja-fis-koodit/
https://chat.whatsapp.com/LXZTXCJ1HRcDyzxlaCi9MN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLCeLNnHL45fWp8S36NgRSpfx84Xm7TUXFHGRn7kAJARexg/viewform?usp=pp_url

