
 KILPAILUKUTSU MOEBIUS FREESTYLE SKI TOUR -TAPAHTUMAAN 

 Ajankohta ja paikka:  Lauantaina 28.1.2023,  Hiihtokeskus  Talma, Talmantie 341, 04240 Sipoo 
 Järjestävä seura: Freestyleseura Moebius ry 
 Laji: Ski slopestyle 

 Huom!  Etuparkin rakenteen takia ison linjan reilit  (1 tai 2 laskua) ja hypyt (2 laskua) suoritetaan erikseen. 

 Parempi reili -run ja parempi hyppy -run jäävät voimaan ja muodostavat kokonaispisteet. Tarkemmat 

 tiedot kilpailijakokouksessa. 

 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  (Rennot harrastelijat + Setämiehet &  Tätinaiset, ei ikärajaa), pikkulinja 

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

 Ennakkoilmoittautumiset viimeistään ke 25.1.2023 tästä linkistä:  Google Formsin nettilomakkeella. 

 Osallistumismaksut  : Kaikki-sarjat, ennakkoilmoittautuneet  Moebius jäsenet  0 €  , muut ei jäsenet ja 

 paikan päällä ilmoittautuneet  5 €.  Maksetaan Freestyleseura  Moebius ry:n tilille  FI09 8000 9710 2213 95 

 Kilpailun aikataulu lauantaina 28.1.2023: 
 10:00  Lipunmyynti/hissit aukeaa 
 10:00 alk.  Rekisteröinti ja numeroliivien jako, Talma Ski -shopissa 

 -Vapaat harjoitukset- 
 11:00  Kilpailijakokous pienet, takaparkin lähtöpaikalla 
 11:00-12:30  Slopestyle -kilpailu, MiniKids, Kids, Harrastelijat (takaparkki, pikkulinja) 

 -Lounas- 
 13:20  Kilpailijakokous isot, etuparkin lähtöpaikalla 
 13:30-14:15  Reilikisa, Rookie & Pro: (etuparkki, isolinja) 
 14:15-15:00  Hyppykisa, Rookie & Pro: (etuparkki, isolinja) 
 15:30  Palkintojenjako, kaikki sarjat: rinneravintolan edessä 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQ8y2BAf6EsfbY-kAlyaVQewLgQ96REpqzG05-lAXlcLoHg/viewform?usp=pp_url


 Hissiliput,  hiihtokeskuksen lipunmyynti, kilpailijoille  päivälippu numeroliiviä vastaan  25 €. 

 Erinomainen lounas käypään hintaan tarjolla rinneravintolassa. 

 Osallistuminen ja Vakuutukset: 
 Moe Ski Touriin voivat osallistua kaikki lajia harrastavat, ei edellytä seurajäsenyyttä  .  Voit myös anoa eri 
 sarjassa laskemista, jos haluat pienempään tai isompaan hyppylinjaan (taitojesi mukaan). Tarvitset 
 välineet freestylehiihtoa varten (kypärä pakollinen), sekä parkkilaskun kattavan vakuutuksen (joko 
 Skipassi tai oma tapaturmavakuutus).  
 Lue lisää ja hanki  Skisport Finlandin sivujen kautta  . 

 Lisätietoja: 

 Kilpailun johtaja: Saku Joukas 
 Tulospalvelu: Moebius 
 moebiusfreestyle@gmail.com 

 *Vanhemmat huomio, tarvitsemme talkooväkeä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä  LINKISTÄ 

https://www.ski.fi/skisport/harrastaminen/lisenssit-skipassit-ja-fis-koodit/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7ktZy8cyzK-xyPq6by1vpKgweVOsJMFX5cWXjGEwMTKO66A/viewform?usp=pp_url

