
KILPAILUKUTSU - TUNNELI-SM 2021 FÖÖNI 

15.1.2020 

 

Fööni järjestää Ilmailuliiton hyväksymänä Tuulitunnelilentämisen avoimet SM-kilpailut kauppakeskus Redissä, 
Helsingissä, perjantaista lauantaihin 23. - 24.4.2021, osoitteessa Hermannin rantatie 5 A 00580 Helsinki. 
Perjantaina klo 15.00 alkaen on kilpailujen nopeuden määrityskierrokset, avajaiset ja osa kilpailukierroksista. 
Lauantaina lennetään loput kilpailukierrokset. 

 

LAJIT OSALLISTUMISMAKSU/JOUKKUE 
FS 4-way - AAA, AA, A, Rookie (10 kierrosta) 520€ 
VFS 4-way - Open (10 kierrosta) 520€ 
D2W  360€ 
D4W  520€ 
SOLO FREESTYLE  (5 kierrosta) 210€ 

 

NÄYTÖSLAJIT OSALLISTUMISMAKSU/JOUKKUE 
WFS 2-way  (5 kierrosta)  240€ 
Soolo Speed (3 kierrosta)  100€ 
 

FS 4-way:n AA- ja Rookie-sarja ovat ilman virallista SM-arvoa, eli ovat myös näytöslajeja. Muutkin lajit voivat 
jäädä ilman SM-arvoa, ellei suomalaisen FAI-lisenssin omaavia kilpailijoita tai joukkueita tule tarpeeksi.  

 

DIVEPOOLIT 
FS AAA/Open = FAI FS 4-way Open Divepool  
FS AA = NSL:n AA Divepool 
FS A/Intermediate = NSL:n A/Suomen Intermediate Divepool 
FS Rookie = Kaikki randomit, ei blokkeja (NSL:n Rookie divepool) 
VFS 4-way = FAI VFS 4-way Divepool 
VFS 2-way Rookie = IBA divepool, BB-randomit ja blokit, 

Intermediate = BB-randomit ja blokit + HU-randomit ja blokit (paitsi HU-03) 

Open = HU & HD -randomit ja -blokit (ei BB-kuvia eikä -blokkeja) - exit verkolta, ei ovelta. 

- FAI: divepoolit löytyvät lajien säännöistä FAI:n sivuilta https://www.fai.org/isc-documents 

- NSL:n divepoolit löytyvät osoitteesta http://skyleague.com/rules 
- IBA:n divepool osoitteesta 

https://www.tunnelflight.com/uploads/comp_disciplines/IBA_2018-2019_2-way_VFS_Rules_040118.pd
f  

 
OSALLISTUMISMAKSU 
Osallistumismaksu sisältää kisamaksun ja lentoajan (nopeuden määrityslennot ja kilpailulennot). Mikäli 
osallistuja on rekisteröity useampaan kuin yhteen lajiin, lisälajien osallistumismaksua alennetaan 85€, eli 
järjestelymaksun verran. Järjestelymaksua (85€) ei palauteta. 

 

HARJOITUSKIERROKSET JA NOPEUDEN MÄÄRITYSKIERROKSET 
Nopeuden määrittämislennot ovat Solo Freestyle, D2W, D4W ja Soolo Speed-osallistujilla yhteensä kolme (3) 
minuuttia, muissa lajeissa yksi (1) minuutti. 

https://www.fai.org/isc-documents
http://skyleague.com/rules
https://www.tunnelflight.com/uploads/comp_disciplines/IBA_2018-2019_2-way_VFS_Rules_040118.pdf
https://www.tunnelflight.com/uploads/comp_disciplines/IBA_2018-2019_2-way_VFS_Rules_040118.pdf


Virallisia harjoituskierroksia ei ole. Halutessaan joukkueet voivat varata harjoitusaikaa perjantailta ennen 
kilpailun alkua klo 11.00 saakka. 

 

HARJOITUSVIDEOT – KAIKKI LAJIT 

- Kilpailuissa ei lennetä virallisia harjoituskierroksia. Perjantaina lennetään virallisesti nopeuden 
määrityskierrokset.  

- Viralliset harjoituskierrokset voi korvata lähettämällä tuomareille aikaisemmin talletetetun videon 

tai videoita, jos joukkue/kilpailija niin haluaa. Lähettämisohjeet alempana. Tuomarit voivat tuomita 
nämä kunkin lajin sääntöjen mukaan virallisten harjoituskierrosten sijaan. 

 

VALOJEN / LINJOJEN VÄRIT – KAIKKI LAJIT 

- Sininen väri (sideline) ovesta OIKEALLE, vihreä (sideline) sitä vastapäätä ovesta VASEMMALLE, kun 
katsotaan tunnelin ovelta sisäänpäin. Centerline on valkoinen.  

- Työskentely/lentoajan päättyessä kaikki linjat vilkuttavat punaista. 

- Katso tarkemmin tunnelin kaavakuva. 

FREESTYLE,  D2W, D4W – VIDEOT VAPAASTA OHJELMASTA 

- Näissä lajeissa kilpailijoiden on toimitettava tuomareille video(t) vapaan ohjelman vaikeuden 
määrittämiseksi, ja että tuomarit voivat tutustua vapaaseen ohjelmaan etukäteen. Ohjeet 

alempana. 

FREESTYLE, D2W, D4W – LIITE D 

- Näissä lajeissa tuomareille on toimitettava LIITE D (kummassakin lajissa erilainen) 
- Freestylessä lomakkeella kerrotaan  

o vapaan ohjelman pituus 

o pakollisten kierrosten suoritusjärjestys 

- D2W:ssä ja D4W:ssä lomakkeella kerrotaan vapaan kierroksen aloituspaikka 
- Lisäksi molemmissa lajeissa joukkue voi halutessaan antaa kirjallisen selityksen vapaasta 

ohjelmasta. Freestylessä vapaita ohjelmia voi olla useampiakin. Kannattaa varmaan kirjoittaa ne eri 

lomakkeille. 
- Molemmissa lajeissa voi olla ulkomaisia tuomareita, joten englannin kielen käyttö on toivottavaa, 

joskaan ei pakollista. 

FREESTYLE 

- Tuomarien sijainti 
o Noin  centerlinen kohdalla, kts. tunnelin kaavakuva 

- Musiikin toimitus 
o Toimitetaan samaan osoitteeseen kuin videot. Ohjeet alempana. 

 

MATERIAALIN TOIMITTAMINEN 

- Joukkue voi toimittaa videomateriaalin( ja musiikin) kilpailun järjestäjälle esim. 
WeTransfer-palvelun avulla (ei vaadi kirjautumista). Toimi seuraavasti: 

o Mene osoitteeseen https://wetransfer.com/  

o Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää 

https://wetransfer.com/


o Anna oma sähköpostiosoitteesi 

o Kirjoita viestikenttään tiimin / kilpailijan nimi & kilpailusarja, sekä lyhyt kuvaus mitä 

tiedosto pitää sisällään, esim harjoituskierroksen video, musiikki, vapaan ohjelman video 
tms. 

o Vastaanottajaksi kentässä "Email to": anttikosk@hotmail.com 

- Liite D sähköpostilla osoitteeseen anttikosk@hotmail.com 
- Tiedostot pitää nimetä niin että niissä on joukkuueen nimi, ja selitys mikä tiedosto on kyseessä. 

- Kaikki materiaali on syytä toimittaa jo viimeistään tiistaina 20.4.2021, että ehditään tarkastaa 
materiaali ja selvittää mahdolliset 

 

FREESTYLE JA DYNAMIC - VAPAAN OHJELMAN SELITTÄMINEN TUOMAREILLE 

- Käytännössä tuomarit ovat paikalla vasta perjantaina, joten jos haluaa selittää vapaaohjelmaa 

tuomareille, se pitää tehdä perjantaina ennen kisoja. 

 

SÄÄNNÖT 
Yleisesti FAI:n vuoden 2020-säännöt, jotka ovat voimassa viimeistään 1.5.2020 alkaen. 
General Section and Sporting Code Section 5 
Indoor FS and VFS Competition Rules 

- VFS 2-way:ssä  IBA:n divelpool/arvonta (BB-kuvat). Muuten FAI:n VFS-säännöt 
- IBA:n divepool (säännöt) VFS 2-way 2018-2019 

Indoor Artistic Events – Solo Freestyle Competition Rules 
Indoor Artistic Events – 2-way Dynamic and 4-way Dynamic.  

 

Kierrosmäärät löytyvät kilpailukutsun alusta. Dynamicissa kilpaillaan FAI:n sääntöjen mukaisesti joten 
kierrosmäärät riippuvat joukkueiden määrästä ja menestyksestä kilpailussa. 

Sääntöjen viimeisimmät versiot löytyvät https://www.fai.org/isc-documents FAI:n sivuilta. 

Lisäksi yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt  

Laskuvarjourheilun SM-säännöt 

Dynamic lines 2-way 

 

Poikkeus sääntöihin: Tunnelin henkilökunta voi joutua työskentelemään tunnelissa kilpailusuoritusten välillä, 
vaikka osallistuisikin kilpailuihin. Tässä yhteydessä tehtäviä työtehtäviä/lentoja ei ilman erityistä syytä katsota 
harjoitteluksi. 

 

 

KILPAILUN JOHTAJA 
Antti Koskinen 

anttikosk@hotmail.com 

 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN JA ERI LAJEIHIN OSALLISTUMINEN 

ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI. ILMOITTAUTUMISET TEHTÄVÄ 11.4.2021 MENNESSÄ 

https://www.tunnelflight.com/uploads/comp_disciplines/IBA_2018-2019_2-way_VFS_Rules_040118.pdf
https://www.fai.org/isc-documents
https://www.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/2017/03/yleiset-sm-kilpailujen-saannot.pdf
https://drive.google.com/open?id=1OjwkPEqvyqOMYon6Tcd4xn0OmA1C4R5O
https://drive.google.com/open?id=1Qh-SXXSGZ1EJ1W-k8nl7BB59TopgS42Z
mailto:anttikosk@hotmail.com


Kilpailijoille pyritään antamaan mahdollisuus osallistua useampaan kuin yhteen lajiin. Käytännössä kilpailun 
aikataulun takia useampaan lajiin/sarjaan osallistuvat kilpailijat voivat kuitenkin joutua valitsemaan mihin lajiin 
keskittyvät. Useampaan lajiin/sarjaan ilmoittautuminen tarkoittaa myös kilpailijan hyväksyvän sen, että 
sääntöjen mukaista väliaikaa ei lentämisen välille voida välttämättä järjestää. 

Jälki-ilmoittautuminen voi olla mahdollista, riippuen lajista/sarjasta, mikäli kilpailun järjestäjä myöhemmässä 
vaiheessa niin päättää. Tässä vaiheessa sitä ei pystytä lupaamaan. 

 

Lisätietoja Facebook-tapahtuman kautta tai kilpailun johtajalta. 

https://www.facebook.com/events/3529574147090877  

https://fööni.fi/tuulitunnelilentamisen-sm-2021/  

 

FÖÖNIIN SAAPUMINEN 

 

https://fööni.fi/saapuminen/ 

https://www.redi.fi/rediin 

https://goo.gl/maps/LQFFTM4ztvP2 

 

Föönin waiver 

https://back.fööni.fi/waiver 

 

  

https://www.facebook.com/events/3529574147090877
https://xn--fni-snaa.fi/saapuminen/
https://www.redi.fi/rediin
https://goo.gl/maps/LQFFTM4ztvP2


Kilpailun alustava aikataulu 

 

 

Tunnelin kaavakuva 

 

Perjantain aikataulu ALUSTAVA 

14.00-15.00 Ilmoittautuminen paikan päällä 

15.00-16.00 Nopeuden määrityskierrokset 

16.00 Avajaiset, arvonta /Joukkueenjohtajien palaveri 

18.00-22.00 Kilpailukierrokset 

20.00-01.30 Jälkipelit ja ohjelmaa Hangaarissa 

  

Lauantain aikataulu ALUSTAVA 

12.00-16.00 Lauantain kilpailukierrokset 

16.00-18.00 Tauko 

18.00-21:00 Kilpailukierrokset 

22:00 Palkintojen jako 

Palkintojenjaon jälkeen Jatkot Hangaarissa 


