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Hyvät lentäjät,

tervetuloa historian ensimmäiseen Fööni Openiin! Tavoitteenamme on luoda Fööni Openista uusi
kansainvälisen tason kilpailutapahtuma, joka järjestetään vuosittain aina maaliskuussa. Föönin
ISG- tuulitunneli on tunnetusti erittäin korkealaatuinen ja takaa parhaan lentokokemuksen sekä
tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille. Helsingissä riittää lentämisen lisäksi mukavaa tekemistä
kauempaakin saapuville ja keskeinen sijaintimme Redin kauppakeskuksessa tekee asioinnista
vaivatonta.

FÖÖNI OPEN 2022
Fööni järjestää yhteistyössä Suomen Ilmailuliitto ry:n kanssa Fööni Open 2022-
tuulitunnelilentämisen Suomen mestaruuskilpailut sekä epäviralliset Pohjoismaiden
mestaruuskilpailut kauppakeskus Redissä, Helsingissä, perjantaista lauantaihin 25.-26.3.2022,
osoitteessa Hermannin rantatie 11, Helsinki.

LAJIT:
Formation Skydiving 4-way Rookie, A, AA, AAA (Open)
VFS 4way Open, VFS 2way intermediate
Dynamic 2way open, Dynamic lines, Dynamic 4way open
Solo Freestyle

FS 4-way:n Rookie ja AA- sarjalla, VFS 2-way Intermediatella ja Dynamic Linesilla ei ole virallista
SM-arvoa, eli ne ovat näytöslajeja.

KILPAILUN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA / FÖÖNI

Kilpailukoordinaattori, Meet coordinator Elsa Pankkonen
Kilpailunjohtaja, Meet Director Heini Elo

events@lentotehdas.fi
Föönin vastaanotto : +358 40 7122044
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KILPAILUN ALUSTAVA AIKATAULU

Friday 11.3.22 12.00 Ilmoittautuminen päättyy
Perjantai/Friday
25.3.22
10.00-12.00 Ilmoittautuminen

12.00 Nopeuden määritys

14.00 Avajaiset, arvonta / Joukkueenjohtajien palaveri

16.30-21 Kilpailukierrokset

Lauantai/Saturday
26.3.22
9-12, 15-18 Kilpailukierrokset

20.00 Palkintojen jako

20  

Kilpailun aikana noudatetaan viranomaisten asettamia, kilpailun ajankohtana voimassa olevia
COVID-19 rajoituksia.

LAJIT OSALLISTUMISMAKSU/JOUKKUE
FS 4-way - AAA, AA, A, Rookie 527,50 €
VFS 4-way - Open 527,50 €
VFS 2-way - Intermediate 287,50 €
D4W - Open 535,00 €
D2W - Open 330,00 €
Dynamic Lines 325,00 €
SOLO FREESTYLE 217,50 €

Osallistumismaksu sisältää järjestelymaksun ja lentoajan (nopeuden määrityslennot ja
kilpailulennot). Mikäli osallistuja on rekisteröity useampaan kuin yhteen lajiin, lisälajien
osallistumismaksua alennetaan 95€, eli järjestelymaksun verran. Järjestelymaksua (95€) ei
palauteta.

ILMOITTAUTUMINEN JA ERI LAJEIHIN OSALLISTUMINEN
ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI. ILMOITTAUTUMISET TEHTÄVÄ 11.3.2022 KLO 12 MENNESSÄ
https://forms.gle/ZUbtcCppoSKEJXpo7

Kilpailijoille annetaan mahdollisuus osallistua useampaan kuin yhteen lajiin. Useampaan lajiin /
sarjaan ilmoittautuminen tarkoittaa myös kilpailijan hyväksyvän sen, että sääntöjen mukaista
väliaikaa ei lentämisen välille voida välttämättä järjestää.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, jälki-ilmoittautumismaksu 25€/joukkue.
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SÄÄNNÖT

FAI Sporting Code, Section 5 – Skydiving (FAI 2021 -säännöt)

Indoor Formation Skydiving and Indoor Vertical Formation Skydiving

Dynamic 2-Way and Dynamic 4-Way
D4W: ei vapaaohjelmaa

Indoor Solo Freestyle

VFS 2way intermediate
6 kierrosta

Dynamic Lines
Dynamic Lines: ei vapaaohjelmaa, lennetään tournamentina

Lisäksi Laskuvarjotoimikunnan hyväksymät säännöt.

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

Suomen mestaruus -arvon omaaviin lajeihin osallistuvilta edellytetään voimassa olevaa
FAI-lisenssiä, joka tulee esittää järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä. Suomalaiset kilpailijat
voivat hakea FAI-lisenssiä SIL:n nettisivuilta.

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

Kilpailuissa ei lennetä virallisia harjoituskierroksia. Halutessaan kilpailijat voivat varata
harjoitusaikaa Föönin vastaanotosta. Harjoituksia voi lentää perjantaihin 25.3 klo 12 saakka.

HARJOITUSVIDEOT – KAIKKI LAJIT

Viralliset harjoituskierrokset voi korvata lähettämällä tuomareille aikaisemmin tallennetun videon tai
videoita, jos joukkue / kilpailija niin haluaa. Lähettämisohjeet alempana. Tuomarit voivat tuomita
nämä kunkin lajin sääntöjen mukaan virallisten harjoituskierrosten sijaan.

FREESTYLE JA D2W – 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.
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https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_isc_indoor_skydiving_solo_freestyle_rules_v2.pdf
https://xn--fni-snaa.fi/wp-content/uploads/2021/12/fs_and_vfs_tunnel_rules_eff_1_apr_2021.pdf
https://xn--fni-snaa.fi/wp-content/uploads/2021/12/Dynamic-lines-rules-2021.docx
https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/jasenasiat/fai-kilpailulisenssi/


VAPAAOHJELMAVIDEOT (FREESTYLE, D2W), SEKÄ LIITE D

Näissä lajeissa tuomareille on sääntöjen mukaisesti annettava tuomareille etukäteen tietoa
vapaaohjelmasta, sekä freestylessä pakollisten suoritusjärjestys. Tähän käytetään LIITE D
-lomaketta. Lomake toivotaan ensisijaisesti englanniksi, vaihtoehtoisesti suomeksi.

MATERIAALIN TOIMITTAMINEN

Joukkueiden tulee toimittaa etukäteismateriaali eli mahdolliset harjoitusvideot, dynaamisessa ja
freestylessä vapaaohjelman videot ja vapaaohjelman musiikki mp3-muodossa kilpailun järjestäjälle
WeTransfer-palvelun avulla (ei vaadi kirjautumista). Toimi seuraavasti:

● Mene osoitteeseen https://wetransfer.com/ 
● Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää
● Anna oma sähköpostiosoitteesi
● Kirjoita viestikenttään tiimin / kilpailijan nimi & kilpailusarja, sekä lyhyt kuvaus mitä

tiedosto pitää sisällään (esim. freestyle_etunimi-sukunimi_musiikki.mp3)
● Vastaanottajaksi kentässä "Email to": events@lentotehdas.fi

● Liite D sähköpostilla osoitteeseen events@lentotehdas.fi
● Tiedostot pitää nimetä niin että niissä on joukkueen nimi, ja selitys mikä tiedosto on

kyseessä.
● Kaikki materiaali on toimitettava keskiviikkona 23.3.2022 klo 10 mennessä

Föönillä on vastaanottimia musiikin kuuntelua varten (8mm-liittimellä), kilpailija ottaa omat
kuulokkeet mukaan.

LISÄTIETOJA/MORE INFORMATION
sähköpostitse events@lentotehdas.fi.
kilpailun Facebook-eventistä https://fb.me/e/1JQHVDoaG
kilpailun viralliselta nettisivulta /: https://xn--fni-snaa.fi/fooni-open-2022/
https://xn--fni-snaa.fi/en/fooni-open-2022-eng/

  
Fööni waiver
https://back.fööni.fi/waiver
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TUNNEL SET UP

 

TIETOSUOJA
Ilmoittautuessasi kilpailuun hyväksyt, että nimesi julkaistaan lähtö- ja tuloslistalla ellet sitä erikseen
kiellä (GDPR) ja lisäksi lähtö- ja tulostietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi median käyttöön ja
tilastointiin. Tietoja voidaan julkaista vapaasti, julkaisijoina ovat esimerkiksi kilpailun järjestäjä,
Suomen Ilmailuliitto ja kansainvälinen Ilmailuliitto FAI sekä Suomen Olympiakomitea.
Tulostietoja säilytetään määräämättömän ajan. Muita ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä
henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista.
Ilmoittautuneilla on oikeus rajoittaa tietojensa käyttöä ja kilpailijaa pyydetään ilmoittamaan
mahdollisista henkilötietoihinsa liittyvistä rajoituksista ilmoittautumisen yhteydessä. Tietojen
rajoittaminen voi estää pääsyn kilpailuihin.
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