Finice2022: SM-kisat
Sarjat
Finicessä kisataan nuorten ja aikuisten Euroopan mestaruuksista leadissa, speedissä sekä combined:ssa.
Aikuisten lead-kisa on samalla myös Euroopan Cup-kiertueen viimeinen kisa.
Finicen yhteydessä pidettäviin SM-kisoihin osallistujien tulee olla:
•
•
•

Suomen kansalainen
SKIL:iin kuuluvan seuran täysjäsen vuonna 2022
Lisäksi tarvitaan SKIL kisalisenssi vuodelle 2022

Suomea Euroopanmestaruuskisoissa ja Eurocupissa voivat edustaa kaikki nämä ehdot täyttävät henkilöt.
Maakiintiöitä ei ole. Suomenmestaruuksista ei kisata erikseen, koska viikonloppu on muutenkin täynnä,
vaan SM-tulokset poimitaan EM-tuloksista. Suomenmestaruudet ratkotaan sekä leadissa että speedissä
jokaiselle sarjalle. Combined:ssa ei ratkota suomenmestaruuksia.
SM-sarjat ovat samat kuin kisassa muutenkin:
•
•
•
•

Nuoret alle 16: syntymävuosi 2007 – 2009 (yläköysi)
Nuoret alle 19: syntymävuosi 2004 – 2006
Nuoret alle 22: syntymävuosi 2001 – 2003
Kaikki kisapäivänä 16 täyttäneet kilpailevat samalla karsintasuorituksella myös aikuisten sarjassa

SM-kisojen osalta mitaliseremonia pidetään closing partyn yhteydessä OKK:lla. Meillä on tämän vuoden
kisoissa niin iso kasa mitaleita jaettavana, että palkintojenjakoa on pilkottu osiin.

Ilman lisenssiä kisaaminen
Finiceen voi osallistua myös ilman SKIL lisenssiä, mutta ilman lisenssiä et voi kilpailla SM-, EM- ja Eurocupsijoituksista. Saat kiivetä sarjassasi ja teemme myös tuloslistat kaikista osallistujista. Vastaavasti kisaan on
ilmoittautunut esimerkiksi USA:n edustajia, jotka eivät ole oikeutettuja EM/Eurocup-sijoituksiin mutta
voivat kisata mukana. Harmi vaan tänä vuonna meillä ei ole mahdollisuutta järjestää ylimääräistä
hupireittiä kuten viimeksi, mutta harkitse osallistumista speediin. Huom: mikäli speedikisa on duelformaatissa (riippuu osallistujamäärästä), ilman lisenssiä kisaava saatetaan joutua jättämään finaalista pois,
koska finaaliin pitää saada neljällä jaollinen määrä EM-sijoituksiin oikeutettuja. Speedikisan formaatti
päätetään lähempänä kisaa.

Ilmoittautuminen
Osta kisailijalippu Finice2022-lippukaupasta https://finice2022.eventbrite.com. Kisalippu on sama,
osallistuit sitten leadiin, speediin, nuorten sarjaan, aikuisiin tai kaikkiin. Toimi mieluummin ajoissa kuin
myöhään, koska lippuun kuuluvat ruuat pitää tilata ajoissa. Lisäksi aikataulujen tekeminen on tarkempaa,
kun saamme ajoissa tietää osallistujien määrän.
Ilmoittaudu lisäksi UIAA:lle lippukaupan ohjeiden mukaan. Mikäli kisasit viime vuonna ensimmäistä kertaa,
et todennäköisesti pysty loggautumaan UIAA-systeemiin, joten täytä lomake kuin olisit ensimmäistä kertaa.
Kaikkien, myös hupikiipeilijöiden, pitää ilmoittautua UIAA systeemiin, koska pisteenlaskenta tehdään
UIAA:n palvelussa. Tarkastamme etukäteen, että kaikkien nimet löytyvät UIAA palvelusta, joten ei syytä
huoleen menikö ilmoittautuminen oikein. UIAA:lla kaikki kolme kisaa ovat erikseen, nuorten EM, aikuisten
EM ja Eurocup. Ilmoittaudu kaikkiin niihin kisoihin, joihin olet oikeutettu, eli aikuiset kahteen
jälkimmäiseen, nuoret yli 16v kaikkiin kolmeen. UIAA systeemissä on myös speed / lead erikseen EM-

sarjoissa. Voit vielä muuttaa valintaasi speedin suhteen kisapaikalle rekisteröityessäsi, mutta toivoisimme
kuitenkin mahdollisimman hyvää ennakkotietoa tähänkin, jotta aikataulut saadaan tehtyä oikein.

Kisapaidat
Kisa t-paidat tilataan tänä vuonna lippukaupassa tehtyjen tilausten perusteella. Ole ajoissa, jos haluat
kisapaidan. Sama t-paita on myynnissä kahdella eri hinnalla lippukaupan kautta. Kilpailijahintainen 15 € tpaita ja 30 € tuki t-paita, joka sisältää siis 15 € tukea tapahtumalle. Paidat noudetaan kisapaikan infosta
ennakkotilausten perusteella.
Aiemmin t-paita on kuulunut kisalippuun, mutta tänä vuonna halusimme sekä eettisesti että ympäristön
kannalta paremman t-paidan, joten emme voineet ottaa printtifirman halvinta paitaa. Kalliimpi versio ei
mennyt budjettiimme vastaavalla tavalla. Lisäksi rahaa on kulunut jälleen tänä vuonna myös tornin
kunnostamiseen, vaihdoimme torniin uudet levyt draikkareiteille, uusimme taas bokseja ja otteita.

Huoltajat
Huoltajille suosittelemme community-lippua. Lippu oikeuttaa ruokailuihin kisapaikalla sekä tarjoaa
sisäänpääsyn closing partyyn, jossa siis tarjolla ruokaa ja SM-palkintoseremonia, sauna, palju ja DJ. Olisi
myös mukavaa saada myös huoltajia talkoilemaan kisaan, jolloin lippua ei tarvita. Toiveita voi esittää esim.
tietyn sarjan aikaan vapaavuorosta. Ota yhteyttä hyvissä ajoin, jos voit auttaa kisaviikonloppuna. Tekijöitä
tarvitaan esimerkiksi tuomarikameraan, varmistamaan, kilpailijoita ohjaamaan, kioskiin, järjestysmiehiksi ja
loppubileisiin.

Maanantain ohjelma sekä cooldown event eli retki Korouomaan
Maanantaina meillä on tarjolla Oulu-ohjelmaa. Aamupäivään on suunniteltu raikas avantouintipulahdus ja
puolenpäivän aikaan teemme tutustumiskäynnin Kitka-otteille ja Oulun Kiipeilykeskukselle. Keskukselle voi
jäädä kiipeämään esittelyjen jälkeen 8 € hintaan.
Cooldown event suuntautuu jälleen Korouomaan. Korolle lähdetään maanantai-iltana Oulusta.
Kiipeilypäivät ovat tiistai ja keskiviikko. Oppaana retkellä on Samuli Pekkanen, joka tuntee Korouoman kuin
omat taskunsa. Samppa löytää kiivettävää sekä kokeneemmille, että niille ketkä eivät ole luonnon
jääputouksilla tai mixtareiteillä kovin paljoa kiivenneet. Retkellä majoitutaan Metsokoululla. Kannattaa
hypätä mukaan, mikäli retki sopii aikatauluihisi. Retkiliput ovat ostettavissa lippukaupassa. Myös
talkoolaiset ja kisaajien huoltajat ovat tervetulleita retkelle mukaan. 90 € lippu sisältää majoituksen ja
oppaan. Kyydit selvitellään erikseen lähtijöiden mukaan. Putousjäälle sopivia varusteita on mahdollista
lainata Oulun Kiipeilyseuralta retken ajaksi (mixtavälineitä ei seuralla ole). Osta lippu ja ilmoittaudu retkelle
hyvissä ajoin.

Koronapassi
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että joudumme kysymään 16 täyttäneiltä osallistujilta koronapassit. Vaikka
kisat ovat ulkona niin sisätiloja ovat lämmittelytilat, eristys ja bileet. Passikyselyt tehdään kisapaikalla
rekisteröityessä käytännön sujuvuuden vuoksi, joten kisaaminen ilman passia ei ole mahdollista.

SKIL-lisenssin ostaminen
SKIL-kilpailulisenssi vaaditaan osallistuessa Suomen Kiipeilyliiton järjestämiin arvokilpailuihin,
maajoukkueisiin, maajoukkuetapahtumiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Lisenssien tuotoilla kehitetään
kilpailuja ja tuetaan kilpailujen järjestämistä. SKIL-lisenssi maksaa 50 € vuodelle 2022 ja se otetaan käyttöön
1.1.2022. SKIL-lisenssi tulee olla maksettuna ennen kilpailua.
Osta lisenssi näin: Maksa 50 € SKIL:n lisenssitilille FI63 8146 9710 2878 62. Laita viestikenttään seuraavat
tiedot:

•
•
•
•

Tunnus: lisenssi -22.
Lisenssin ottajan nimi
Lisenssin ottajan seura
Lisenssin ottajan syntymäaika

Päivitetyt tiedot, aikataulut, koronaohjeet yms. löydät nettisivuiltamme https://finice2022.com.
Kysymykset, talkoilijat jne Finiceen liittyen info@finice2022.com. SKIL-lisenssikysymykset kannattaa
kuitenkin osoittaa suoraan SKIL:lle.
Tervetuloa mukaan Finiceen!
Vaikka et pääsisi edes kisaan, niin ota meidän sometilit seurantaan. Tykkää, kommentoi ja jaa julkaisuja!
Mahdollisimman suuresta ja aktiivisesta seuraajamäärästä on apua kumppanihankinnassa tulevina vuosina.
https://instagram.com/finice2022 ja https://www.facebook.com/finice2022/

Pauliina ja Finice2022 kisajärjestelytiimi

