
	  

	  
	  
	  
	  

 
 
LÄHTÖPORTEILLA ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ TUNKUA 
- RED BULL CRASHED ICE QUALIFIER / NORDIC NATIONAL ICE CROSS DOWNHILL CHAMPIONSHIP 2013 
 
Alamäkiluisteluhistorian ensimmäiset Pohjoismaitten mestaruuskilpailut on saanut 
luisteli jat  l i ikkeelle ympäri pohjolaa.  Vaikka ilmoittautuminen kisaan päättyy vasta ensi 
maanantaina, on mukaan ilmoittautunut jo nyt ennätysmäärä kisail i joita.  Espoon Serenan 
alamäkiluistelukeskuksessa taistellaan 16.2.2013 sekä maakohtaisista mestaruuksista että 
paikasta Sveitsin Red Bull  Crashed Ice MM-osakilpailuun. Jokaisen maan nopein rookie-
luisteli ja (maajoukkueen ulkopuolinen) lunastaa paikkansa alamäkiluistelujoukkueeseen 
Sveitsin Lausannen MM-kilpailuun, joka kilpaillaan maaliskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna. 
 
Yli 130 jäärännin haastajaa on jo ilmoittautunut mukaan tapahtumaan. Kilpailijaryntäyksen johdosta kilpailu 
aloitetaan jo perjantaina suomalaismiehien Shoot Outeilla eli aikalaskuilla. Lauantaina luistellaan naisten sekä 
muiden pohjoismaalaisten miesten Shoot Out juuri ennen päätapahtumaa, jolloin radalla nähdään 64 
nopeinta miestä sekä naista. Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat hurjapäät. Naiset laskevat 
omissa lähdöissään ja he kisaavat miesten tavoin myös maakohtaisista mestaruuksista. Ilmoittautumisaikaa on 
maanantaihin 11.2.2013 asti ja ohjeet löytyvät www.redbull.fi/crashedice. Tapahtuma on ilmainen ja avoin 
yleisölle. 
 
Kilpailussa luistelijat syöksyvät alas pitkin 270 metriä pitkää jääränniä neljä rinnan, haastaen toistensa lisäksi 
matkalla olevia vauhdikkaita suoria, kaarteita ja hyppyjä. Serenan radalla on nähty viime viikkoina 
luistelijoita ympäri Suomea hakemassa tuntumaa haastavaan jääkouruun. Vaikka Suomen voitokas 
viisihenkinen alamäkimaajoukkue lähtee kisaan ennakkosuosikkeina, mitään ei ole vielä jäähän kirjoitettu. 
 
- Totta kai jalometallia lähdetään hakemaan, mutta ei sitä tiedä millaisia kiitureita Serenassa on jo käynyt 
treenaamassa ja hiomassa linjoja. Itse pääsen luistelemaan radalla ensimmäistä kertaa kisaviikonloppuna, 
kertoo Paavo Klintrup.  
 
Kilpailun formaatti on yksinkertainen, kilpailu sen sijaan raakaa. Jokainen joka toivoo taistelevansa tiensä 
mestariksi, joutuu osoittamaan taitonsa luistellessaan parhaimpien, nopeimpien ja uskaliaimpien luistelijoiden 
kanssa! 
 
 
 
 



	  

	  
	  
	  
	  

 
 
TAPAHTUMA-AIKATAULU 16.2.2013: 
 
klo 17.00 Red Bull Crashed Ice Qualifier finaali 
klo 19.30 Palkintojenjako  
noin klo 19.45 JVG keikka 
 
www.redbull.fi/crashedice 
www.redbullcrashedice.com 
www.serenaski.fi/icdhserena 
 
Lisätietoa: Anette Latva-Piikkilä, anette.latva-piikkila@fi.redbull.com, +358 40 772 4124 


