
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KILPAILUKUTSU 
 
 
 
 
 

Tervetuloa Winter Wildness–kilpailuun  
Uimahalli-Urheilutalolle, Seinäjoelle 1.-2.12.2018! 

 
 



AIKA:  lauantai 1.12.2018 ja sunnuntai 2.12.2018  
PAIKKA:  Uimahalli-Urheilutalo 
OSOITE:  Kirkkokatu 15, Seinäjoki 
 
SARJAT: 
Lauantai 1.12.2018 
 
Cheer Minit level 1 
Tanssi Freestyle Pom jr&sr 12+ 
Cheer Juniorit level 2 
 
Sunnuntai 2.12.2018 
 
Ryhmästunt minit level 3 
Ryhmästunt Klassikot level 3 
Cheer Klassikot level 3 
Cheer Aikuiset level 3 
 
KILPAILUALUEEN KOKO  
Kilpailualueen koko kaikissa kilpailusarjoissa on 14*16m. Tanssisarjojen alustana on Urheiluhallin 
Taraflex pinnoite. Cheer-sarjoissa alustana on cheermatto, alusta koostuu kahdeksasta 2*14m 
pitkästä matosta eikä kilpailualuetta ole erikseen merkitty vaan maton rajat toimivat myös 
kilpailualueen rajoina. 
 
MUSIIKIN SOITTAMINEN 
Musiikin soittamiseen tarjotaan kaksi vaihtoehtoa 
1. CD 
2. Puhelimelta toistaminen (AUX) 
 
LÄMMITTELY 
Kilpailuissa lämmittelyyn on varattu tilat viereisen lukion saleista. Isommasta salista löytyy 
cheermatto sekä parketti. Pienemmässä salissa on parketti sekä lisäksi peilit. Lisäksi joukkueet 
voivat lämmitellä ennen suoritusta Urheilutalon painisalissa, huomiotavaa on kuitenkin, että tässä 
tilassa korkeus ei riitä nostojen tekemiseen.  
 
Lämmittelyvuoroja ei tarvitse erikseen varata, mutta toivomme rehtiä urheiluhenkeä joukkueiden 
kesken, että jokainen pääsee vuorollaan matolle. Tilaa on myös maton ympärillä runsaasti 
lämmittelyyn. Omien musiikintoisto välineiden tuominen tilaan on sallittua. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. Tarkistattehan joukkuekohtaisen 

maksimihenkilömäärän ja muut sarjamääräykset SCL Kilpailusäännöistä 2018.  

Kilpailuihin tulee ilmoittautua 30.10.2018 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu 

Surveypal-lomakkeen välityksellä sähköisesti. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen alla: 

https://my.surveypal.com/Winter-Wildness-2018--Kilpailuihin-ilmoittautumislomake 

Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, olettehan yhteydessä Suomen Cheerleadingliiton 

toimistoon arkisin klo 9-16 (p. 044 0750017).  

 



Viimeisen ilmoittautumisajan jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua 

kaksinkertaisella maksulla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. SCL tai järjestävä 

seura eivät ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule 

perille.  

Ilmoittautuneille joukkueille toimitetaan myöhemmin kilpailujärjestys, aikataulut ja muu tärkeä 

informaatio kilpailuihin liittyen. 

 
OSALLISTUMISMAKSUT 
Winter Wildness -kilpailujen osallistumismaksut ovat: 
- henkilömaksu 16 €/hlö 
- lisäsarja 10 €/hlö (Tämä maksu maksetaan kaikista sellaisista osallistujista, jotka osallistuvat 
useampaan kuin yhteen sarjaan. Lisäsarjamaksu koskee myös valmentajia, huoltajia ja spottereita.) 
 
Huom! Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva SCL:n lisenssi, jotta joukkue voi 
osallistua kilpailusarjaan. 
 
Osallistumismaksuista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat perustuvat 
ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys kilpailuun 
osallistumiselle. 
 
Kilpailijoiden nimet, syntymävuosi ja Sportti-ID:t tulee ilmoittaa heti ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautumisajan umpeuduttua listojen nimiä tai syntymäaikoja ei voi muuttaa.  
 
Sportti-ID numerot löytyvät Suomisport järjestelmästä, jossa voi samalla myös tarkistaa, että kaikilla 
ilmoittautuneilla on voimassa oleva lisenssi. Mikäli seurassanne ei ole Suomisportin 
käyttäjätunnuksia, voitte pyytää hakemuksen seurakäyttäjäoikeuksille SCL:n toimistolta osoitteesta 
office@scl.fi. 
 
LISENSSIT 
Jokaisella kilpailuun ilmoittautuneella tulee olla voimassa oleva A-, B-, C- tai vakuutukseton lisenssi. 
Valmentajana tai huoltajana ilmoitetuilla henkilöillä voi olla edellä mainittujen lisenssien lisäksi myös 
valmentajalisenssi. Valmentajalisenssi ei oikeuta osallistumaan kilpailualustalla 
tapahtuvaan toimintaan, kuten esim. joukkueen spottaaminen.  Harrastevakuutus ei oikeuta 
osallistumaan kilpailutoimintaan. 
 
Huomioittehan, että lisenssi kirjautuu järjestelmään 2-3 arkipäivän viiveellä, joten lisenssimaksua ei 
kannata jättää viime tippaan. Lisenssien tarkistus suoritetaan kilpailupäivän aikana pistokokein. 
 
 
SEURASIIRROT & MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT 
Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä 16.10.2018 mennessä, jotta 
urheilijalla on edustusoikeus uudessa seurassa. Alla ote seurasiirtomääräyksistä (sivu 1, kohta 2: 
Cheerleadersiirron määräajat ja vahvistaminen): 
 
Uuden seuran on pyydettävä cheerleaderin siirron vahvistamista kirjallisesti kokonaisuudessaan 
täytetyllä liiton omalla siirtolomakkeella SCL:ltä. Pyyntöön tulee liittää todistus liittokokouksessa 
vahvistetun kirjaamismaksun suorittamisesta. Liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa 
cheerleadersiirrot ja myöntää ko. cheerleaderille edustusoikeuden uudessa seurassa. Cheerleaderin 
edustusoikeus uudessa seurassa on mahdollinen viisi (5) vuorokautta siirron hyväksymispäivän 
jälkeen. 
 



Lisätetoja määräaikaisista seurasiirroista SCL:n toimistolta osoitteesta: office@scl.fi tai  
p. 050 525 5705. 
 
Myöhässä siirretyt urheilijat eivät ole edustuskelpoisia, joten heidät poistetaan ilmoittautumislistalta. 
 
KILPAILUSÄÄNNÖT & ARVOSTELUKAAVAKKEET  
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet 
2018, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta jäsenten extranetistä (www.scl.fi).  
 
YLEISAVUSTAJA 
Ilmoittautumislomakkeella on jokaisen seuran mahdollista ilmoittaa mukaan kilpailutapahtumaan 
joukkueen huoltajiksi enintään kaksi (2) henkilöä yleisavustaja-nimikkeellä. Yleisavustajaksi 
nimetyllä henkilöllä ei tarvitse olla lisenssiä, eikä hän saa osallistua lajitoimintaan kuten 
valmentamiseen tai joukkueen spottaamiseen. Yleisavustajan osallistumismaksu on jäsenseuroilta 
50 €/hlö.  
 
REKISTERÖINTI 
Uudistuneista lisenssimääräyksistä johtuen, rekisteröinti noudattaa uutta toimintamallia vuoden 
2018 kilpailuissa.  
 
Rekisteröinti tapahtuu rekisteröinnin aukioloaikoina (perjantai-iltana, lauantaina ja sunnuntaina 
kisatoimiston aukioloaikojen mukaan) kisatoimistossa. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kisainfossa. 
Rekisteröintiin ei tule koko joukkue, eikä erillisiä rekisteröintiaikoja varata. Rekisteröintiin saapuu 
vain joukkueen edustaja (esimerkiksi valmentaja tai huoltaja) ja vahvistaa kuittauksellaan kaikkien 
osallistujien vastaavan kilpailuilmoittautumisen nimilistaa sekä osallistujien lisenssien olevan 
kunnossa. 
 
Joukkueen vahvistamisen jälkeen henkilölle luovutetaan ilmoittautumista vastaava määrä 
rannekkeita. Samalla luovutetaan myös joukkueen tilaamat lounasliput ja T-paidat. Pyydämme 
tarkistamaan määrät heti.  
 
Lisenssit tarkastetaan pistokokeilla Suomisport-järjestelmästä. Huomaattehan, että uudesta 
lisenssien tarkastuskäytännöstä huolimatta kaikilla osallistujilla tulee olla kilpailutoiminnan kattava 
lisenssi. Ilman kilpailutoiminnan kattavaa lisenssiä ei voi osallistua kilpailuihin. 
 
 
KISARUOKAILU 
Kilpailupäivänä on tarjolla lounas viereisen lukion tiloissa. Tilauskaavake on erillisenä liitteenä 
kilpailukutsun mukana. Tilauskaavake lähetetään suoraan järjestävälle seuralle osoitteeseen 
winterwildness2018@gmail.com. Tilauskaavake tulee lähettää 30.10.2018 mennessä. Mahdolliset 
erikoisruokavaliot on ilmoitettava samalla. Kisalounaita ei voi ostaa paikan päältä. 
 
KISA T-PAITA 
Kilpailulle tullaan tekemään oma virallinen kisa T-paita. Kisapaidan väri on musta. Paidasta 
julkistetaan mallinnos Facebookissa tapahtuman sivulla. Tilaus tapahtuu samalla lomakkeella 
lounastilauksen kanssa. 
 
 
 
 
 
 



MAJOITUS 
Järjestävä seura on varannut majoituskiintiöitä kilpailuiden ajalle alueen seuraavista hotelleista:  
 
Hotelli Sorsanpesä myynti@sorsanpesa.fi 
 
Original Sokos Hotel Lakeus, puh. 010 7648 000 
lakeus.seinajoki@sok.fi 
 
Original Sokos Hotel Vaakuna, puh. 010 7647 000 
vaakuna.seinajoki@sok.fi 
 
Scandic Seinäjoki, puh. +358 6 2413 0019 
seinajoki@scandichotels.com  
 
Voitte tarvittaessa tiedustella koulumajoituksesta suoraan järjestävältä seuralta osoitteesta 
winterwildness2018@gmail.com  
 

KISA DVD 
Kilpailusta ei tulla tarjoamaan kisa-DVD:tä. 
 
KILPAILIJAKATSOMO  
Hallissa on varattu kilpailijoille oma katsomo, joka on kilpailualueen sivussa. 
 
PÄÄSYLIPUT 
Pääsyliput osoitteesta netticket.fi. Lipunmyynti aloitetaan 31.10.2018 
 
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 
16.10.2018 Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot oltava kunnossa 
 
30.10.2018 Viimeinen ilmoittautumispäivä 
 
30.10.2018 Tilauslomakkeiden viimeinen lähetyspäivä 
 
 
  



YHTEYSTIEDOT  
Kilpailujärjestelyt  
Marika Aalto Kilpailunjohtaja  
Puh: 050 338 2002  
Sähköposti: marika@silversharks.fi 
 
SCL Jäsenkortit, lisenssit, seurasiirrot  
Niklas Hagel SCL järjestösihteeri  
Puh:  050 525 5705 
Sähköposti: office@scl.fi  
 
Tuomarointi- tai kaavakekysymykset  
Anne Achte SCL tuomarivaliokunnan puheenjohtaja  
Sähköposti: tuomarivaliokunta@scl.fi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


