Kilpailuiden tulevaisuus workshop
Aika: Suomen Cheerleadingliiton Syyskokous 20.10.2018 kello 10-12
Paikka: Radisso Blu Hotel Oulu, Hallituskatu 1 90100 Oulu
Kilpailuiden tulevaisuus Workshop pidettiin SCL:n Syyskokouksen yhteydessä. Läsnä
reilu kymmenen seuran edustajaa.
Yhteenveto:
Osanottajat keskustelivat kolmessa pienryhmässä kilpailutoiminnasta ja
kilpailukalenterin tulevaisuuden muutoksista erilaisista näkökulmista. Näkökulmia
olivat urheilija, perhe ja seura. Ajatukset ja ideat kirjattiin paperille ja lopuksi kävimme
yhdessä läpi keskustellen kilpailutoimintaan ja kilpailukalenteriin toivotut muutokset.
SEURA keskiössä:
1. Lisenssikauden muuttaminen kalenterivuodesta lukuvuodeksi. Nyt tammikuusta
joulukuuhun, mutta toiveena lukuvuosi elokuusta-joulukuuhun. Helpottaisi uusien
harrastajien mukaan ottamista, kun syksyllä aloitetaan useimmissa muissa lajeissa
harrastus ja lisenssikausi on lukuvuosi.
2. Junioreiden ja aikuisten kilpailukalenterin eriyttäminen, mahdollisesti omat SMkilpailut.
3. SMK ja SM-kilpailun yhdistäminen. Lauantaina alkukilpailu/karsinta ja sunnuntaina
loppukilpailu/finaali. Olisi seuroille halvempaa, kun matkat ja majoitukset voisi varata
vain yhdelle viikonlopulle. SM-kilpailuiden arvo nousisi, jos finaaliin pääsisi vähemmän
joukkueita.
4. Ilmoittautumiset helpommiksi, vaatisi järjestelmän muutosta. Lisäksi toivotaan
joustavuutta ilmoittautumiseen, mikäli kyseessä inhimillinen virhe. (Jojo unohtanut
ilmoittaa, jonkun urheilijan)
5. Kilpailukalenterin suunnittelu, jokaista leveliä/tasoa ajatellen erikseen. Sekä olisi
hienoa saada selkeä rytmitys liittojohtoisesti, milloin peruskuntokausi, kilpailukausi
jne.
6. Syksyn kilpailuiden järjestäminen haasteellista kiireisen vuodenajan takia.
PERHE keskiössä:
1. Summer Cheer Cupin järkeistäminen. Kilpailu on tykätty mutta ajankohta, sijainti ja
hinta ovat haasteellisia.
2. Kilpailusarjat aluekilpailuista aiemmin tietoon, jotta seurojen helpompi suunnitella
joukkueiden kilpailukalenteria, sekä perheiden helpompi suunnitella viikonloppuja.
3. Kilpailut lähellä kotia, edullisempaa perheelle.

URHEILIJA keskiössä:
1. Lisää kilpailuita joukkueille varmuuden saamiseksi.
2. Maajoukkueen karsinnan sovittaminen kisakalenteriin.
3. Siirtyminen lisenssikauden mukana lukuvuosi ajatteluun myös kilpailukalenterissa.
4. Urheilijoiden koulutus elämänhallinnasta, ravinnosta ja levosta (ostokoulutus tms.).
5. Kilpailupäivät lyhyemmiksi.
Aluetoiminnassa olisi otettava paremmin huomioon maantieteelliset erot liiton
hinnoittelussa ja kilpailuiden ajankohdissa.

Aikataulu ja toteutus:
Workshopissa nousseita ideoita ja ajatuksia lähdetään vertailemaan liiton kutsuman
Kilpailuiden tulevaisuus- työryhmän ideoihin keväältä 2018. Vuoden 2019 aikana
ajatuksia aletaan työstämään käytäntöön ja tekemään tarvittavia järjestelyitä
toimiston, hallituksen, valiokuntien ja jäsenistön kesken. Kilpailutoimintaan ja
kilpailukalenterin muutoksia aletaan tuomaan käytäntöön asteittain.
Käytännönläheisimmät muutokset tuodaan toimintaan mahdollisimman nopeasti jo
vuoden 2019 aikana, mutta isoimmat muutokset vasta aikaisintaan vuoden 2020
aikana ja tästä eteenpäin. Jäsenistöä tiedotetaan asian etenemisestä ja kuullaan vielä
lisää.

