ACTIVE CHEER STAGE
TUTUSTU LIITON UUTEEN
HARRASTETAPAHTUMAAN!

ACTIVE CHEER STAGE
Active Cheer STAGE -tapahtuma on 9 – 15 -vuotiaille harrasteurheilijoille suunnattu
näytöstapahtuma, jossa stagella pääsevät loistamaan joukkueet, joka eivät halua
kilpailla! Tapahtuman tavoitteena on tuottaa liittojohtoista matalankynnyksen
harrastepuolen toimintaa alueellisesti ja tuoda yhteen lajin harrastepuolen
toimijat. Tapahtuman järjestäminen on seuralle taloudellisesti riskitöntä.
Kilpailun sijasta urheilun tulee tarjota turvallinen ilmapiiri yrittämiseen ja
oppimiseen!

Kuinka Active Cheer STAGE -tapahtuma eroaa alkeiskilpailusta, jossa ei myöskään
jaeta sijoja?

STAGE-tapahtumassa halutaan tuoda selkeästi esiin Active Cheer -konsepti eli
monipuolisen harrasteliikunnan ilo! Liikunnalliset perustaidot näkyvät liiton tuottamassa
valmiissa STAGE-liikesarjassa kekseliäällä tavalla. Active Cheer STAGE -valmisohjelma
sisältää cheerleadingin lajitaitojen lisäksi myös monipuolisia perusmotorisia taitoja kuten
tasapaino-, liikkumis- ja välineen käsittelytaitoja. STAGE-liikesarja tukee lapsen
monipuolista kehittymistä mitä parhaimmalla tavalla!
Active Cheer STAGE-tapahtumaan osallistuminen on joukkueen valmentajalle helppoa,
sillä tarjolla on valmis koreografia! Valmentajan ei siis tarvitse olla kokenut pystyäkseen
osallistumaan joukkueensa kanssa STAGE-tapahtumaan. STAGE-tapahtumat pyritään
myös luomaan mahdollisimman yksinkertaisiksi ilmoittautumisten ja tapahtumapäivän
kulun suhteen.
Isona erona alkeiskilpailuihin on se, että nyt myös juniori-ikäiset pääsevät oikean
harrastetoiminnan pariin!

Mitä Active Cheer STAGE -tapahtumassa tapahtuu?
STAGE-tapahtumassa harrastejoukkueet esittävät 1 – 2,5 min kestävät esitykset.
Joukkueita ei laiteta järjestykseen, mutta he saavat arvostelupaneelilta kirjallisen
arvostelun suorituksesta. Joukkuekoko 5 - 20 henkilöä. Jos harrastejoukkueessa on yli 20
henkilöä, suosittelemme, että he esiintyvät kahdessa eri kokoonpanossa.
Active Cheer STAGE -tapahtuman pilottivuonna 2019 toivomme, että osallistuvat
joukkueet esittävät liiton tarjoaman valmisohjelman (pienet muutokset/variaatiot sallittuja).
Suosittelemme järjestämään tapahtuman keväällä huhti-toukokuussa tai syksyllä marrasjoulukuussa. Tällöin joukkueen kokoonpano on vakiintunut ja joukkue on ehtinyt
harjoittelemaan näytösohjelmaansa tarpeeksi.

Tapahtuman karkea aikataulu:
1. Osallistujien saapuminen paikalle (pienimuotoinen rekisteröinti)
2. Joukkueiden lämmittelyaikaa matolla ennen suorituksia
3. Ennen joukkueiden esityksiä järjestetään avajaismarssi, jolloin kaikki esiintyvät
joukkueet saapuvat jonossa lavalle musiikin soidessa.
4. Joukkueiden esitykset
5. STAGE -tapahtuma huipentuu esitysten jälkeen järjestettävään
palkintojenjakotilaisuuteen, jossa seura voi haluamallaan tavalla jakaa
osallistuneille joukkueille kunniakirjat sekä mitalit.

Osallistumismaksu
Active Cheer STAGE -tapahtuman järjestävä seura kerää osallistujilta osallistumismaksun,
joka määräytyy joukkueen koon mukaisesti seuraavasti:

5-9 henkilöä:
50 €/ ryhmä

10-19 henkilöä:
80 €/ ryhmä

Yli 20 henkilöä:
90 €/ ryhmä

Esimerkkitapaus: Jos osallistuvassa joukkueessa on 22 harrastajaa, on osallistumismaksu
heiltä yhteensä 90 €, vaikka he päättäisivät esiintyä kahdessa eri ryhmässä.

Active Cheer STAGE on
harrasteurheilijoiden vuoden tähtihetki!

Lisätietoja liiton koulutussuunnittelijalta Nita Rikströmiltä nita.rikstrom@scl.fi.

