SUMMER CHEER CUP - POWERPARK
8.-9.6.2019
Cheerleaderit valtaavat jälleen Huvivaltio
Powerparkin kesäkuun alussa
- tervetuloa Summer Cheer Cupkilpailutapahtumaan!
Kisaviikonloppuun sisältyy kilpailun lisäksi iltaohjelmaa esiintyjineen ja huvittelua päätä huimaavan
hauskoissa huvipuistolaitteissa.
Perjantai 7.6.
- Ennakkorekisteröinti

PAIKKA:

Lauantai 8.6.
- Kilpailu
- Iltaohjelma
- Huvipuistopäivä

PowerPark
Puistotie 3 (tai Jorma Lillbackan tie 16)
62300 HÄRMÄ
www.powerpark.fi

Sunnuntai 9.6.
- Kilpailu
- Huvipuistopäivä
-Adventure Golf
-kilpailu

KILPAILTAVAT SARJAT KILPAILUPÄIVITTÄIN:
Lauantai 8.6.2019
Cheer Minit level 3
Cheer Juniorit level 3
Ryhmästunt minit level 3
Tanssi, minit Freestyle Pom Tiny, Mini & Youth
Cheer Naiset level 6
Ryhmästunt Naiset level 6
Cheer Seka level 6
Paristunt level 6
Tanssi, hiphop (Yhdistetty yli 12-vuotiaille, ECU 2019 säännöt, joukkueen koko SCL
kilpailusääntöjen 2019 SM-tanssisarjojen mukaan)
Tanssi, Jazz (Yhdistetty yli 12-vuotiaille, ECU 2019 säännöt, joukkueen koko SCL kilpailusääntöjen
2019 SM-tanssisarjojen mukaan)
Sunnuntai 9.6.2019
Cheer Minit level 2
Cheer Juniorit level 4
Cheer Juniorit level 5
Cheer Junioriseka level 5
Cheer Aikuiset level 5
Ryhmästunt Juniorit level 5
Ryhmästunt Junioriseka level 5
Ilmoittautumisajan päätyttyä tiedotamme kilpailun alkamisajan ja sarjojen kilpailujärjestyksen.
Kilpailualueen koko kaikissa sarjoissa on 14x16m. Kilpailussa ei järjestetä virallista harjoitusta.
Tanssialusta
-parketti (alueen rajat rajattu valkoisella teipillä)

Cheermatto
-koostuu seitsemästä mattokaistaleesta
-keskikohta on maton keskimmäisen maton keskellä

MUSIIKIN SOITTAMINEN
Musiikin soittamiseen tarjotaan kaksi vaihtoehtoa – suosittelemme käyttämään ensisijaisesti CD:tä
1. CD
2. Puhelimelta toistaminen
OSALLISTUMISMAKSUT
Osallistumismaksu on 70€ / osallistuja. Osallistumispaketti sisältää:
- Kilpailun osallistumismaksu
- T-paita
- Kisaruokailu omana kilpailupäivänä eli lauantaina 8.6. TAI sunnuntaina 9.6.
- Iltaohjelma lauantaina 8.6.
- Seurojen välinen leikkimielinen minigolf-kilpailu sunnuntaina 9.6
- Huvipuistoranneke lauantaille 8.6 ja sunnuntaille 9.6.
Lisäsarjamaksu on 10€ / hlö. Lisäsarjamaksu maksetaan kaikista sellaisista henkilöistä, jotka
osallistuvat useampaan kuin yhteen kilpailusarjaan roolista riippumatta.
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 Suomisportista, jossa voi samalla myös tarkastaa, että kaikilla
ilmoittautuneilla on voimassa oleva lisenssi. Mikäli seurassanne ei ole Sporttirekisterin
käyttäjätunnuksia, voitte pyytää hakemuksen seurakäyttäjäoikeuksille SCL:n toimistolta osoitteesta
office@scl.fi.
PÄÄSYLIPUT
Kilpailuun ei tarvitse ostaa pääsylippuja vaan sinne on yleisöllä vapaa pääsy, koska näkyvyys
kilpailualustalle on erittäin rajallinen.
KOULUMAJOITUS
SCL järjestää koulumajoitusmahdollisuuden Alahärmän Koulukeskuksessa. Koulumajoitus on
varattava 7.5.2019 klo 16:00 mennessä. Koulumajoituksen varausohjeet löydät
Majoitusinfosta.

ILMOITTAUTUMINEN
Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. Tarkistattehan joukkuekohtaisen
maksimihenkilömäärän ja muut sarjamääräykset SCL Kilpailusäännöistä 2019.
Kilpailuihin tulee ilmoittautua tiistaihin 7.5.2019 klo 16.00 mennessä sähköisesti
Surveypal-lomakkeella. Lomake tulee olla lähetettynä määräaikaan mennessä. Mikäli
ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ottakaa yhteys Suomen Cheerleadingliiton toimistoon (p.
0440750017, ma-pe 9-15).
Ilmoittautumislomakkeelle pääset TÄSTÄ tai alla myös linkki
ilmoittautumislomakkeeseen:
https://my.surveypal.com/Summer-Cheer-Cup-2019--Kilpailun-ilmoittautumislomake-wxNme7EpipyStYKz

Huomaattehan, että ilmoittautumislomake on muuttunut. Ohjeet lomakkeen täyttöön löytyvät
SCL:n Extranetistä.
Lähetetyn lomakkeen jälkeen on mahdollista saada kooste omaan sähköpostiin, ilmoitathan
siis oman sähköpostiosoitteen lomakkeen lähettämisen jälkeen. Koonti voi ohjautua roskapostiin,
joten tarkistathan huolella sähköpostisi kansiot. Viimeisen ilmoittautumisajan
jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua kaksinkertaisella maksulla.
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
SCL ei ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule
perille. Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään myöhemmin kilpailujärjestys, kilpailun aikataulu ja
muu kilpailuinformaatio.
PERUUTUSEHDOT
Mahdollinen ilmoittautumisen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liittoon, ja sen on oltava
perillä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja. Osallistumisen peruuttamisen voi tehdä
maksutta kilpailuilmoittautumisen viimeiseen eräpäivään mennessä. Mikäli peruutus tehdään 14-30
vrk ennen tapahtumaa, palautetaan osallistumismaksusta 50 %. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle
14 vrk tapahtumasta, osallistumismaksuja ei palauteta.
Mahdollisesta osallistujan esteestä (esim. loukkaantuminen) on ilmoitettava kilpailun johtajalle
välittömästi.
Peruutusehdot koskevat myös lisätuotetilauksia.
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.
SCL kilpailusäännöt 2019, sivu 6, kohta 2.2 Lisenssimääräykset:
Liiton jäsenenä kilpailevilla henkilöillä tulee olla voimassaoleva kilpailutoiminnan kattava lisenssi
osallistuessaan liiton järjestämiin ja liiton kanssa yhteistyössä järjestettäviin kilpailuihin. Ilmoittava
seura on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikilla sen kilpailuihin ilmoittamilla osallistujilla on
voimassaoleva SCL:n kilpailulisenssi. Lisäksi kilpailijoilla ja varmentajilla on oltava voimassaoleva,
kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus.

Vastuu vahinkotapahtumissa on ilmoittavalla seuralla, mikäli seuran kilpailuihin ilmoittamilla
osallistujilla ei ole voimassaolevaa lisenssiä tai vakuutusta.
Lisenssejä voidaan tarkistaa kilpailupaikalla pistokokeilla.
Mikäli tulee ilmi, että henkilö on osallistunut kilpailuun ilman kilpailutoiminnan kattavaa lisenssiä,
jäsenseuralle voidaan määrätä kurinpidolliseksi seuraamukseksi sakko.
Kaikilla osallistujilla tulee olla SCL kilpailulisenssi.
SEURASIIRROT & MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT
Vuonna 2019 seurasiirtoprosessit tulevat siirtymään täysin sähköiseen muotoon. Mikäli urheilija
vaihtaa seuraa kesken lisenssikauden, tulee tehdä seurasiirto. Seurasiirroissa noudatetaan SCL:n
seurasiirtomääräyksiä.
SCL Seurasiirtomääräykset on luettavissa SCL:n nettisivuilta: https://scl.fi/harrastajalle/seurasiirrot/
Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä ilmoittautumishetkellä, jotta
urheilijalla on edustusoikeus uudessa seurassa. 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.
ENNAKKOREKISTERÖINTI JA REKISTERÖINTI
Koko joukkueen ei tarvitse saapua rekisteröintiin. Rekisteröintiin varataan joukkueelle
rekisteröintiaika. Rekisteröintiaika tulee varata ennakkoon 11.5.2019 mennessä Google docslomakkeella TÄSTÄ, linkki myös alla:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EcEXx-D4m6uV6wiEypTCFnHKiBGGjjOjNO5g4DbgGEM/edit?usp=sharing

Rekisteröityminen on auki vain rajatun ajan.
Perjantaina 7.6 kello 18-20
Lauantaina 8.6 kello 9-11
Sunnuntaina 9.6 kello 9-11
Kulkuluvat saa vasta rekisteröidyttyä.
Joukkueen edustaja saapuu rekisteröintiin ja laskee rannekkeet sekä kuittaa osallistujien
oikeellisuuden ennen kuin rannekkeet annetaan henkilölle. Rannekkeita ei saa jäädä jakamaan
rekisteröintipisteelle, koska muu rekisteröinti ruuhkautuu tästä. Rannekkeet voi jakaa esimerkiksi
hallin ulkopuolella.
Rannekkeet on tarkistettava ja laskettava huolellisesti, sillä uusia rannekkeita ei jaeta päivän
aikana. Mikäli ranneke rikkoutuu, sen voi vaihtaa vanhaa ranneketta vastaan. Työntekijät
rekisteröityvät työvuoroon tullessaan Kisatoimistossa.
Ennakkorekisteröityminen järjestetään perjantai-iltana 7.6. klo 18.00-20.00 välillä.
Ennakkorekisteröitymispaikkana toimii Kisatoimisto Powerparkissa.

M ikäli seuranne ei varaa rekisteröintiaikaa m ääräaikaan m ennessä, rekisteröinti
aikataulutetaan om an kilpailupäivän aam ulle kilpailujärjestyksen m ukaisesti.
Rekisteröintiaikataulu lähetetään seuroihin viimeistään viikkoa ennen kilpailua.

KILPAILUSÄÄNNÖT JA ARVOSTELUKAAVAKKEET
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet
2019. Huomaattehan, että sääntöihin on tullut muutoksia viime vuodesta.
Kilpailusäännöt löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta jäsenten Extranetistä
(www.scl.fi).
YLEISHUOLTAJA
Summer Cheer Cupiin ei ole mahdollista ilmoittaa yleishuoltajia.
VAPAAEHTOINEN TYÖNTEKIJÄT
Jotta kilpailun järjestelyt sujuvat, on jokaisen osallistuvan seuran toimitettava kilpailupäivän ajaksi
yksi (1) vapaaehtoistyöntekijä. Mikäli seurasta osallistuu joukkueita kilpailuun lauantaina, on
vapaaehtoistyöntekijä ilmoitettava lauantaille. Mikäli seurasta osallistuu joukkueita kilpailuun
sunnuntaina, on vapaaehtoistyöntekijä ilmoitettava sunnuntaille. Mikäli seurasta osallistuu
joukkueita sekä lauantaille että sunnuntaille, on seuran toimitettava yksi vapaaehtoistyöntekijä
molemmille kisapäiville. Mikäli seurallanne on mahdollisuus toimittaa enemmän kuin yksi
vapaaehtoistyöntekijä, olettehan yhteydessä osoitteeseen tinja.aistola@scl.fi. Paikat täytetään
tarpeen mukaan.
Työntekijöille jaetaan tehtäviä kuten korutarkastus, tuomariavustaja, kisatoimisto, myyntipiste jne.
Työntekijöiden tulee olla yli 16-vuotiaita ja sitoutua työtehtäväänsä työvuoronsa ajaksi.
Työvuoro alkaa noin 1,5 tuntia ennen kilpailua ja päättyy noin 1,5 h kilpailun jälkeen eli Summer
Cheer Cupissa tulee työpäivän pituudeksi noin 8 tuntia. Mikäli seurassa on useampia halukkaita
työntekijöitä, voi ilmoittautumislomakkeella ilmoittaa toisenkin vapaaehtoisen, joka pyydetään
töihin tarvittaessa.
SCL tarjoaa vapaaehtoistyöntekijöille lounaan kisapäivänä ja sisäänpääsyn lauantaina
iltaohjelmaan. Huomioittehan, että mahdollinen huvipuistoranneke on tilattava ja maksettava
erikseen. Mikäli vapaaehtoistyöntekijöiden tehtävänkuvista herää kysymyksiä, voitte olla
yhteydessä osoitteeseen tinja.aistola@scl.fi. Kilpailupäivän ajaksi työntekijä pukeutuu SCL Staff tpaitaan, jonka hän saa lainaksi Kisatoimistosta ilmoittautuessaan töihin ja jonne hän sen palauttaa
työvuoron päätyttyä.
Seuratyöntekijät ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeen välilehdellä kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä. Mikäli seura ei toimita yllä olevan laskelmanmukaista määrää työntekijöitä, niin seura
velvoitetaan maksamaan muun työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia
200€/työntekijä. Mikäli seuran ilmoittama työntekijä ei ole paikalla sovittuna tapaamishetkenä tai
ei hoida tehtäviään, lankeaa seuralle 200 € sakkomaksu. Mikäli seuran ilmoittama työntekijä on
sairaana, tulee hänen tai seuran toimittaa yhden (1) viikon sisällä ko. henkilöstä
sairaslomatodistus hänen työpäivältään SCL:n toimistolle tai muutoin seura on velvollinen
maksamaan tuon 200 € sakkomaksun poissaolleesta työntekijästä. Jos joillakin seuroilla olisi
halukkaita työntekijöitä enemmänkin, voimme mahdollisuuksien mukaan ottaa paikalle useamman
henkilön.
Tarkemmat työajat ja työohjeet ilmoitetaan työntekijöille ilmoittautumisten päätyttyä ja
kilpailuaikataulun ollessa selvillä.

KISARUOKAILU
Lounas-buffet kilpailupäivänä kuuluu osallistumispakettiin. Joukkueruokailut tilataan
osallistumispakettien perusteella ilmoitetulle määrälle osallistujia. Muistathan ilmoittaa myös
mahdolliset erityisruokavaliot vain siinä tapauksessa, että ennakkoon ilmoitettu ruoka ei sovi
osallistujan ruokavalioon.
Kisaruokailun tuoteselosteet on luettavissa SCL:n nettisivuilta:
https://scl.fi/kilpailutoiminta/summer-cheer-cup/
Osallistumispaketit laskutetaan seuralta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Joukkueet voivat tilata lounasbuffetin myös päivälle, jolloin joukkue ei kilpaile. Tilaus tehdään
lisätuotetilauslomakkeella. Lisälounaan hinta on 11€.
Powerpark tarjoaa joukkueille myös mahdollisuuden ostaa lauantaina päivällisen. Päivällisen
tilaukset suoraan Powerparkiin. SCL ei vastaa päivällisestä millään tavalla.
KISAPAITA
Kilpailujen virallinen T-paita kuuluu osallistumispakettiin, joten ilmoitathan joukkueidesi t-paita
koot ilmoittautumislomakkeella KOONTI sivulla per joukkue.
Koot: aikuiset S - XXL ja lapset 7/8 (122-128cm), 9/11 (134-146cm), 12/14 (152-164cm).
T-paidat ovat noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivän aamuna. Vastaanotettavat T-paidat
tulee tarkistaa paikan päällä ennen niiden kuittaamista.
LISÄTUOTETILAUKSET
Osallistumismaksu sisältää kilpailupäiväksi kaiken tarvittavan, mutta seurojen on mahdollista tehdä
lisätuotetilauksia.
Lisätuotteina on mahdollista ostaa:
- kilpailun virallinen T-paita (hinta 15€), paita on myynnissä vain ennakkotilauksena
- kisalounas (hinta 11€)
- lauantain iltaohjelman lippu, artisti (hinta 10€)
- huvipuistolippu (hinta 26€), huvipuistolippu on voimassa Powerparkin huvipuistossa lauantaina
8.6 ja sunnuntaina 9.6.
Kaikki lisätuotetilaukset on noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivinä.
Lisätuotetilaukset on ostettavissa lisätuotetilauslomakkeella TÄSTÄ tai alla olevan linkin kautta:
https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-lisatuotetilauslomake--Summer-Cheer-Cup-2019
Lomakkeen tietoja tullaan käyttämään perusteena seuran laskutuksessa ja lasku lähetetään
seuralle.
Lisätuotetilaukset on tehtävä 7.5.2019 kello 16.00 mennessä. Jälkitilaukset on mahdollisia
kaksinkertaisella maksulla 24h ilmoittautumisajan päätyttyä. SCL ei ole vastuussa kadonneista
lisätuotetilauksista. Lisätuotetilauksia koskevat samat peruutusehdot kuin kilpailun
ilmoittautumisten peruutuksia.

OHEISOHJELMA
Musiikkivieras
Lauantain kilpailupäivän päättää myöhemmin ilmoitettavan artistin keikka Powerpalacessa (sama
halli, jossa päivällä kilpaillaan) – sisäänpääsy kuuluu osallistumismaksuun.
Minigolf
Sunnuntaina seurojen välinen leikkimielinen Adventure Minigolf. Rata sisältää 18 toinen toistaan
huikeampaa reikää vesiefekteineen.
Huvipuisto
Osallistumismaksu sisältää kahden päivän huvipuistorannekkeen Powerparkiin. Ranneke on
voimassa lauantaina ja sunnuntaina. Mikäli joukkueesi ei pysty hyödyntämään ranneketta
lauantaina ja sunnuntaina, olettehan yhteydessä sähköpostitse tapahtumakoordinaattoriin
7.5.2019 mennessä tinja.aistola@scl.fi. Rannekkeet on mahdollista käyttää huvipuistossa myös
perjantaina 7.6, mikäli asiasta on oltu yhteydessä etukäteen määräaikaan mennessä. Tällöin lippu
on voimassa perjantaina ja lauantaina. Huvipuistorannekkeen saat huvipuistoon mentäessä
Summer Cheer cup - huvipuistokupongilla, jotka jaetaan rekisteröinnin yhteydessä. Älä siis hävitä
kuponkia, niitä on varattu vain se määrä kuin on osallistujiakin.
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
7.5.2019
11.5.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä, seuratyöntekijät ilmoitettava, lisätuotetilaukset tehtävä,
koulumajoitukset tilattava
Rekisteröintiaika tulee olla varattuna ennakkoon Google docs-lomakkeella

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
YHTEYSTIEDOT
Kilpailunjohtaja
Tinja Aistola
SCL tapahtumakoordinaattori
puh. 0440 750017
e-mail: tinja.aistola@scl.fi
Lisenssit ja seurasiirrot
SCL Järjestösihteeri
puh. 050 525 5705
e-mail: office@scl.fi
Tuomarointi- tai arvostelukaavakekysymykset
Saara Martikka
Tuomarivaliokunnan puheenjohtaja
e-mail: tuomarivaliokunta@scl.fi

Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa ja ota käyttöön kilpailujen hashtag
#summercheercup2019
Suomen Cheerleadingliitto – SCL
suomencheerleadingliitto

