
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kilpailukutsu 

 

 
 

 



Tervetuloa Winter Wildness–kilpailuun Vesileppis 

Areenalle, Leppävirralle 30.11-1.12.2019!  

 

 

 

 

AIKA: lauantai 30.11.2019 ja sunnuntai 1.12.2019  

 

PAIKKA: Vesileppis Areena  

OSOITE: Vokkolantie 1c 79100 Leppävirta  

  
 

 

 

 

 

 

Kilpailtavat sarjat: 

 

Lauantai 30.11.2019 

Cheer Minit level 1 

Tanssi Freestyle Pom jr&sr 12+ 

Cheer Juniorit level 2 

 

Sunnuntai 1.12.2019 

Ryhmästunt Minit level 3 

Cheer Klassikot level 3 

Tanssi Klassikot 

Ryhmästunt Aikuiset level 3 

Cheer Aikuiset level 3 

Cheer Juniorit level 3 

 

 



KILPAILUALUEEN KOKO   

Kilpailualueen koko kaikissa kilpailusarjoissa on 14x16m.  

 

Tanssisarjojen alustana on musta matto. Alue on erikseen 

merkitty valkoisin merkein.  

 

Cheer-sarjoissa alustana on cheer-matto, alusta koostuu 

kahdeksasta 2x14m 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 viereisestä 

nuorisoseurantalosta. Salista löytyy cheermattoja (3kpl) sekä 

parketti. Kokonaista kilpailualuetta lämmittelytiloissa ei ole. 

Lisäksi joukkueet voivat lämmitellä ennen suoritusta 

Areenan juoksusuoralla sekä kuntosalilla. 

 

Lämmittelyvuoroja ei tarvitse erikseen varata, mutta 

toivomme rehtiä urheiluhenkeä joukkueiden kesken, että 

jokainen pääsee vuorollaan matolle. Omien musiikintoisto-

välineiden tuominen tilaan on sallittua.  

  



ILMOITTAUTUMINEN  

Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. 

Tarkistattehan joukkuekohtaisen maksimihenkilömäärän ja 

muut sarjamääräykset SCL Kilpailusäännöistä 2019.   

 

Kilpailuihin tulee ilmoittautua 31.10.2019 klo 16.00 

mennessä.  

 

Ilmoittautuminen tapahtuu Surveypal-lomakkeen välityksellä 

sähköisesti. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:  

 
https://my.surveypal.com/Winter-Wildness-2019--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 sekä muu tärkeä 

informaatio kilpailuihin liittyen.  

 

PERUUTUSEHDOT 

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti 

liittoon, ja sen on oltava perillä viimeistään kaksi (2) viikkoa 

ennen kilpailuja. Osallistumisen peruuttamisen voi tehdä 

https://my.surveypal.com/Winter-Wildness-2019--Kilpailuihin-ilmoittautumislomake


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.  

 

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. Harraste-

vakuutus ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan.  

 

SCL kilpailusäännöt 2019, sivu 6, kohta 2.2. 

Lisenssimääräykset: 

Liiton jäsenenä kilpailevilla henkilöillä tulee olla voimassa 

oleva 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 

voimassa oleva SCL:n kilpailulisenssi. Lisäksi kilpailijoilla ja 

varmentajilla on oltava voimassa oleva, 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  

Seurasiirrolla tarkoitetaan urheilijan edustusoikeuden 

siirtämistä yhdestä SCL:n jäsenseurasta toiseen jäsenseuraan 

käynnissä olevan lisenssikauden aikana. Seurasiirroissa 

noudatetaan SCL:n seurasiirtomääräyksiä. Seurasiirto 

voidaan tehdä pysyvänä tai määräaikaisena. Suomen 

Cheerleadingliiton seurasiirtojen käsittely on siirtynyt 

sähköiseen muotoon 17.4.2019. Seurasiirrot tehdään 

Suomisportissa. 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. Lisätietoja 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 2019, jotka löytyvät 

Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta jäsenten 

Extranetistä (www.scl.fi). Toivomme joukkueiden 

http://www.scl.fi/


valmentajien varmistavan ohjelmiensa säännönmukaisuuden 

hyvissä ajoin ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä. 

 

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  

Rekisteröinti tapahtuu rekisteröinnin aukioloaikoina 

perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina kisatoimiston 

aukioloaikojen mukaan kisatoimistossa.  

Rekisteröityminen on auki vain rajatun ajan. 

 

Perjantaina 29.11. kello 18.00-20.00 

Lauantaina 30.11. kello 8.30-11.00 

Sunnuntaina 1.12. kello 9.00-11.00 

 

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 

kisapipot. 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 Sport & Spa Hotel 

Vesileppis ravintolassa.  

Kisalounas menu ilmoitetaan kisainfon yhteydessä. 

Kisalounaan hinta 12,00 € / hlö 

Ruokailijoiden määrä on ilmoitettava ennakkoon 

ilmoittautumislomakkeella: 
https://drive.google.com/file/d/1mC2_bKeWrwT6hjNwoa9mPUtw

7B_fG47i/view?usp=sharing 

 

Huomioittehan että voitte halutessanne tilata myös ruokailun 

kilpailupäivän edeltävälle/seuraavalle päivälle. 

Tilauskaavake on erillisenä liitteenä kilpailukutsun mukana. 

Tilauskaavake lähetetään suoraan järjestävälle seuralle 

osoitteeseen: winterwildness2019@gmail.com  

Tilauskaavake tulee lähettää 31.10.2019 mennessä. 

Mahdolliset erikoisruokavaliot on ilmoitettava samalla.  

  

https://drive.google.com/file/d/1mC2_bKeWrwT6hjNwoa9mPUtw7B_fG47i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC2_bKeWrwT6hjNwoa9mPUtw7B_fG47i/view?usp=sharing
mailto:winterwildness2019@gmail.com


KISAPIPO  

Tänä vuonna kilpailuissa ei ole myynnissä perinteisiä kisa T-

paitoja. Korvaavana ja uutena tuotteena kilpailulle tullaan 

tekemään oma virallinen kisapipo. Kisapipossa on hopealla 

heijastinpainotuksella kilpailujen logo. Pipon väri on musta. 

Piposta julkistetaan malliluonnos Facebookissa tapahtuman 

sivulla. Kisapipon hinta on: 15,00€  

Tilaus tapahtuu samalla lomakkeella lounastilauksen kanssa.  

 

MAJOITUS  

Järjestävä seura on varannut majoituskiintiöitä kilpailuiden 

ajalle viereisestä Leppäkertunkoulusta. Majoituksen hinta on 

45,00 € / hlö + aamupala 12,00€. Aamupala tullaan 

tarjoamaan Sport & Spa Hotel Vesileppis ravintolassa.    

 

Ilmoittautumiset koulumajoitukseen sähköpostilla 

osoitteeseen: winterwildness2019@gmail.com 

(Mikäli tarvitsette myös aamupalan, tarve ilmoitetaan samalla 

sähköpostilla.)  

 

Lisäksi Leppävirralta löytyy eri majoitusmahdollisuuksia 

vuokramökeistä. Näitä voitte tiedustella seuraavista 

osoitteista: 

 

http://mansikkaharju.net/ 

https://www.rantamanloma.net/  

http://niemilomat.fi/fi/ 

 

  

mailto:winterwildness2019@gmail.com
http://mansikkaharju.net/
https://www.rantamanloma.net/palvelut/
http://niemilomat.fi/fi/


KILPAILIJAKATSOMO   

Kilpailijat voivat katsoa suorituksia kilpailijakatsomosta, 

muissa katsomoissa oleminen ilman pääsylippua on kielletty. 

Kilpailusuorituksia pääsee katsomaan vain omana 

kilpailupäivänään osallistujarannekkeella. Omana 

kilpailupäivänään saa katsomossa olla koko päivän. 

 

LÖYTÖTAVARAT 

Kilpailuiden löytötavaroista vastaa Vesileppis Areena. 

Kilpailuissa kadonneet tavarat tulee viedä Kisatoimistoon, 

jossa niitä säilytetään koko tapahtuman ajan. Tapahtuman 

jälkeen maanantaina löytötavarat toimitetaan Vesileppis 

Areenan löytötavaratoimistoon. 

Osoite: Vokkolantie 1C, 79100 Leppävirta  

Puhelin: 040 0980026  

Aukioloajat: Ma-Pe 11-20 La 10-22 Su 12-17 

Huomioittehan, ettei SCL vastaa kilpailujen jälkeen 

löytötavaroihin liittyviin kysymyksiin. 

 

PÄÄSYLIPUT  

Pääsyliput osoitteesta  https://events.liveto.io/events/winter-

wilderness-2019 

 

Lipunmyynti on aloitettu 1.10.2019 

 

Huom. Mikäli kilpailijoilla ajatuksena saapua 

edeltävä/seuraavana kilpailupäivänä katsomaan kilpailuja on 

heidän lunastettava pääsylippu. 

 

  

https://events.liveto.io/events/winter-wilderness-2019
https://events.liveto.io/events/winter-wilderness-2019


BUSSIKUSKIT 

Muistattehan tilata bussikuljettajille yleishuoltaja-rannekkeet 

ja kisalounaan, jos haluatte tarjota heille pääsyn Vesileppis 

Areenan tiloihin. 

 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT   

31.10.2019 Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot oltava 

kunnossa  

 

31.10.2019 Viimeinen ilmoittautumispäivä  

 

31.10.2019 Tilauslomakkeiden viimeinen lähetyspäivä      

 

  



YHTEYSTIEDOT   

 

Kilpailujärjestelyt:   

Emmi Kauhanen  

Puh: 044-2452615 

Sähköposti: winterwildness2019@gmail.com  

  

SCL Jäsenkortit, lisenssit, seurasiirrot:  

Kiia Kontturi SCL järjestösihteeri   

Puh: 050 5255705 

Sähköposti: office@scl.fi  

 

Ilmoittautumiset: 

Josefina Palvalin SCL tapahtumakoordinaattori 

Puh. 044-0750017 

Sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi  

  

Tuomarointi- tai kaavakekysymykset:   

Sähköposti: tuomarivaliokunta@scl.fi 

 

Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa ja ota 

käyttöön kilpailujen hashtag 

 

#winterwildness2019 

           

Suomen Cheerleadingliitto – SCL 

 

suomencheerleadingliitto 

mailto:winterwildness2019@gmail.com
mailto:tuomarivaliokunta@scl.fi

