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Tervetuloa Suomen mestaruuskilpailuiden 
karsintakilpailuun Kuopioon! 

 

Cheer Stars ry järjestää Suomen mestaruuskilpailuiden karsintakilpailun toista kertaa Kuopio-hallilla. 

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa. Mukaan on ilmoittautunut 57 

joukkuetta ja noin 1750 kilpailijaa. Jotta kisapäivä on onnistunut meille kaikille, on tärkeää, että kaikki 

kilpailuun osallistuvat lukevat tämän kirjeen huolellisesti ja noudattavat siinä annettuja ohjeita. 

 

Saapuminen kilpailupaikalle ja rekisteröinti  
 

Kilpailijat saapuvat Kuopio-hallille (Opistotie 4, 70200 Kuopio) hallin oikean päädyn päätyovesta. Halli, 

pukuhuonetilat ja lämmittelykoulut avataan joukkueille klo 9.00. Rekisteröintiajan on voinut varata 

ennakkoon ja joukkueen edustaja pyydetään saapumaan omalla rekisteröintiajalla kilpailutoimistoon. Koko 

joukkue ei osallistu rekisteröintiin. Mikäli joukkue ei ole toivonut ennakkorekisteröintiä, aikataulutetaan 

rekisteröinti kilpailupäivän aamulle kilpailujärjestyksen mukaisesti. Kilpailun tiloihin, lämmittelykouluille ja 

pukuhuoneisiin pääsee vasta, kun rannekkeet on kiinnitetty osallistujien ranteisiin.  

Koko joukkueen ei tarvitse saapua rekisteröintiin. Joukkueen edustaja saapuu rekisteröintiin ja laskee 

rannekkeet sekä kuittaa osallistujien oikeellisuuden ennen kuin rannekkeet annetaan henkilölle. 

Rannekkeita ei saa jäädä jakamaan rekisteröintipisteelle, koska tämä ruuhkauttaa rekisteröintipisteen. 

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. 

Kisatoimistosta saa samalla ruokaliput ja ennakkoon tilatut kisapaidat. Tarkista ja kuittaa tilatut tuotteet. 

HUOMIOITTEHAN, ETTÄ ILMAN SCL KILPAILULISENSSIÄ EI VOI OSALLISTUA 

KILPAILUUN.  

Kisatoimisto palvelee kilpailujen aikana seuraavasti: 

• perjantaina 8.11. kello 18-20.45  

• lauantaina 9.11. kello 9 alkaen tapahtumapäivän loppuun asti 

• sunnuntaina 10.11. kello 9 alkaen tapahtuman loppuun. 

Kilpailun aikataulu 
 

Kilpailujen aikataulu selviää erillisistä liitteistä (ks. aikataulut päiväkohtaisesti), josta löytyy arvottu 

kilpailujärjestys. Kilpailuaikataulu sisältää jokaiselle joukkueelle oman ajan korutarkastukselle ja kilpailulle. 

Huomaathan, että aikataulu on suunnitelma, johon voi tulla todellisessa kilpailutilanteessa poikkeamia 

suuntaan, jos toiseen. Jokainen joukkue on itse vastuussa ajoissa paikallaolosta ennen omaa vuoroaan niin 

rekisteröinnissä, harjoituksissa kuin kilpailuissakin.  
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Tavalliseen tapaan on paikalla ”porttivahti”, joka päästää joukkueet sisään kilpailualueelle 15 minuuttia 

ennen omaa korutarkastusaikaa. Käytettävissä on tämän 15 min ajan muutama mattokaistale sekä pieni 

tanssiparketti ennen korutarkastukseen siirtymistä. Omien musiikkilaitteiden käyttö on tässä tilassa 

kiellettyä. Porttivahdin tai korutarkastajan tehtävä ei ole etsiä joukkueita, mikäli joukkue ei ole ajoissa 

paikalla. Kun edellinen joukkue siirtyy kilpailemaan, tulee seuraavan olla jo valmiina.  

Muistathan myös, että ennen kilpailutilannetta tarkastamme kielletyt korut ja esineet sekä rannekkeen. 

Ilman ranneketta ei kilpailija pääse kilpailemaan. Kilpailijoiden ja spottereiden ranneke on erivärinen kuin 

valmentajalisenssin omaavilla henkilöillä (valmentajalisenssillä ei pääse kisa-alustalle). Pidä huolta, että 

joukkueesi on korutarkastuksessa hyvissä ajoin ennen omaa esitystä!   

Kuopio-halliin tutustuminen  
 

Kuopio-halliin pääsee tutustumaan oman kilpailupäivän aamuna klo 9-11. Huomaathan, että kaikkien 

tutustumiseen osallistuvien tulee olla rekisteröitynä. Halliin tutustumisessa ei pääse testaamaan 

kilpailualustaa. Tutustumaan voi osallistua koko joukkue tai pelkät valmentajat. Tutustuminen ei ole 

pakollinen. Kisamusiikin voi käydä testaamassa klo 10-11 musiikin soittopisteellä. Kisamusiikkia ei pysty 

enää tässä vaiheessa vaihtamaan toiseen tiedostoon eikä kilpailussa ole mahdollisuutta soittaa musiikkia 

esim. aux-piuhan kautta tai cd:ltä. 

Avajaiset, palkintojenjako ja palkinnot  
 

Avajaisiin ei oteta seuran edustajia esittelyyn. Kaikki kilpailijat saapuvat palkintojenjakoon seuroittain. 

Seurojen ei tarvitse olla aakkosjärjestyksessä, mutta kaikkien joukkueiden on saavuttava kerralla.  

Palkintojenjaossa joukkueet kerääntyvät cheer- ja tanssimaton ympärille ja seisovat niin kauan, kunnes 

juontaja pyytää heitä istumaan. Henkilökunta ohjaa joukkueet oikeille paikoille.  

Kilpailun kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet palkitaan pokaalein ja kaikki osallistuneet joukkueet saavat 

kunniakirjat. Ilo saa näkyä ja kuulua, mutta huomioikaa turvallisuus palkintoa noudettaessa. 

Arvostelukaavakkeet  
 

Arvostelukaavakkeet löytyvät SCL:n nettisivuilta extranetistä (seuroille on annettu ja annetaan salasanoja 

pyynnöstä). Mikäli seurallanne ei vielä ole tunnuksia SCL Extranetiin, voitte pyytää niitä osoitteesta 

office@scl.fi.  

Pukuhuoneet  
 

Pukuhuonetilat ovat ahtaat. Ylimääräistä oleskelua pukuhuonetiloissa tulee välttää ja mukaan kannattaa 

ottaa vain välttämättömimmät tavarat. Mikäli mahdollista, toivomme tavaroiden säilyttämistä esim. 

joukkueen bussissa. Kilpailijakatsomo ei ole tavaroiden säilytyspaikka.  

Pukuhuoneet jaetaan etukäteen ja pukuhuoneen numero ja sijainti selviää kilpailupaikalla. Pukuhuonetiloja 

on Kuopio-hallilla sekä lämmittelykoulujen Hatsalan koulun ja Klassillisen lukion tiloissa. Kuopio-hallilla on 

ns. pikapukuhuone niille joukkueille, joiden varsinainen pukuhuone on Hatsalan tai Klassillisen koulu 
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tiloissa. Tähän pikapukuhuoneeseen ei saa jäädä vaan välittömästi kilpailuvuoron jälkeen pukuhuoneeseen 

tulee tehdä tilaa seuraavalle joukkueelle. Pitäkää huoli arvoesineistänne, älkää jättäkö niitä 

lukitsemattomaan tilaan. Cheer Stars ry ei ole vastuussa kadonneista tavaroista.  

Poistuessanne kisapäivän jälkeen tulee pukuhuonetila jättää yhtä siistiin kuntoon kuin se oli sinne 

saapuessakin! Jokaisen joukkueen valmentaja on tästä vastuussa ja tilan ylimääräisestä siivouksesta 

laskutetaan ko. tilassa ollutta seuraa. Pukuhuonelistat ovat nähtävissä rekisteröinnissä sekä 

tapahtumapaikalla.  

PUKUHUONEET – SÄÄNNÖT JOUKKUEILLE  

1. Pitäkää huoli arvoesineistänne, älkää jättäkö niitä lukitsemattomaan tilaan. Löytötavaroita voi tiedustella 

kisatoimistosta kilpailupäivänä.  

2. Poistuessanne kisapäivän jälkeen tiloista, tulee pukuhuonetila jättää yhtä siistiin kuntoon kuin se oli 

sinne saapuessakin. Jokaisen joukkueen valmentaja on tästä vastuussa ja tilan ylimääräisestä siivouksesta 

laskutetaan ko. tilassa ollutta seuraa.  

3. Pukuhuonekäytävät ovat ahtaita, joten vältättehän käytävillä oleskelua! Koulujen muissa tiloissa oleskelu 

on ehdottomasti kielletty. 

4. Pukuhuoneet ovat käytössä koko kilpailupäivän.  

5. Muistutus hiussuihkeiden käytöstä: niitä saa käyttää ainoastaan ulkona! Hiussuihkeiden käyttö 

sisätiloissa voi aiheuttaa palohälytyksen.  

6. Mikäli pukuhuoneessa ilmenee ongelmia, kuten vessan tukkeutuminen olethan  

välittömästi yhteydessä kisatoimistoon.  

Lämmittely  
 

Lämmittely tapahtuu Kuopio-hallin viereisillä kouluilla, Hatsalan koulu (Opistotie 5) ja Klassillinen lukio 

(Opistotie 1). Lämmittelyyn ennen kilpailusuoritusta ei tarvitse varata aikaa erikseen. Valmentajia 

pyydetään huomioimaan erityisen tarkasti, että lämmittely tehdään turvallisesti. Harjoittelu tapahtuu 

omalla vastuulla. Hyvän urheiluhengen mukaisesti vuorotelkaa tilan käytössä. Liikuntasaleissa muu oleskelu 

ja niiden käyttö pukuhuonetilana on ehdottomasti kiellettyä.  

Koulun liikuntasaleissa ei ole erillistä äänentoistojärjestelmää. Omien musiikkilaitteiden tuominen on 

sallittua.  

Kuopion Oheisharjoittelukeskukselle varatut vuorot löytyvät liitteistä. Mikäli haluatte muuttaa varamaanne 

aikaa tai varata harjoitusvuoron, laittakaa sähköpostia osoitteeseen kilpailutkuopio@cheerstars.fi. 

Oheisharjoittelukeskukselle on vielä muutamia harjoitusvuoroja jäljellä. 
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Ensiapu  
 

Kilpailutapahtuman ensiapu järjestetään yhteistyössä Kuopion Pohjola Sairaalan kanssa. Paikalla on hoitajia 

ja yleislääkäri siltä varalta, että harjoitusten tai kilpailun aikana sattuu vahinkoja. Pohjola Sairaalalla on 

toimipisteessään myös päivystävä ortopedi, mikäli kilpailun aikana tapahtuu välitöntä hoitoa tarvitseva 

tapaturma. Joukkueiden on hyvä muistaa, että ensiapuhenkilöstö on paikalla välitöntä ensiapua varten, ei 

vanhojen urheiluvammojen hoitoa varten. Jokainen joukkue hoitaa itse paikalle teipparit ja huoltajat sekä 

tarvittavat materiaalit, jos sellaisia katsovat tarvitsevansa.  

Pohjola Sairaala voi laskuttaa ensiapupalveluja käyttäneitä seuroja tarvikkeista, mitä ensiapuhenkilöstö 

joutuu vamman hoidossa käyttämään, mikäli heidän laskuttamat tarvikekustannukset ovat huomattavan 

korkeat.   

Ruokailu  
 

Ruokailu tapahtuu Kuopio-hallin viereisen Savonia ammattikorkeakoulun (Opistotie 2) Sodexon ruokalassa 

lauantaina ja sunnuntaina.  

Ilmoittautumisen yhteydessä ruokailun tilanneet seurat saavat ruokalippunsa rekisteröinnin yhteydessä 

kisatoimistosta, joka sijaitsee Kuopio-hallissa. Joukkueet voivat varata ruokailuaikansa ennakkoon Google 

docs-linkin kautta. Koko joukkue ruokailee samaan aikaan. Vaikka kilpailupäivä loppuu jo hyvissä ajoin, on 

joukkueilla mahdollisuus hyödyntää päivällisruokailua vielä tapahtuman jälkeen ennen kotiin lähtöä. 

Linkki ruokailuajan varaamiseen:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HuKW8kmd1K9CtFupFQGQmy60buZj6F7M-

S3Y5qljbw/edit?usp=sharing 

Fit Wok 
 

Yhteistyökumppanimme Fit Wok toimittaa joukkueille ruokaa hallille tilauksesta perjantaina, lauantaina ja 

sunnuntaina klo 9-21 välillä sopimuksen mukaan. Ruoka toimitetaan Kuopiohallille erikseen merkittyyn 

pisteeseen Fit Wokin kanssa sopimana ajankohtana. Laita joukkueenne tilaus suoraan Fit Wokille 

keskiviikkoon 6.11. mennessä. Cheer Stars ry ei vastaa näistä ruokatilauksista, toimituksesta tai niiden 

laskutuksesta. Tilaukset ja lisätiedot annoksista, toimituksesta ym. saat osoitteesta 

fitwok.kuopio@gmail.com.  

Tarjolla on kolme erilaista wok-annosta. Yhden annoksen hinta on 8 € ja se sisältää toimitusmaksun. Limu 

0,33l tilauksen yhteydessä maksaa 1€.  

Annosvaihtoehdot: 

1 Nuudeli- kana- sipuli ja paprika- teriyaki kastike (L) (annos sisältää lisäksi kananmunan sekä kaali- ja 

porkkanaraastetta) 

2 Kokojyväriisi- kana- ananas- green curry kastike (L, G)  (annos sisältää lisäksi kananmunan sekä kaali- ja 

porkkanaraastetta) 

3 Riisinuudeli- tofu- bambu- korma kastike (L, G, V)  (annos sisältää lisäksi kaali- ja porkkanaraastetta) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HuKW8kmd1K9CtFupFQGQmy60buZj6F7M-S3Y5qljbw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HuKW8kmd1K9CtFupFQGQmy60buZj6F7M-S3Y5qljbw/edit?usp=sharing
mailto:fitwok.kuopio@gmail.com
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L= laktoositon, G= gluteeniton, V= vegaaninen 

Kastikkeiden kuvaukset: 

Teriyaki: Soijapohjainen kastike, sisältää mm. appelsiinimehua ja inkivääriä. Mausteinen, mutta ei tulinen 

eli ei sisällä chiliä. 

Green curry: Kookosmaitopohjainen kastike, sisältää mm. vihreää chiliä ja korianteria. Suussa mukavasti 

poltteleva kastike. 

Korma: Kookosmaitopohjainen intialainen täysin vegaaninen kastike. Sisältää mm. cashewpähkinää sekä 

intialaisia mausteita. 

Lisätietoja ravintolasta ja ruoasta löytää osoitteesta www.fitwok.fi 

 

Kuvaaminen  
 

Kilpailun aikana kuvaaminen on sallittu omalta paikalta istualtaan, mikäli se ei häiritse muita katsojia. 

Jalustojen käyttö ja käytävillä seisominen/ istuminen on kiellettyä! Henkilö, joka aiheuttaa kuvaamisellaan 

häiriötä, voidaan poistaa katsomosta.  

Spotterit ja korutarkastus  
 

Muistattehan, että spottereita koskevat samat säännöt (esim. pukeutumissäännöt) kuin kilpailijoitakin. 

Pukeutumissäännöt koskevat kilpailijoiden lisäksi myös spottereita kilpailuissa, eli ei huppareita, farkkuja 

ym. epäsopivia vaatteita! Huomaattehan, että spottereiden vaatetus on oltava erilainen kuin kilpailevan 

kokoonpanon vaatetus. Myös korujen poistaminen on joukkueen itsensä vastuulla korujen tarkastajista 

huolimatta. Tarkista spottereita koskevat säännökset kilpailusäännöistä.  

Kilpailumusiikki  
 

Äänentoistolaitteiden toiminnasta vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan edustama henkilö. Musiikki 

soitetaan musiikinsoittopisteeltä ja siihen pitää tulla joukkueen edustaja suorituksen ajaksi. Musiikin 

testaaminen on mahdollista omana kilpailupäivänä klo 10-11. Jos joukkueesi musiikki on toimittamatta, ole 

pikaisesti yhteydessä sähköpostitse kilpailutkuopio@cheerstars.fi. Kisamusiikin uusia versioita ei voi 

toimittaa eikä lähetettyä kilpailumusiikkia tiedostoa vaihtaa uuteen. Huomioi, että musiikkia EI VOI soittaa 

esim. puhelimelta aux-piuhan välityksellä EIKÄ CD:ltä. Musiikinsoittaja menee musiikinsoittolaitteelle omaa 

joukkuetta edeltävän joukkueen mukana ja poistuu samaan aikaan oman joukkueen ja valmentajien 

kanssa. Kilpaileva joukkue ja sen valmentajat ovat vastuussa kilpailumusiikista ja sen soittamisesta 

kilpailutapahtumassa. 

Lipunmyynti  
 

Lipunmyynti on auennut 1.10.2019. Lippu kannattaa ostaa ennakkoon täältä: 

https://events.liveto.io/events/cheerleadingin-suomen-mestaruuskisojen-karsintakilpailu-2020  

http://www.fitwok.fi/
mailto:kilpailutkuopio@cheerstars.fi
https://events.liveto.io/events/cheerleadingin-suomen-mestaruuskisojen-karsintakilpailu-2020
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Lippuja pääset ostamaan sivun OSTA LIPPUJA -painikkeesta. Liput maksetaan heti ostamisen yhteydessä 

verkkopankissa. Maksuvälineenä toimii myös Smartum-saldo. Lisättyäsi liput ostoskoriin ja siirryttyä 

maksuvaiheeseen, liput ovat varattuna 15 minuuttia. Maksun jälkeen liput saapuvat sinulle sähköpostiin. 

Tapahtumassa voit näyttää liput suoraan älypuhelimen näytöstä tai voit halutessasi tulostaa ne. Lippujen 

ennakkomyynti sulkeutuu perjantaina 8.11.2019. 

Kysymykset koskien lipunmyyntiä voi osoittaa suoraan osoitteeseen asiakaspalvelu@liveto.io 

Pääsylippu tapahtumaan maksaa ennakkoon 17€ (sis. toimitusmaksu). Jokaisella katsojalla tulee olla 

pääsylippu iästä riippumatta.  

Huomioittehan, että lauantain kilpailijat eivät pääse kisaajarannekkeella katsomaan sunnuntain 

kilpailua. Sama koskee sunnuntain kilpailijoita lauantain osalta. Kisaajille on kisaajan omalle kisapäivälle 

järjestetty kisaajakatsomo. Kisaajakatsomoon pääsee vain saman päivän kisaajarannekkeella. Mikäli 

ennakkomyynnistä jää pääsylippuja, niitä voi ostaa myös kilpailupäivänä Kuopio-hallilta.  

Myytävät tuotteet  
 

Yleisötiloissa on kaksi kahvilaa. Kisatoimistossa on myynnissä virallisia kisapaitoja pieni erä. Kisatoimistossa 

ja kahvioissa maksuvälineenä käy käteinen tai korttimaksu. Paikalla on myös ulkopuolisia tuotteiden myyjiä. 

Huomioithan, että jotkut myyjistä hyväksyvät vain käteistä maksuvälineenä.  

Löytötavarat  
 

Kisapäivän aikana löytötavaroita voi kysellä kisatoimistosta. 

Kilpailijakatsomo  
 

Kilpailijat voivat katsoa suorituksia katsomoista esiintymisalueiden vierellä, muissa katsomoissa oleminen 

ilman pääsylippua on kielletty. Kilpailusuorituksia pääsee katsomaan vain omana kilpailupäivänään 

osallistujarannekkeella. Koska katsomot ovat lähellä kilpailualuetta, on katsomoissa liikkuminen 

kilpailusuoritusten aikana ehdottomasti kiellettyä. Järjestyksenvalvoja saa poistaa kilpailijakatsomosta 

muiden suorituksia häiritsevät henkilöt. Muistetaan urheilijamainen käytös myös katsomossa.   

 

Kilpailualustat  
 

Kilpailualustat on sijoitettu hallin keskelle vierekkäin. Kilpailualueen koko kaikissa kilpailusarjoissa on 

14x16m.  

WhatsApp-ryhmä kilpailuiden seurantaan  
 

Kilpailuille on perustettu WhatsApp-ryhmä, josta voi seurata kilpailuiden kulkua. Ryhmässä voi 

kommentoida vain ryhmän ylläpitäjät eli sitä ei ole tarkoitettu kilpailijoiden väliseen yhteydenpitoon. 
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Ryhmässä tiedotetaan kilpailun kulusta noin 15 minuutin välein. Kisatoimisto palvelee kilpailuiden aikana 

kysymyksissä. Whatsapp-ryhmään pääsee liittymään tämän linkin kautta: 

https://chat.whatsapp.com/Dx8AlEzVcpOID9Hf5Scm97 

Ongelmia? Kysyttävää?  
 

Tapahtuman tärkeät henkilöt:  

• kilpailunjohtaja Johanna Kaunisto, kilpailutkuopio@cheerstars.fi  

• SCL:n tapahtumakoordinaattori Josefina Palvalin, josefina.palvalin@scl.fi tai puh. 0440 750 017.  

Antidoping asioista löydät tietoa SCL:n internetsivuilta tai osoitteesta www.suek.fi  

Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa ja ota käyttöön kilpailujen hashtag #kuopiosmk2020 

 

Toivomme kaikilta hyvää urheiluhenkeä ja yhteistyökykyä, jotta saamme aikaan onnistuneet kilpailut!  

Nähdään marraskuussa Kuopiossa!  

Cheer Stars ry 

Suomen Cheerleadingliitto – SCL  

mailto:kilpailutkuopio@cheerstars.fi
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* * * * * * * * *  

Eettiset ohjeet ja käyttäytymissäännöt:  
Toivomme valmentajien käyvän joukkueidensa kanssa läpi kaikkia kilpailuja koskevat eettiset ohjeet ja 

käyttäytymissäännöt:  

Kilpailijoiden tulee:  

● Osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin  

● Kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia  

● Kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja  

● Käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä  

● Pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta  

● Pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien 
kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa  

Valmentajien tulee:  

● Vastata joukkueensa toiminnasta niin kilpailuissa, kilpailualueella kuin muissakin niihin 
liittyvissä tapahtumissa  

● Kannustaa joukkuettaan sekä faneja urheiluhenkiseen suhtautumiseen muita kilpailijoita, 
toimihenkilöitä tai yleisöä kohtaan  

● Kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja  

● Toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia 
ohjeita  

● Käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä  

● Pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien 
kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella sekä ohjata joukkuettaan pidättäytymiseen 
kyseisistä aineista  

● Rakentaa kilpailuohjelma positiiviseksi ja urheiluhenkiseksi  

● Painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen  

● Kannustaa joukkuettaan kilpailutilanteessa ja siirtää rakentava kritiikki joukkueen 
keskinäiseen tilaisuuteen  

● Noudattaa kaikkia SCL:n kilpailusääntöjä  

 
Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden 

toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen.  

  
 

 


