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Tervetuloa SM-kilpailuihin Helsingin Jäähalliin 14.12.2019! 

Vuosi lähenee loppuaan ja samalla lähestyvät vuoden viimeiset kilpailut, Suomen mestaruus 2020 - 
kilpailut. Luvassa on jälleen tiivistahtinen kisapäivä! Suomen mestaruuksista kilpaillaan nyt 35. kerran. 

 
Jotta saamme aikaan onnistuneet kilpailut niin osallistujille, katsojille kuin järjestäjillekin, on tärkeää, 
että luet tämän infon todella huolellisesti ja noudatat annettuja ohjeita. 
 

Rekisteröinti ja rannekkeet 

Ennakkorekisteröinti tapahtuu Töölön kisahallin aulassa perjantaina klo 17.30-20 (osoite: Paavo Nurmen 
kuja 1 C, 00250 Helsinki). Rekisteröinti jatkuu lauantaina kilpailupaikalla Helsingin Jäähallilla ( osoite: 
Helsingin Jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki) ennakkotiedosta poiketen kisatoimistossa. 
 
Jokaiselle joukkueelle jaetaan rekisteröintiaika, jolloin joukkueen edustajan on saavuttava. HUOM! 
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 muu rekisteröinti ruuhkautuu tästä. 
Rannekkeet voi jakaa esimerkiksi hallin ulkopuolella. Rannekkeet on tarkistettava ja laskettava 
huolellisesti, sillä uusia rannekkeita ei jaeta päivän aikana. 
  
Rekisteröintiaika on nähtävillä oheisella Google-lomakkeella. Rekisteröintiaikaa ei voi muuttaa. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EzWhcrSniF-wblEz1XTbjYfFJy2IBGJQCGUs7tzw-
NY/edit?usp=sharing 
 
Jokainen kilpailija saa kilpailupäiväksi tietyn värisen rannekkeen, jolla ko. henkilö pääsee liikkumaan 
halleissa. Kilpailun tiloihin pääsee vasta, kun rannekkeet on kiinnitetty osallistujien ranteisiin. Kilpailijoille 
on erotettu katsomosta omat katsomolohkot, joista voi seurata kilpailua (ei numeroituja paikkoja).  
 
Kilpailijoiden tulee pitää ranneketta ranteessaan koko kilpailupäivän ajan. Mikäli ranneke irtoaa, on se 
pidettävä tallessa. Uuden rannekkeen saa kisapäivän aikana kisatoimistosta alkuperäistä ranneketta 
vastaan. Mikäli vanhaa ranneketta ei ole tallessa, ratkaistaan asia tapauskohtaisesti kilpailunjohtajan 
toimesta. 
 
HUOMIOITTEHAN, ETTÄ ILMAN SCL KILPAILULISENSSIÄ EI VOI OSALLISTUA KILPAILUUN. 
 

Saapuminen jäähallille 

Kilpailijat saapuvat jäähallille parkkipaikan puoleisista ovista eli D-ovista klo 9.00-10.30. Huomioittehan, 
että jokaisella tulee olla ranneke kädessä, jotta voi edetä D-ovelta muihin kilpailutiloihin. Klo 10.30 D-
ovet lukitaan, ja kilpailijoiden kulku halliin tapahtuu alakerran kahvion ovien kautta.  
 
Ovet yleisölle avataan klo 11:30. 

 
Kilpailijakatsomot 

Jäähallilla on kolme eri katsomoa; pääkatsomo maksaville asiakkaille ja kaksi katsomoa kilpailijoille. B ja 
D-katsomoista on rajattu alueet kilpailijoille. Katso ohessa liitteenä oleva hallikartta, josta selviää 
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kisaajakatsomoiden paikat sekä muut tärkeät sijainnit kisaviikonloppuna. 
 
Jäähalliin pääsee ilman pääsylippua sisälle ainoastaan SCL:n rekisteröinnissä antamalla rannekkeella. 
Huolehdi siis, että rannekkeet pysyvät tallessa koko kilpailun ajan.  

 
Kilpailijoiden pääsy maksavien katsojien katsomoon on ehdottomasti kielletty. Katsomoissa on opasteet. 
Tiedotathan oman joukkueesi jäseniä myös siitä, että jäähallin rappusilla istuminen on ehdottomasti 
kielletty! 

 
Mikäli kilpailija ei noudata yllä mainittuja sääntöjä voidaan hänet sulkea kilpailusta ja poistaa jäähallilta 
kokonaan. 
 

Kilpailun aikataulu 

Kilpailun aikataulu selviää erillisestä liitteestä. Huomaathan, että aikataulu on suunnitelma, johon voi 
todellisessa kilpailutilanteessa tulla poikkeamia suuntaan tai toiseen. Jokainen joukkue on itse 
vastuussa, että on ajoissa paikalla ennen omaa vuoroaan niin harjoitusvuorolla kuin kilpailuissakin. 

 
Muistathan, että ennen kilpailutilannetta tarkastamme kielletyt korut ja esineet sekä katsomme, että 
kilpailijalla on oikea ranneke, joka annetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Ilman ranneketta ei kilpailija 
pääse kilpailemaan.  Koko joukkueen tarkastukseen menee myös oma aikansa, joten pidä huoli, että 
joukkueesi on ajallaan paikalla! 

 
Pukuhuoneet 

Kuten aina, pukuhuonetiloja on jäähallilla rajoitetusti. Pukuhuoneet tullaan jakamaan etukäteen ja 
merkitsemään joukkuekohtaisin nimikyltein ja opastein. Huomaattehan, että pukuhuoneissa on 
useampi joukkue, joten pyydämme jättämään ylimääräiset laukut ja tavarat mahdollisuuksien mukaan 
busseihin / hotelliin.  
 
Pitäkää huoli arvoesineistänne, älkää jättäkö niitä lukitsemattomaan tilaan. SCL tai Helsingin Jäähalli ei 
ole vastuussa kadonneista tavaroista.  
 
Joukkueet ovat vastuussa oman pukuhuoneensa siivouksesta, ja mikäli pukuhuone on todella epäsiisti, 
SCL laskuttaa kyseistä joukkuetta siivouksesta aiheutuneista ylimääräisistä kuluista. 
 
Muistutus vielä hiussuihkeiden käytöstä! Hiuslakkaa ja glittersuihketta EI saa suihkuttaa sisätiloissa. 
Hiuslakkaa ja glittersuihketta saa käyttää VAIN ulkona, ei oviaukkojen välittömässä läheisyydessä! 
Lakan aiheuttamasta palohälytyksestä tai glitterisuihkeen käytöstä aiheutuneesta siivouksesta SCL:llä on 
oikeus laskuttaa seuroja.  

 
Lämmittely 

Lämmittelyä varten kilpailijoille on varattu lämmittelyhalli, jonka käyttö on erikseen aikataulutettu. 
Lämmittelyhallissa on mattokaistaleita käytettävissä, mutta varsinainen lattia on parkettia ja 
jäänpeittolevyä. 3. kerroksessa on rajattu tila korkeiden heittojen lämmittelyä varten. Aulassa on 
sementtilattia, joten harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Valmentajia pyydetään huomioimaan 
erityisen tarkasti, että lämmittely tehdään turvallisesti. 
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Areenaan tutustuminen 

Areenaan voi tulla tutustumaan klo 10.30-11.30 välisenä aikana. Tällöin kisa-alustat (1 cheermatto ja 
tanssialusta) ovat vapaasti kaikkien osallistujien käytössä. Tanssimatolle EI saa mennä kengät jalassa. 
Huomioittehan, että areenan äänentoistojärjestelmä ei tällöin ole käytössä. Omien musiikkilaitteiden 
tuominen on sallittua. Huomioittehan myös, että areenalle sisäänpääsy aamulla edellyttää 
rekisteröitymistä.  
 
Toivomme rehtiä yhteishenkeä ja hyviä käytöstapoja joukkueiden kesken lämmittelyalueella! Mikäli 
joukkueen jäsen (mukaan lukien kisaaja, varahenkilö, spotteri, valmentaja tai huoltaja) käyttäytyy 
sopimattomasti, voidaan koko joukkueen lämmittely areena-alueella keskeyttää kisajärjestäjän 
toimesta. 
 

Kilpailumusiikin soittaminen 

Äänentoistolaitteiden toiminnasta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Musiikki soitetaan areenatasolta 
ja musiikinsoittopisteelle on tultava joukkueen edustajan suorituksen ajaksi. Ennakkotiedosta poiketen 
musiikkeja toivotaan toimitettavaksi ennakkoon ma 9.12. mennessä Surveypal-lomakkeella mp3 -
muodossa. Tiedosto tulee nimetä sarja_seura_joukkue. Emme vastaa virheellisesti nimettyjen 
musiikkien soitosta. Linkki musiikin lähettämiseen: https://my.surveypal.com/SM-2020-musiikin-lahetys 
 
On myös varauduttava musiikin soittamiseen itse kilpailupaikalla varmuuden vuoksi. Kilpailumusiikkia voi 
kokeilla kilpailupäivänä klo 10:30-11:30. 
 
Musiikin soittamiseen tarjotaan kaksi vaihtoehtoa 
1. CD 
2. Puhelimelta toistaminen (AUX) 
 
Muistattehan laittaa puhelimen lentotilaan, äänenvoimakkuus suurimmalle voimakkuudelle sekä 
virransäästötila pois käytöstä. Huolehdittehan myös omat adapterit, mikäli puhelimessanne on 
harvinaisempi liitäntä.  
 

Kisaesityksen katsominen suorituksen jälkeen 

Playback-tilassa   on   joukkueilla   mahdollisuus   katsoa   oma   suoritus   kilpailusuorituksensa   heti 
esiintymisen jälkeen screeniltä. Kuva tulee areenalta noin 8 min viiveellä, joten joukkueiden kannattaa 
siirtyä paikalle nopeasti suorituksen jälkeen. Playback sijaitsee hallin 2-kerroksessa kisatoimiston 
vieressä, johon on pukuhuonekäytävältä opasteet. Huomioithan, että kukin joukkue saa katsoa 
vain oman joukkueensa esityksen videolta, ja heidän tulee heti sen jälkeen poistua tilasta. 

 
Arvostelukaavakkeet 

Arvostelukaavakkeet löytyvät SCL:n nettisivuilta jäsenten Extranet -sivustolta (seuroille on annettu ja 
annetaan salasanoja extranet sivuille, mikäli teillä ei vielä tunnuksia ole laittakaa sähköpostilla pyyntö 
osoitteeseen   office@scl.fi).  Tuomaripalautteet lähetetään seurojen yhteyshenkilöille sähköisesti 
kilpailujen jälkeen kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailuissa on mukana 6 ulkomaista tuomaria ICU:sta ja 
ECU:sta. 
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Spottereiden vaatetus 

Pukeutumissäännöt koskevat kilpailijoiden lisäksi myös spottereita kilpailuissa eli ei huppareita, farkkuja 
ym. epäsopivia vaatteita! Spotterin asu ei myöskään saa olla osa saman seuran samankaltaista 
kilpailuasua. Spotterin asun tulee poiketa täysin kilpailijoiden asuista. Spotterin asu ei saa olla 
mitenkään yhteneväinen kilpailevan kokoonpanon asun kanssa (esim. spotterin asuksi ei kelpaa kisa-
asun päälle puettu T-paita). Myös korujen poistaminen on joukkueen itsensä vastuulla korujen 
tarkastajista huolimatta. Tarkista spottereita koskevat säännökset kilpailusäännöistä. 

Ruokailu 

Ruokailun varanneet seurat saavat ruokalippunsa kisatoimistosta kilpailupäivänä. Kisatyöntekijöille 
järjestetään ruokailu kisajärjestäjien toimesta ja myös he saavat ruokalippunsa kilpailupäivänä 
kisatoimistosta töihin ilmoittautuessaan. Lounas on tarjolla joukkueille klo 10.30-14.30 ja päivällinen klo 
16-18. 
 
Ennakkoon lounaita / päivällisiä ostaneiden joukkueiden valmentajien tulee varata ruokailuajat 
etukäteen Google docs-taulukon kautta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NgNNnsead2Pzf-
GOFDAx_gPejXfhrgkzvRDJJZUPj40/edit?usp=sharing 
 
Lounas sisältää:  
Leipää ja levitettä (L)  
Vihersalaattia (M,G) 
Pasta Bolognese (M,G) 
Kasvisvaihtoehtona: Pastaa ja soija-Bolognese (M,G) 
Ruokajuomana tarjolla jäävettä 
 
Päivällinen sisältää:  
Leipää ja levitettä (L)  
Vihersalaattia (M,G) 
Curry-kanakastike ja riisiä (M,G) 
Kasvisvaihtoehtona: Curry-kasvispata (M,G) 
Ruokajuomana tarjolla jäävettä 
 

Avajaiset 
Seurat esitellään avajaisissa seuroittain aakkosjärjestyksessä. Seuraa valitsee kaksi (2) henkilöä per 
seura, jotka edustavat koko seuraa avajaisissa. Avajaisiin osallistuminen on pakollista. 

Avajaisten ohjelma klo 12.00: 
- Seurojen esittely (2 osallistujaa per seura) 
- Avajaispuhe 
- Maamme-laulu  
- Seurojen edustajat poistuvat areenalta 
- Kilpailu alkaa 

Seuroja edustavien henkilöiden on järjestäydyttävä tiiviisiin jonoihin kisa-areenan takana olevalle 
KORUTARKASTUS -käytävälle SEURAKOHTAISESTI henkilökunnan avustuksella. 
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Juontajan esitellessä SEURAN, juoksevat edustajat kentälle ja menevät henkilökunnan ohjaamana 
seisomaan areenalle omalle paikalleen edellisen seuran edustajien viereen. Seurojen edustajat poistuvat 
avajaisista areenan poistumisaukosta (sama kuin kilpailusuorituksissa), kun juontaja on antanut luvan. 

KAIKKIEN SEUROJEN EDUSTAJIEN ON OLTAVA VALMIINA AVAJAISIIN (korutarkastuksessa) KLO 11:45 
JÄRJESTÄYTYNEINÄ ALLA OLEVAN AAKKOSJÄRJESTYKSEN MUKAAN SEUROITTAIN: 

1. Black Diamond Cheerleaders 
2. Cheer Stars  
3. Dream Team Cheerleaders 
4. Funky Team 
5. Funky Team Espoo 
6. FunShine Cheerleaders  
7. Golden Spirit 
8. Helsinki Athletics Cheerleaders HAC 
9. Jaguars Spirit Athletes 
10. LCS Panthers  
11. Northern Lights 
12. Porin Cheerleading Akatemia 
13. Seinäjoki Silver Sharks 
14. Spirit Shakin' Cheerleaders 
15. Tampereen Pyrintö / Pyrintö Cheer Team 
16. Turun Cheerleadingseura Smash 
17. Unity Cheer 
18. West Coast Vikings  

 
Ohjeistattehan joukkueita/urheilijoita kunnioittamaan ja kuuntelemaan avajaisten puheiden pitäjiä.  

 
Palkintojenjako 
Palkintojenjako järjestetään tänä vuonna kahdessa osassa. Palkintojenjakoon siirtymisen ja poistumisen 
toivotaan olevan mahdollisimman ripeää. Juniorit järjestäytyvät odottamaan palkintojenjakoa 
takatiloihin maajoukkueiden esittäytymisten päätyttyä. Kisajärjestäjä ohjaa kilpailijat areenatasolle. 2. 
kerroksen pukuhuoneissa A – G olevat seurat tulevat palkintojen jakoon B-päädystä, josta on päivällä 
poistuttu oman kilpailusuorituksen jälkeen. Alakerran sekä harkkahallin pukuhuoneissa olevat seurat 
tulevat palkintojen jakoon harkkahallin ja korutarkastuksen kautta. 
 
Aikuisten- sarjojen joukkueet kokoontuvat katsomaan junioreiden palkintojenjakoa kilpailijakatsomoihin 
B-puolelle. Junioreiden palkintojenjaon päätyttyä siirtyvät aikuisten- sarjan joukkueet areenalta 
poistumisaukkoa (B-katsomon vierestä) pitkin areenatasolle (sama kuin kilpailun aikana areenalta 
poistuminen). 

Junioreiden palkintojenjaon päätyttyä joukkueet poistuvat areenalta korutarkastus (D-katsomon 
puolella) käytävää pitkin harkkahalliin. Harkkahallin kautta voi kiertää areenan ja siirtyä B- ja D-
kilpailijakatsomoihin katsomaan aikuisten palkintojenjakoa. Junioreiden palkintojenjaon jälkeen areenalle 
ei saa jäädä ottamaan kuvia. Molempien palkintojenjakojen päätyttyä voi areenatasolle tulla ottamaan 
kuvia siihen asti, kunnes joukkueita pyydetään poistumaan. 

SM-kilpailuissa kolmen parhaan joukkoon sijoittuneille on jaossa mitaleita (kulta, hopea ja pronssi) 
joukkueen kilpailuilmoittautumisessa ilmoitetun henkilöluvun mukainen määrä. Lisäksi joukkueet saavat 
pokaalit. Jokainen osallistuva joukkue saa kunniakirjan.  
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Palkintojenjako tullaan toteuttamaan edellisvuosien lailla aloittaen 3:nneksi sijoittuneesta joukkueesta. 
Pronssimitalistit palkitaan tanssimaton puolella, hopeamitalistit cheer-maton puolella ja voittajat keskellä 
mattojen välissä. Joukkueiden tulee järjestäytyä palkintojenjakoon niin, että mitalit on helppo jakaa 
kaikille urheilijoille ja valmentajille. Juhlinta ja tuulettaminen on tietenkin sallittua turvallisuus 
huomioiden. Kaikki palkintosijoille sijoittuneet odottavat, että kaikki urheilijat 1-3. sijoilla ovat saaneet 
mitalinsa. Mitalijaon jälkeen otetaan mitalistikuva, jonka jälkeen joukkueet voivat kisajärjestäjän 
merkistä poistua areenan reunoille katsomaan muiden sarjojen palkintojenjakoa. Kun kaikki ovat 
saaneet mitalinsa, voi tuulettaminen ja juhliminen jatkua, kuitenkin kunnioittaen seuraavia palkittavia tai 
viivästyttämättä seuraavan sarjan palkintojen jakoa. Mitalisijojen jälkeen palkitaan loput joukkueet 
kunniakirjoin aloittaen 4:nneksi sijoittuneesta. Kunniakirjaa voi tulla noutamaan 2 kilpailijaa/joukkue. 

 
Kansainvälisten edustusten info 

Suomen Cheerleadingliitto nimeää edustusjoukkueet lajin kansainvälisiin arvokilpailuihin eli MM- ja EM-
kilpailuihin. Joukkueet nimetään SM-kilpailujen tulosten perusteella, ja pääsääntöisesti edustuspaikkoja 
tarjotaan sarjojen kahdelle parhaalle joukkueelle. SCL järjestää SM-kilpailuissa kaikissa sarjoissa sijoille 
1.-3. sijoittuneille joukkueille edustuskilpailuinfon. Tilaisuuden tarkoituksena on käydä läpi 
edustuspaikkojen jakaminen, niiden vastaanottaminen sekä edustuspaikan mukana tuomat 
mahdollisuudet ja velvoitteet. Lisäksi tapaatte tilaisuudessa liiton yhteyshenkilön, jonka kanssa tulette 
toimimaan prosessin aikana. Tapaamisen tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa joukkueiden toimintaa 
sekä yhteistyötä liiton kanssa.  

Aika: Klo 19.00 (tai heti aikuisten palkintojenjaon päättymisen jälkeen) 
Paikka: ”Playback”-tila kisatoimistoa vastapäätä 
Kesto: noin 30 min 
Kenelle: joukkueiden valmentaja(t), joukkueenjohtaja(t) tai huoltaja(t) 

Käsiteltävät asiat: 

 Edustuspaikasta päättäminen ja sen vastaanottaminen, kilpailuihin ilmoittautuminen 

 Mitä liitto tarjoaa ja mitä se velvoittaa? 

 Matkatuki 

 Edustusvaatteet ja muut varusteet  

 Edustussopimus / urheilijasopimus 

 ADT 

 Muut esille tulevat asiat 

Ensiapu 

Paikalla on SPR:n ensiapuhenkilökuntaa siltä varalta, että harjoittelun tai kilpailun aikana sattuu 
tapaturmia. Joukkueiden on hyvä muistaa, että ensiapuhenkilöstö ei ole paikalla sitä varten, että he 
teippaisivat tai hoitaisivat vanhoja urheiluvammoja. He eivät myöskään jaa särky- tai muita lääkkeitä. 
Joukkueiden tulee siis itse huolehtia paikalle mahdolliset teipparit yms., mikäli sellaisia katsovat 
tarvitsevansa. SCL voi laskuttaa ensiapupalveluja käyttäneitä seuroja tarvikkeista, joita ensiapu- 
henkilöstö joutuu vamman hoidossa käyttämään, mikäli heidän laskuttamat tarvikekustannukset ovat 
huomattavan korkeat. 
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Seurojen työntekijät 

Kilpailujen aikataulu sekä tarkempi työntekijöiden toimenkuva ja muut ohjeet lähetetään työntekijöiden 
ja seurojen sähköposteihin. Kisatyöntekijöille jaetaan STAFF–paidat, joita tulee pitää päällä koko 
työvuoron ajan ja palauttaa työvuoron päätyttyä kisatoimistoon. Lauantaina tarjotaan lounas tai 
päivällinen työvuorosta riippuen. Työntekijät saavat myös rannekkeet, joilla he pääsevät kulkemaan 
hallissa. 

 
Seuratyöntekijät ovat ehdoton edellytys kilpailuiden järjestämiselle. Kilpailujärjestämisen sujuvuuden 
kannalta onkin erittäin tärkeää, että työntekijät ottavat vastuun työtehtävistään ja hoitavat ne kunnialla 
alusta loppuun asti. Tehdään yhdessä ikimuistoiset kilpailut! 

 
Kisapaita ja muut myytävät tuotteet 

Virallisia kisapaitoja (t-paita) on saatavilla SCL:n myyntipisteeltä 15 € kappalehintaan. Paitoja on 
myynnissä rajoitetusti, joten kannattaa tulla ajoissa ostoksille! SCL ei ota vastaan jälkitilauksia 
tuotteiden loputtua. 

 
SM-kisoissa on tuttuun tapaan myös muita cheer-tuotteiden myyjiä, joten päivälle kannattaa varata 
aikaa pikkuostoksia varten. Myyntipöydät löytyvät yleisölle avoinna olevalta alueelta jäähallin 
pääsisäänkäyntien puolelta. Muista varata käteistä rahaa mukaan, sillä kaikilla ei välttämättä käy 
maksukortti! 
 

Löytötavarat 

Kilpailuiden löytötavaroista vastaa Suomen Löytötavarapalvelu. Kilpailuissa kadonneet tavarat tulee 
viedä kisatoimistoon, jossa niitä säilytetään koko tapahtuman ajan.  

Tapahtuman jälkeisellä viikolla löytötavarat toimitetaan Suomen Löytötavarapalveluun Vallilaan, os. 
Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki Puhelinpalvelu 0600 41006 (1,97 €/min + pvm), ma-pe 10-18, la 10-14. 

Huomaattehan, että SCL ei vastaa kilpailujen jälkeen löytötavaroihin liittyvissä kysymyksissä. 

Ongelmia? Kysyttävää? Whatsapp-ryhmä! 

Kisatoimisto 
Kisatoimisto on avoinna lauantaina klo 9.00 alkaen kilpailujen loppuun. 
 
Kilpailujen Whatsapp-ryhmään voi liittyä oheisesta linkistä: 
https://chat.whatsapp.com/E40QcmzmJ5ECEbEJBgirFI 
 
Ryhmässä tiedotetaan mm. kilpailun kulkuun, aikatauluun ja tuomaripalautteisiin liittyvistä asioista, 
joten on suositeltavaa, että jokaisen joukkueen edustaja liittyisi ryhmään.  
 
Kilpailujen johtaja, kilpailujärjestelyt ja ilmoittautuminen:  
Josefina Palvalin, SCL tapahtumakoordinaattori  
Puh: 044 075 0017  
sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi     
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SCL lisenssit: 
Kiia Kontturi, SCL järjestösihteeri 
Puh: 050 525 5705  
sähköposti: office@scl.fi   
 
Tuomarointi- tai arvostelukaavakekysymykset 
SCL tuomarivaliokunta 
e-mail: tuomarivaliokunta@scl.fi 
 
Antidoping 
Antidoping asioista löydät tietoa osoitteesta https://www.suek.fi/ 
SCL:n Antidoping vastaava Jani Järvelin 
sähköposti: jani.jarvelin@scl.fi 
 
 

Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa:  
 

 Suomen Cheerleadingliitto – SCL 
 

 suomencheerleadingliitto
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Lopuksi vielä muistutus, joka löytyy myös kilpailusäännöistämme: 
 

 

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. 
 
 
 
Viihtyisiä kilpailuja kaikille! 

Suomen Cheerleadingliiton puolesta, 

Kilpailuvaliokunta 


