
 

 

 

 

 

 

LAJIN ERITYISPIIRTEET 

Lajitaitoihin kuuluvat pyramidit, nostot sekä korkeat heitot, permantoakrobatia sekä omalle 

joukkueelle suunnatut kannustushuudot. Harjoitteluun kuuluvat siis korkeat rakennelmat 

sekä ilma-akrobatia. Kilpailusuorituksessa joukkuekoko enintään 24 henkilöä. Harjoituksissa 

osallistujia 10-35 henkilöä sekä valmennus ja muu mahdollinen henkilöstö. 

 

HARJOITTELUALUSTA 

Alustan koko: Cheerleadingissä kilpaillaan 14 x 16 metriä turvamatolla = paksu huopapintainen 

solumuovimatto, permantomatto (35 mm paksuus). 

Alustan materiaali: Alusta koostuu 14 metriä pitkistä ja 2 metriä leveistä rullista, joita vierekkäin (8) velcro-

nauhalla kiinnittämällä saadaan sopiva harjoittelu- ja tai kilpailualue. Alusta on hyvin siirreltävä, mutta 

kokoaminen ja kasaaminen vie aikaa ja kuluttaa materiaalia. Rullattuna ja pystyyn nostettuna yksi rulla vie tilaa 

1 x 2 metriä. Rullaus kannattaa tehdä huopapuoli ulospäin, jolloin uudelleen levitettynä reunat eivät nouse 

päädyistä ylös. Turvallisuusrinkinä paloista kootussa alustassa on kaistojen väliin muodostuvat raot, kun niillä 

suoritetaan juoksevaa akrobatiaa. Velcro-nauhojen uusimisväli on tiheämpi kuin itse cheermaton. 

Pohjamateriaali: Rasitusvammojen ja loukkaantumisten ehkäisemisen kannalta varsinaisen mattoalustan alla 

on hyvä olla joustoparketti tai muu vastaava iskua vaimentava alusta.  

 

HARJOITTELUTILAN VAATIMUKSET 

Vaatimuksena turvalliseen harjoitteluun on hallin tai salin riittävä vapaa korkeus sekä huonetila. Toimivan 

harjoittelualueen, saa toteutettua palloiluun tarkoitettuihin saleihin tai teollisuus tiloihin. Huomioitavana on, 

ettei tilan keskellä saa olla tolppia, eikä katossa pilareita tai muita kiinteitä rakenteita, jotka häiritsevät vapaata 

korkeutta.  

Harjoittelutilan minimi neliömäärä on 14 metriä x 16 metriä + 2 metriä turva-alue sen päälle. Maton 

levittämiseen ja käsittelyyn tarvitaan tuo turva-alue ja se on tärkeä myös harjoitustilanteessa, jos alueen 

ylityksiä tulee. Valmentajalla tai ohjaajalla tulee myös olla mahdollisuus seistä ja tehdä havaintoja maton 

ulkopuolelta.  

OLOSUHDEVAATIMUKSET 

CHEERLEADINGIN HARJOITUSTILAAN 



Vapaata korkeutta tilassa tulee olla harrastetasolla vähintään viisi (5) metriä ja SM-tasolla seitsemän (7) metriä. 

Kaikki näitä korkeuksia alempana olevat kiinteät rakennelmat (ilmastoputket, pilarit) vaikuttavat negatiivisesti 

harjoittelun turvallisuuteen. 

MUUT TILAAN LIITTYVÄT HUOMIOT 

Tilassa tulee huomioida ilmanvaihdon säädeltävyys, hyvä yleisvalaistus, poistumistiet ja kulunvalvonta. Suuri 

vapaatila tuo haasteita akustiikan ja äänentoiston kannalta. Harjoittelu tehdään usein musiikin tahtiin ja lajiin 

kuuluvat kannustushuudot sekä voimakasääninen tahdin laskeminen esimerkiksi valmentajan puolesta. Ääntä 

kuuluu tilan ulkopuolelle ja se kuorimittaa tilassa olevia. Tilassa oltava mattojen kannalta riittävä 

kuormausreitti. Harjoitustilassa on hyvä olla aputiloina varastotilaa sekä sosiaalitiloja riittävä määrä (wc, 

pukuhuone, juomapullon täyttö, vaatesäilytys). Tilan käyttöä varten määritellään turvallisuussuunnitelma. 

 

CHEERTANSSI 

Lajitaitoihin kuuluvat monipuoliset tanssitekniikat, kuten piruetit, cheer- ja tanssihypyt, cheertanssille 

tyypilliset pom-tekniikat ja erilaiset notkeuselementit. Pienet tanssinostot ovat myös sarjassa sallittuja. Sarja 

kilpaillaan 14m x 16m muovisella tanssimatolla tai parkettialustalla. Joukkuekoko vaihtelee n. 10-24 henkilön 

välillä. Harjoitustilan vaatimuksena on 14 x 16 metrin alue, lajille sopivalla alustalla, sekä 2-3 metrin turva-alue 

sen ulkopuolella. Harjoittelua tukee mm. yhden seinustan peilitys sekä hyvä äänentoisto. Vapaa korkeus tilassa  

 



 

 


