KILPAILUKUTSU
Tervetuloa kilpailemaan historian
ensimmäiseen digisatelliittiin!

AIKA:

lauantai 14.11. ja sunnuntai 15.11.

PAIKAT JA OSOITTEET:
Helsinki: Skillz Gym, Energiakatu 3, 00180 Helsinki
Jyväskylä: JSA Cheer Gym, Pääskyntie 4, 40320 Jyväskylä
Oulu: Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu
SARJAT:
Lauantai 14.11.2020
Cheer minit level 3
Cheer juniorit level 3
Cheer aikuiset level 3
Cheer minit level 1
Cheer juniorit level 1
Ryhmästunt minit level 3
Ryhmästunt juniorit/aikuiset/klassikot level 3

Sunnuntai 15.11.2020
Tanssi minit Freestyle Pom
Tanssi klassikot
Tanssi avoin hiphop
Tanssi avoin jazz
Cheer aikuiset level 2
Cheer klassikot level 2
Cheer minit level 2
Cheer juniorit level 2

KILPAILUKONSEPTI
Digisatelliitissa joukkueet esittävät kilpailusuorituksensa kameralle, joka välittää sen katsojille ja
tuomaristolle streamin välityksellä. Tuomaristo kokoontuu seuraamaan streamiä Helsinkiin, eikä
ole läsnä kuvauspaikalla. Joukkueet viipyvät kilpailupaikalla vain lämmittelyn ja kilpasuorituksen
ajan. Kilpailupaikalla on yhtä aikaa paikalla maksimissaan neljä joukkuetta, jotka treenaavat ja
esiintyvät eri aikaan eri tiloissa.
Kilpailua käydään yhtä aikaa kolmelta eri paikkakunnalta Helsingistä, Jyväskylästä ja Oulusta.
Kuvauslokaatio pyritään osoittamaan niin, että joukkueen kilpailumatka on mahdollisimman lyhyt.
Lokaatiot osoitetaan mahdollisimman pian kilpailuilmoittautumisten päättymisen jälkeen, jotta
tarvittavat matkajärjestelyt voidaan tehdä. Sarjat pyritään käymään yllä mainitussa järjestyksessä.
Lopullinen aikataulutus voidaan kuitenkin tehdä vasta ilmoittautumisten jälkeen, joten muutokset
ovat mahdollisia.
Kaikki kilpailuesitykset ja palkintojenjako esitetään yhteisessä streamissä, jota kommentoi ja
juontaa cheerstudio. Kunniakirjat tullaan lähettämään joukkueille sähköisesti, ja palkinnot joko
sähköisesti tai postitse.
HUOM! Suomen Cheerleadingliiton kilpailutapahtumissa otetaan osallistujista valokuvia ja
kuvataan kilpailuohjelmat livestream-palveluun. Livestreamin kautta kilpailu myös taltioidaan.
Osallistumalla kilpailutapahtumaan osallistuja hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa valokuvia ja
videoita Suomen Cheerleadingliiton viestintä- ja markkinointikäyttöön, joista henkilön voi
tunnistaa. Digisatelliitin osallistumisen edellytys on, että osallistuja sallii valo- ja
videokuvauksen, sillä kilpailusuoritukset arvioidaan streamin välityksellä.

TURVALLISUUS
Kilpailutapahtumassa huomioidaan vallitseva tilanne ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia
liittyen tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumaan osallistuville henkilöille sekä paikalla oleville
työtahoille pyritään takaamaan turvallinen ympäristö kilpailla ja työskennellä sekä mahdollisuus
riittävien turvavälien pitämiseen. Henkilökunnalle varataan tapahtumaan kasvosuojukset.
Huolehdimme tapahtumapaikan (ml. pukuhuoneiden) kosketuspintojen hygieniasta säännöllisesti
ja edellytämme, että jokainen osallistuu tapahtumaan vain terveenä.
Joukkueet noudetaan kilpailupaikan ulko-ovelta saattajan toimesta ja saatetaan pukuhuoneeseen,
jonka jälkeen joukkuetta saatetaan eri pisteiden välillä niin kauan kunnes joukkue poistuu
kilpailupaikalta. Jokaiselle joukkueelle on varattuna oma pukuhuone ja lämmittelytila. Kulku
kilpailupaikalla on tarkkaan rajattua ja ohjeistettua, jolloin vältetään turhia kontakteja. Joukkueita
on kilpailupaikoilla samanaikaisesti maksimissaan neljä, ja joukkueet viettävät sisätiloissa vain
lämmittelyyn ja kilpailusuoritukseen tarvittavan ajan (n. 60 min).
Koko joukkueen varahenkilöineen, valmentajineen, huoltajineen ja spottereineen saa
luonnollisesti ilmoittaa kilpailuun mukaan, mutta suosittelemme joukkueita harkitsemaan
tarkkaan, keitä kilpailupaikalla tarvitaan, jotta paikalla on mahdollisimman vähän henkilöitä /
joukkue. Kilpailupaikoilla on joukkueiden lisäksi paikalla vain kilpailuiden läpiviemiseen vaadittava
määrä henkilökuntaa, ensiapu sekä tekniikasta vastaavat henkilöt. Tuomaristo seuraa joukkueiden
esitystä streamin välityksellä.
Turvallisuus huomioiden joukkueelle voi tulla mahdollisia pieniä odotuksia, jotta tarvittavat
turvavälit pystytään takaamaan. Huomioithan myös, että joukkueen jäsenet osallistuvat kilpailuun
vain täysin terveenä.
SCL seuraa THL:n ja Olympiakomitean koronavirusepidemiaan liittyviä ohjeita. Suosittelemme,
että myös seurat ja joukkueet seuraavat päivittyviä ohjeita osoitteissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19 ja https://www.olympiakomitea.fi/.
Suosittelemme kaikille kilpailupaikoilla läsnä oleville lataamaan puhelimeensa koronavilkun, josta
lisätietoa täällä: https://koronavilkku.fi/.
ILMOITTAUTUMINEN
Jokaisesta seurasta saa ilmoittaa mukaan haluamansa määrän joukkueita kaikkiin sarjoihin. Katso
maksimiosallistujamäärät sarjoittain voimassa olevista kilpailusäännöistä.
Kilpailuihin tulee ilmoittautua tiistaihin 13.10.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti
Surveypal-lomakkeella. Lomake tulee olla lähetettynä määräaikaan mennessä. Mikäli
ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteys SCL:n tapahtumakoordinaattoriin tai toimistoon
(yhteystiedot tämän dokumentin lopussa).
Alla linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://my.surveypal.com/Ilmoittautumislomake---Glory-2020
Lähetetyn lomakkeen jälkeen on mahdollista saada kooste omaan sähköpostiin, ilmoitathan
siis oman sähköpostiosoitteen lomakkeen lähettämisen jälkeen. 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.
Kilpailuihin osallistuvia seuroja ja joukkueita pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä lataamaan
seuran logo sekä antamaan seuraavat lisätiedot: kotipaikka, värit ja jäsenmäärä. Keräämme myös
joukkueiden yhteystiedot (nimi, puhnro, spostiosoite), jotta voimme olla yhteydessä mm.
mahdollisissa pistevähennys- ja palkintojenjakoasioissa. Joukkueista pyydetään tämän lisäksi
seuraavia lisätietoja: joukkueen yhteystiedot, joukkueen aiempi kilpailumenestys, yksi random
fact joukkueesta (joukkue voi itse valita, mitä haluaa kertoa, esim. tavoite, motto, ikäjakauma
tms.) sekä tietoa musiikin tekijästä/miksaajasta. Tietoja (ei yhteystietoja) tullaan hyödyntämään
ja näyttämään kilpailupäivänä streamissä sekä kilpailun markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa.

PERUUTUSEHDOT
Mahdollinen 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.
Seurojen ja joukkueiden kannattaa huomioida kunkin sarjan kilpailusääntöjen mukaiset
minimiosallistujamäärät, ja tehdä ennakoivat suunnitelmat osallistumiselle, mikäli osa joukkueesta
on estynyt osallistumaan.
Mikäli kilpailu joudutaan peruuttamaan ylivoimaisen esteen (esimerkiksi lakko, sota tai epidemia)
vuoksi eikä peruuttaminen siten ole kilpailunjärjestäjätahojen ennakoitavissa tai syyksi luettavissa,
osallistumismaksuja ei palauteta eikä mahdollisia muita peruutuksesta aiheutuneita vahinkoja
korvata.

OSALLISTUMISMAKSUT
Glory-kilpailujen osallistumismaksut ovat:
- henkilömaksu 12 € / hlö
- lisäsarja 5 € / 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 Suomisportista, 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.

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.

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 2020, 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 voimassa olevaa 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 voimassa oleva 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.

SCL Seurasiirtomääräykset on luettavissa SCL:n nettisivuilla osoitteessa
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
2020, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilta osoitteesta
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/. Toivomme joukkueiden valmentajien varmistavan
ohjelmiensa säännönmukaisuuden hyvissä ajoin ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä.
KILPAILUALUEEN KOKO
Kilpailualueen koko kaikissa kilpailusarjoissa on 14 x 16 m. Cheer-matto koostuu kahdeksasta
mattokaistaleesta. Tanssin kilpailualustana Helsingissä ja Jyväskylässä toimii tanssimatto, Oulussa
liikuntasalin parkettilattia. Joukkueiden kannattaa kilpailuohjelmaa suunnitellessa huomioida, että
kilpailualueen ulkopuolelle EI juurikaan jää turvatilaa alueen eteen, taakse tai sivuille.
ANTIDOPING JA ERIVAPAUDET
Urheilijan tulee aina ensisijaisesti pyytää lääkäriltä sallittujen aineiden mukaista hoitoa. Mikäli
terveyden ylläpitoon tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan
hakea erivapautta.
SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea
erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta
takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut
erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.
Otattehan huomioon, että kertaluontoisissa lääkityksissä (esimerkiksi flunssalääke)
urheilijan tulee hakea erivapaus etukäteen. Erivapauden hakeminen on urheilijan omalla
vastuulla.
Antidopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä liiton lajikoordinaattoriin
(jani.jarvelin@scl.fi) tai suoraan SUEK:iin.
SAAPUMINEN KILPAILUPAIKALLE JA REKISTERÖINTI
Joukkue pääsee kilpailupaikan sisätiloihin n. 45 minuuttia ennen kilpailusuoritusta. Poiketen
normaalista, kilpailuissa ei ole käytössä rannekkeita, vaan joukkue pääsee pukuhuonetilaan ja
lämmittelyalueelle, kun joukkueen edustaja on vahvistanut kuittauksellaan kaikkien osallistujien
vastaavan kilpailuilmoittautumisen nimilistaa sekä osallistujien lisenssien olevan kunnossa.

Joukkueen edustaja saapuu halliin tekemään kuittauksen, jonka jälkeen joukkueen saattaja tulee
hakemaan joukkueen ulko-ovelta.
Lisenssit tarkistetaan pistokokeilla Suomisport-järjestelmästä. Otattehan huomioon, että kaikilla
tulee olla kilpailutoiminnan kattava lisenssi, jota ilman kilpailuihin ei voi osallistua.
PUKUHUONEET JA LÄMMITTELY
Jokaiselle joukkueelle osoitetaan oma pukuhuone. Pukuhuoneiden kosketuspinnat desinfioidaan
joukkueiden välillä. Pukuhuoneessa käydään vain ripeästi ennen lämmittelyä ja kilpailusuorituksen
jälkeen, joten esiintymispuvut, kampaukset, meikit yms. kannattaa olla valmiina jo kilpailupaikalle
saavuttaessa.
Joukkueen oma lämmittelytila on joukkueen käytössä 30 min. Lämmittelytiloissa ei ole kokonaista
cheer-mattoa, vaan muutama mattokaistale.
MUSIIKIN TOIMITTAMINEN JA SOITTAMINEN
Joukkueiden tulee varautua siihen, että kilpailumusiikki ja sen tekijänoikeustiedot tulee lähettää
ennakkoon kilpailujärjestäjälle viimeistään viikkoa ennen kilpailutapahtumaa. Lisätietoa musiikin
lähettämisestä ja soittamisesta annetaan kisainfossa.
KISA-T-PAITA
Viimeistele kisa-look kilpailujen virallisella t-paidalla! Tpaita on tummansininen unisex-malli Clique Basic T.
Koot: lapset 130/140-150/160 cm ja aikuiset XS – XXL.
Kilpailupaitoja on hyvin rajoitetusti myynnissä kilpailun
streamissä, joten kilpailijoiden kannattaa ehdottomasti
tilata paita etukäteen, mikäli haluavat varmistua sellaisen
saamisesta.
Paidan hinta on 15 € / kpl.
T-paidat laskutetaan seuroittain ja ne toimitetaan
pukuhuoneeseen kilpailupäivänä. Tilaus tulee tarkistaa
paikan päällä ennen niiden kuittaamista.
Tilaukset tehdään joukkuekohtaisesti Surveypaltilauslomakkeella 13.10.2020 mennessä.
Tilauslomake:
https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-tilauslomake--Glory-2020
LIVELÄHETYS JA PÄÄSYLIPUT
Kilpailut käydään täysin ilman yleisön läsnäoloa kilpailupaikalla. Kilpailut streamataan
livelähetyksenä. SCL:n yhteistyökumppanina streamin tuottamisessa toimii Liveto. Stream sisältää

koko kilpailutapahtuman livenä palkintojenjaon loppuun asti. Streamissä on nähtävissä myös mm.
suoritusten jälkeiset fiilishaastattelut, joten valitse joukkueesi edustaja (voi olla kuka tahansa
joukkueen mukana kulkeva, myös valmentaja tai huoltaja), joka haluaa antaa haastattelun heti
suorituksen jälkeen!
Esitysten lisäksi cheerstudio viihdyttää streamin katsojia. Cheerstudiossa kommentoidaan
joukkueen esityksiä, keskustellaan cheermaailman ajankohtaisista aiheista sekä juonnetaan
kilpailujen palkintojenjako. Luvassa on huikeita vieraita ja taatusti viihdyttävää menoa! 😊
Osallistuville joukkueille (3 kpl) ja ryhmästunteille (1 kpl) annetaan omat joukkuekohtaiset
katselukoodit, jotka sisältyvät kilpailumaksuihin. Yhdellä koodilla voi seurata lähetystä vain
yhdeltä laitteelta kerrallaan.
Yleisö seuraa kilpailua streamin välityksellä, eikä katsomolippuja tulla myymään paikan päälle.
Stream-liput tulevat myyntiin 21.10. Lisätietoja stream-lipuista julkaistaan SCL:n nettisivuilla ja
somessa lähempänä ajankohtaa. Yllätyksiä kuten ennakkotarjouksia ja arvontoja on luvassa, joten
stay tuned! 😊
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
• 13.10.2020
Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot oltava kunnossa
• 13.10.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä, seuran ja joukkueiden tiedot lähettynä
• 13.10.2020
Kisapaitojen tilaus tehtävä

YHTEYSTIEDOT
Kilpailuilmoittautuminen ja kilpailun yleiset
järjestelyt
Josefina Palvalin
SCL tapahtumakoordinaattori
Puh: 044 075 0017
sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi
SCL lisenssit ja seurasiirrot
SCL toimisto
Puh: 050 525 5705
sähköposti: office@scl.fi
Tuomarointi- tai kaavakekysymykset
Tuomarivaliokunta
sähköposti: tuomarivaliokunta@scl.fi
Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa ja ota käyttöön kilpailujen hashtag
#cheerglory20
Suomen Cheerleadingliitto – SCL

suomencheerleadingliitto

