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Tervetuloa Glory-kilpailuun 14.-15.11.2020!
SCL:n 25-vuotisjuhlakilpailut ”Gloryt” kisataan kaksipäiväisenä virtuaalitapahtumana lauantaina
14.11. ja sunnuntaina 15.11.2020. Kilpailuviikonloppuun on ilmoittautunut mukaan 2560 osallistujaa
23 seurasta!
Saadaksemme aikaan onnistuneet kilpailut - niin osallistujille kuin järjestäjillekin on tärkeää, että kaikki kilpailun osallistujat lukevat tämän kirjeen ja noudattavat annettuja ohjeita.
Käyttehän ohjeet huolellisesti läpi jokaisen tapahtuman osallistujan kanssa!
Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuulla. Tämä tulee selventää kaikille osallistujille sekä
alaikäisten osallistujien vanhemmille.

Saapuminen ja rekisteröinti
Joukkue saapuu kilpailupaikalle oman saapumisajan (kts. aikataulu) mukaisesti kilpailulokaation
ulko-oville. Saapuminen kannattaa ajoittaa niin lähelle omaa saapumisaikaa kuin mahdollista.
Kannattaa myös varautua pieniin odotuksiin, joten joukkue kannattaa ohjeistaa pukeutumaan sään
mukaan.
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.

Joukkueiden kulku kilpailupaikalle & saattajat
Joukkueille toimitetaan kilpailuviikolla lokaatioiden pohjakartat, joihin sisääntulot ja ulosmenot on
merkitty.
Kulku kilpailupaikalla on rajattua ja joukkueet liikkuvat kilpailupaikalla ainoastaan oman
saattajan kanssa. Saattaja hakee joukkueen ulko-ovelta, kuljettaa joukkuetta tapahtumapaikalla
aikataulun mukaisesti paikasta paikkaan ja saattaa joukkueen tapahtumapaikalta ulos. Saattaja
toimii myös joukkueen yhteyshenkilönä kilpailupäivän aikana, eli kaikki päivän aikana ilmenevät
kysymykset tulee esittää oman joukkueen saattajalle, jotka välittävät kysymykset tarvittaessa
vastuuhenkilöille eteenpäin. Kilpailupaikalla ei siis ole erillistä kisatoimistoa.
Joukkueiden kulkemisen rajaamisella pyritään vähentämään joukkueiden välisiä kontakteja ja
riittävien turvavälien mahdollistaminen, joten käyttehän kulkuohjeistuksen tarkasti läpi
joukkueiden urheilijoiden kanssa.
Kilpailuiden whatsapp-ryhmään ladataan kilpailupäivän aamuna ”kisasimulaatiovideot” kaikista
lokaatioista, jotta joukkueiden kulku olisi mahdollisimman selkeää.

Pukuhuoneet ja wc-tilat
Jokaiselle joukkueelle osoitetaan oma pukuhuone, poikkeuksena saman seuran ryhmästuntit,
jotka voivat jakaa pukuhuonetiloja. Pukuhuoneiden kosketuspinnat desinfioidaan
joukkueiden/ryhmien välillä. Pukuhuoneessa käydään vain ripeästi ennen lämmittelyä ja
kilpailusuorituksen jälkeen, joten esiintymispuvut, kampaukset, meikit yms.
kannattaa olla valmiina jo kilpailupaikalle saavuttaessa. Tiukan aikataulun vuoksi ja
tartuntariskin minimoimiseksi suosittelemme, että jokaisella on kilpailupaikalla
mukana vain välttämättömimmät tavarat.
Lokaatioiden WC-tilat sijaitsevat joko pukuhuoneissa tai käytävillä. Saattaja opastaa joukkueita
WC-tilojen löytämisessä. Tiukan aikataulun vuoksi ja tartuntariskin minimoimiseksi WC-käynnit
kannattaa mahdollisuuksien mukaan suorittaa jo ennen kilpailupaikalle saapumista. WC-tilat
desinfioidaan säännöllisesti kilpailujärjestäjän toimesta.
Hius- ja glitterlakan suihkuttaminen kilpailupaikalla on kielletty!

Turvallisuus ja hygienia
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, wc-tilojen, käytävien) kosketuspintojen
hygieniasta säännöllisesti ja edellytämme, että jokainen osallistuu tapahtumaan vain
terveenä. Käsidesiä on saatavilla joukkueiden kulkureitillä.
Kulku kilpailupaikalla on tarkkaan rajattua ja ohjeistettua, jolloin vältetään turhia kontakteja.
Joukkueita on kilpailulokaatiossa samanaikaisesti maksimissaan neljä, ja joukkueet viettävät
sisätiloissa vain lämmittelyyn ja kilpailusuoritukseen tarvittavan ajan (n. 60 min).
Kilpailupaikoilla on joukkueiden lisäksi paikalla vain kilpailuiden läpiviemiseen vaadittava määrä
henkilökuntaa, ensiapu sekä tekniikasta ja kuvauksesta vastaavat henkilöt. Tuomaristo seuraa
joukkueiden esitystä streamin välityksellä.
Turvallisuus huomioiden joukkueelle voi tulla mahdollisia pieniä odotuksia, jotta tarvittavat
turvavälit pystytään takaamaan.
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/.

Kasvomaskit & maskisuositus
Vahva kasvomaskisuositus on voimassa alueellisesti epidemian kiihtymisvaiheessa, ja maskia on
THL:n ohjeistuksen mukaan suositeltavaa käyttää julkisissa tiloissa sekä yleisötilaisuuksissa kuten

urheilukilpailuissa, joissa lähikontakteja ei voida aina täysin välttää. Olympiakomitean ohjeistuksen
mukaisesti kasvomaskia tulee käyttää kilpailutoiminnassa aina kun sen käyttö on mahdollista, joten
velvoitamme tapahtumaan osallistuvia yli 15-vuotiaita henkilöitä käyttämään
kasvomaskia kilpailutapahtumassa.
Maskia ei tarvitse käyttää urheilusuorituksen aikana, eli urheilijat käyttävät maskia saapuessaan
lokaatioon, poistavat maskin pukuhuoneessa ennen lämmittelyn aloittamista ja laittavat uuden
maskin poistuessaan hallista. Joukkueiden valmentajien ja huoltajien tulee käyttää maskia koko
tapahtuman ajan.
Pukuhuonetiloista löytyy roskapusseja, joihin joukkueiden kertakäyttömaskit tulee laittaa käytön
jälkeen. Pussi tulee sulkea huolellisesti ja kilpailuiden hygieniatiimi siirtää suljetun roskapussin
roskikseen desinfioidessaan pukuhuoneen joukkueen vaihtuessa.
Ohjeet kasvomaskin käyttöön löydät THL:n sivuilta, ja ne on hyvä käydä läpi myös urheilijoiden
kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
Kasvomaskin käytön lisäksi muistetaan edelleen huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja ottaa muut
tapahtuman osallistujat huomioon noudattamalla yleisiä ohjeistuksia tapahtumapaikalla ja
pitämällä riittävät turvavälit.

Mahdolliset sairastapaukset kilpailupaikalla
Mikäli kilpailuiden toimihenkilö tai urheilija sairastuu ja alkaa oirehtia virusinfektion oireita
kilpailupaikalla, eristetään hänet välittömästi erilliseen tilaan odottamaan poistumista kotiin ja näin
minimoidaan mahdolliselle tartunnalle altistuvien määrä.
Huomioittehan, että eristetty henkilö ei voi poistua kilpailupaikalta joukkueen yhteiskyydillä, vaan
hänelle on järjestettävä oma kyyti takaisin kotiin. Alaikäisten urheilijoiden kohdalla huoltajan on
haettava tai järjestettävä muu kyyti takaisin kotiin. Joukkueille suositellaan tekemään oma
kotiinpaluusuunnitelma sairastapauksien varalle.
Mahdollisen kilpailutapahtumaan jäljitetyn positiivisen koronavirustapauksen tai
joukkoaltistumisepäilyn johdosta, tartuntatautilain mukaisesti alueen tartuntataudeista vastaava
lääkäri vastaa epidemian selvityksestä ja tartunnan jäljittämisestä, ja määrittää altistuneet
karanteeniin asetettavat henkilöt. Joukkoaltistumistilanteissa SCL vastaa tilanteen selvittämisestä
yhdessä tartuntatautiviranomaisten kanssa, ja tilanne käsitellään liiton kriisiviestintä-strategian
mukaisesti.

Kilpailupäivän aikataulu
Kilpailupäivän aikataulu selviää erillisestä liitteestä. Aikataulu sisältää sekä koko tapahtuman
aikataulun että lokaatiokohtaiset aikataulut. Aikataulu on suunnitelma, johon todellisessa
kilpailutilanteessa voi tulla poikkeamia. Joukkue vastaa aikataulun seuraamisesta saattajan
ohjeistuksen mukaisesti.

Lämmittely
Joukkueen oma lämmittelytila on joukkueen käytössä 30 min. Lämmittelytilat sijoittuvat joko
erillisiin tiloihin, tai ne erotellaan toisistaan väliverholla tai riittävillä turvaväleillä. Saman seuran
ryhmästuntit voivat turvavälein lämmitellä samalla lämmittelyalueella. Lämmittelytiloissa ei ole

kokonaista cheer-mattoa, vaan muutama mattokaistale. Tanssijoukkueiden lämmittely tapahtuu
joko tanssimatolla tai parkettilattialla.

Korutarkastus ja back stage
Joukkue siirtyy lämmittelytilasta korutarkastukseen ja back stage -tilaan. Korujen poistaminen on
joukkueen itsensä vastuulla korujen tarkastajista huolimatta. Huomioittehan korutarkastuksen
yhteydessä turvavälit erityisesti kilpailuiden henkilökuntaan. Back stage -tila on kuvaustilan
välittömässä läheisyydessä, joten tilassa on syytä noudattaa hiljaisuutta.

Kilpailualue ja -esitys
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 jää turvatilaa alueen eteen, taakse tai sivuille. Kilpailualue on
merkattu selvästi, mutta saattaa poiketa totutusta alueesta kilpailulokaatioiden luonteen vuoksi.
Joukkue saa siirtyä kilpailumatolle heti kilpailujärjestäjän annettua siihen luvan. Huomaattehan,
että joukkue voi olla suorassa stream-lähetyksessä HETI kilpailumatolle siirtyessä,
joten käyttäytymisen tulee olla sen mukaista.
Joukkue voi aloittaa kilpailusuorituksensa siinä vaiheessa, kun areenavastaava on antanut siihen
luvan. Joukkueiden valmentajat, varahenkilöt ja huoltajat seuraavat kilpailusuoritusta merkatulta
alueelta. Joukkuetta saa kannustaa, mutta huutamista pyritään tartuntariskin minimoimiseksi
välttämään. Sama koskee joukkueiden ns. ”aloitushuutoja”, joita myös vältetään.
Ennalta valittu haastateltava jää joukkueen suorituksen jälkeen haastattelupisteelle. Muu joukkue
jatkaa saattajan kanssa pukuhuonetiloihin. Kilpailuiden henkilökunta saattaa haastateltavan
pukuhuonetiloihin haastattelun jälkeen.

Spotterit
Kilpailuissa ei ole spottereita liiton toimesta, vaan joukkue vastaa omien spottereiden paikallaolosta
ja hyödyntämisestä, mikäli kokee sellaisille tarvetta. Muistattehan, että spottereita koskevat samat
säännöt kuin kilpailijoitakin. Pukeutumissäännöt koskevat myös spottereita kilpailuissa, eli ei
huppareita, farkkuja ym. epäsopivia vaatteita! Spotterin asu ei myöskään saa olla osa saman seuran
samankaltaista kilpailuasua. Tarkista spottereita koskevat säännökset kilpailusäännöistä.

Kilpailumusiikin toimitus ja soitto
Kilpailumusiikki tulee toimittaa etukäteen Surveypal-lomakkeella mp3-muodossa viimeistään
su 8.11.2020 mennessä. Tiedosto tulee nimetä seuraavasti: joukkueen esiintymisnumero
(tarkista joukkueen lokaation aikataulusta), seuralyhenne (tai nimi) ja joukkuenimi. Esimerkit:
01_gsmelids, 10_lcsdevon, 06_nlsmaragdit.
Linkki musiikin lähettämiseen: https://my.surveypal.com/Glory-marraskuu-2020-musiikit

Kilpailumusiikki kannattaa varmuuden vuoksi olla mukana myös esim. puhelimessa.
Äänentoistolaitteiden toiminnasta vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan edustama henkilö, joka
soittaa joukkueen musiikin. Joukkueen edustajan on tultava musiikinsoittopisteelle suorituksen
ajaksi ja kerrottava musiikinsoittajalle, milloin joukkue on valmiina aloittamaan suorituksen.
Huomioittehan turvavälit myös musiikinsoittopisteellä!

Kilpailujen whatsapp-ryhmä
Kilpailujen omaan whatsapp-ryhmään voi liittyä täällä
https://chat.whatsapp.com/JaimP5vPUqYIfOTiHv6UN5. Ryhmässä tiedotetaan mm. kilpailujen
etenemisestä ja muista kilpailupäivän kulkuun vaikuttavista asioista. Ryhmään ladataan
kilpailupäivän aamuna ”kisasimulaatiovideot” kaikista lokaatioista, jotta joukkueiden kulku olisi
mahdollisimman selkeää.
Suosittelemme, että jokaisesta joukkueesta olisi henkilö wa-ryhmässä tiedonkulun varmistamiseksi.
Ryhmään voivat viestiä ainoastaan ryhmän ylläpitäjät ja kommentointi on suljettu muilta ryhmän
jäseniltä.

Kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet
2020, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilta osoitteesta
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/.
Huomioikaa linjaus, että huuto on poistettu arvostelusta, ja joukkueet suorittavat
kilpailuesityksenään ainoastaan musiikkiosuuden.
Toivomme joukkueiden valmentajien varmistavan ohjelmiensa säännönmukaisuuden hyvissä ajoin
ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä.

Ensiapu
Paikalla on ensiapuhenkilökuntaa siltä varalta, että lämmittelyn tai kilpailun aikana sattuu vahinkoja.
Joukkueiden on hyvä muistaa, että ensiapuhenkilöstö ei ole paikalla sitä varten, että he teippasivat
tai hoitaisivat vanhoja urheiluvammoja.
SCL voi laskuttaa ensiapupalveluja käyttäneitä seuroja tarvikkeista, mikäli heidän laskuttamat
tarvikekustannukset ovat huomattavan korkeat.

Palkintojenjako
Palkintojenjako toteutetaan virtuaalisesti cheerstudiossa ilman joukkueiden läsnäoloa. Osallistuvien
joukkueiden on mahdollisuus seurata palkintojenjakoa joukkueen katselukoodin avulla.
Kunniakirjat toimitetaan joukkueille sähköisesti.

Löytötavarat
Joukkueiden tulee huolellisesti katsoa, ettei pukuhuonetiloihin jää mitään tavaraa poistuessaan.
Pukuhuoneet tyhjennetään joukkueiden välillä, ja mahdolliset löytötavarat toimitetaan suoraan
pukuhuoneesta poistuneelle joukkueelle.
Muut tavarat, joiden omistajaa ei paikanneta, kerätään kilpailupäivän aikana säilöön. Joukkueen
edustaja voi käydä kysymässä tavaroita saattajilta lokaatioiden ulko-ovilla tuntomerkkejä vastaan.
Loput löytötavarat siirretään SCL:n varastoon, ja niitä voi tiedustella kilpailuiden jälkeen osoitteesta
harjoittelija@scl.fi.

Livelähetys, pääsyliput ja katseluoikeus
Kilpailut käydään täysin ilman yleisön läsnäoloa kilpailupaikalla, ja ne 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.
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. Katselukoodit lähetetään joukkueen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen kilpailuviikolla. Lähettäjänä viestissä on asiakaspalvelu@liveto.fi.
Yleisö seuraa kilpailua streamin välityksellä, eikä katsomolippuja tulla myymään paikan päälle.
Katseluoikeuden voi ostaa täältä: https://events.liveto.io/events/glory-kilpailut.
Katseluoikeuksien hinnat:
– Yhden päivän katseluoikeus 16 € + 2 € palvelumaksu
– Kahden päivän katseluoikeus 27 € + 3 € palvelumaksu
– Kaikkien (3) kilpailupäivien katseluoikeus 40 € + 3 € palvelumaksu
Katseluoikeuksiin sisältyy 7 päivän jälkitallenne. Tarkistathan lippuja ostaessa, että ostat
katseluoikeuden haluamallesi päivälle!

Tärkeät päivämäärät



8.11.2020 Musiikin lähetys Surveypal-lomakkeella
14.-15.11.2020 Glory-kilpailut

Ongelmia? Kysyttävää?
Epäselvissä asioissa ota yhteyttä liiton toimistoon:
Jose Palvalin
Tapahtumakoordinaattori
p. 044 075 0017
josefina.palvalin@scl.fi
Antidoping asioista löydät tietoa SCL:n internetsivuilta tai
osoitteesta www.suek.fi
Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa ja ota
käyttöön kilpailujen hashtag #cheerglory20
Suomen Cheerleadingliitto – SCL

suomencheerleadingliitto

*********
Toivomme valmentajien käyvän joukkueidensa kanssa läpi kaikkia kilpailuja
koskevat eettiset ohjeet ja käyttäytymissäännöt, jotka löytyvät myös
kilpailusäännöistämme:
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 näistä
*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
KILPAILIJOIDEN TULEE:
*osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin
*kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia
*pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta
*pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-‐‐toimikunnan määrittelemien kiellettyjen
aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa
Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden
toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen.
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

