KILPAILUKUTSU
Spirit-etädigikilpailut

Dream Team Cheerleaders järjestää Spirit 4-5-etädigikilpailut yhteistyössä Suomen
Cheerleadingliiton kanssa.
KILPAILUPÄIVÄMÄÄRÄ: 15.5.2021
VIDEON LÄHETYKSEN MÄÄRÄPÄIVÄ: 11.5.2021
SARJAT

KILPAILUKONSEPTI
Spirit-etädigikilpailun perusperiaatteena on nimensä mukaan kilpailla etänä. Etädigikilpailussa
osallistujat kuvaavat itsenäisesti ohjelmansa etukäteen ja lähettävät ne järjestäjälle. Järjestäjä
kokoaa videot ja koostaa niistä stream-lähetyksen. Joukkueet saavat sijoituksen kilpailupäivän
aikana, ja järjestäjä lähettää tuomaripalautteen osallistuneille seuroille seurakohtaisesti kilpailun
jälkeisellä viikolla. Spirit-etädigikilpailut järjestetään yhteistyössä jäsenseurojen kanssa ja
kilpailuihin avataan osallistumismahdollisuus myös kansainvälisille joukkueille.
Videot ovat julkisia, eli ovat nähtävissä tuomaristolle, järjestäjille, joukkueelle itselleen ja
livestream-yleisölle. Yksittäisten lähetettyjen videoiden säilytysaika on 14vrk, jonka jälkeen ne
poistetaan. Liitto koostaa tarvittaessa arkistoon tallenteen suorituksista, mm. tulevaisuuden
tuomarikoulutuksia ja historiatietoa varten.
Spirit-kilpailuun osallistumisen edellytys on, että osallistuja sallii valo- ja
videokuvauksen, sillä suoritukset arvioidaan videoiden välityksellä. Valokuvia ja
videoita, joista henkilön voi tunnistaa, voidaan käyttää Suomen Cheerleadingliiton
viestinnässä ja markkinoinnissa.

SPIRIT-ETÄDIGIKILPAILUISSA JÄRJESTETÄÄN MYÖS TURVAVÄLISARJAT
Koronatilanne on aiheuttanut haasteita harjoittelulle, jota on rajoitettu monessa osassa Suomea
syksyn ja kevään aikana. Jotta mahdollisimman monella joukkueella olisi mahdollisuus kilpailla,
Spirit-etädigikilpailuun lisätään cheerin turvavälisarjat (level 4 juniorit, level 5-6 aikuiset).
Turvavälisarjoissa lähikontaktia vaativat elementit on jätetty pois (stuntit & pyramidit), ja tilalle on
lisätty lajielementtejä kuten venyvyysliikkeet ja tanssi/motion-sarjat, jotka voidaan suorittaa
turvavälein. Sarjat arvostellaan omalla arvostelukaavakkeella (liitteenä). Turvallisuusmääräysten ja
ikärajojen osalta seurataan levelien normaaleja sääntöjä, tarkemmat sarjamääräykset ovat
listattuna erillisessä liitteessä.
Turvavälisarjat lisäävät kilpailukauden joustavuutta, sillä nämä sarjat mahdollistavat
kilpailuohjelman muokkaamisen lyhyelläkin varoitusajalla ”normaalista” ohjelmasta
turvaväliharjoitteluun soveltuvaksi. Näin mahdollistetaan myös tavoitteellisuuden ylläpitäminen
kauden aikana, vaikka pyramideja ja stuntteja ei pääsisikään rajoitusten vuoksi harjoittelemaan.
OSALLISTUMISMAKSUT
Spirit-kilpailujen osallistumismaksut ovat:
- henkilömaksu 18 € / hlö
- lisäsarja 10 € / 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.
ILMOITTAUTUMINEN
Jokaisesta seurasta saa ilmoittaa mukaan haluamansa määrän joukkueita kaikkiin sarjoihin. Katso
maksimiosallistujamäärät sarjoittain voimassa olevista kilpailusäännöistä.
Kilpailuihin tulee ilmoittautua 23.4.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti Surveypallomakkeella. 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://q.surveypal.com/Ilmoittautumislomake---Spirit-4-5
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, puh.nro., s.postiosoite), 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
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.
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 2021, 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.
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.
KILPAILUSÄÄNNÖT & ARVOSTELUKAAVAKKEET
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet
2021, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilta osoitteesta
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/. Toivomme joukkueiden valmentajien varmistavan
ohjelmiensa säännönmukaisuuden hyvissä ajoin ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä.

TURVALLISUUS
Kehotamme seuroja ja joukkueita sisällyttämään ohjelmaan niitä taitoja ja elementtejä, jotka
joukkue varmasti taitaa ja joita poikkeusaikana on pystytty harjoittelemaan. Taidot esitetään
turvallisuus edellä!
Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan vallitseva tilanne ja noudatetaan viranomaisten
ohjeistuksia liittyen tapahtumien järjestämiseen. Edellytämme, että jokainen osallistuu
tapahtumaan vain 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 lataamaan puhelimeensa koronavilkun, josta lisätietoa täällä:
https://koronavilkku.fi/.
VIDEOINTIOHJE JA ESIINTYMISALUEEN KOKO
Videoiden kuvaamiselle on luotu yksinkertainen kuvausohje, joka toimitetaan kilpailukutsun
liitteenä. Videointiohje löytyy myös Spirit-kilpailuiden nettisivuilta:
https://scl.fi/kilpailutoiminta/spirit-kilpailut/
Kilpailualueen maksimikoko kaikissa tapahtumissa ja kilpailuissa on 14m x 16m. Suoritusta ei
tarvitse tehdä tämän kokoisella alueella, pienempikin alue käy. Pääasia on, että suoritukset on
tehty turvallisella alustalla eli cheer-sarjoissa turvamatolla ja tanssisarjoissa siihen soveltuvalla
alustalla (esim. parketti, tanssimatto, liikuntasalin lattia).
Osallistujat hyväksyvät, että osallistumisvideot saattavat poiketa toisistaan olosuhteiltaan (esim.
tausta, alusta, musiikin toisto ja videolaatu).

VIDEON TOIMITTAMINEN
Kilpailusuoritusvideot tulee ladata mp4-tiedostona kilpailun järjestäjän ohjeen mukaan 11.5.2021
klo 16 mennessä. Tarkempi latausohje ja -linkki lähetetään ilmoittautuneille seuroille
ilmoittautumisajan päätyttyä kilpailuinfossa.

KISA-T-PAITA
Joukkueilla on mahdollisuus tilata kilpailujen virallinen t-paita.
T-paita on pohjaväriltään valkoinen ja edessä on ohessa oleva
Spirit -kilpailulogo + kilpailun päivämäärä (15.5.2021).
Paidasta saatavilla seuraavat koot:
Lasten koot 5/6 - 12/14
Aikuisten koot XS - 3XL
Paidan hinta on 15 € / kpl.

Spirit 4–5
15.5.2021

Tuotetilaukset ovat sitovia ja tilaukset toimitetaan seuroittain
kilpailuviikolla. Täydennetty tilauslomake tulee lähettää 23.4. mennessä osoitteeseen
tapahtumat@dreamteamcheer.fi
LIVELÄHETYS JA PÄÄSYLIPUT

Yleisö voi seurata kilpailua streamin välityksellä. Seuran yhteistyökumppanina streamin
tuottamisessa toimii Liveto. Stream sisältää koko kilpailutapahtuman livenä palkintojenjaon
loppuun asti.
Osallistuville joukkueille (3 kpl) ja pienryhmille (1 kpl) annetaan omat joukkuekohtaiset
katselukoodit, jotka sisältyvät kilpailumaksuihin. Yhdellä koodilla voi seurata lähetystä vain
yhdeltä laitteelta kerrallaan.
Lisätietoja stream-lipuista julkaistaan lähempänä kilpailun ajankohtaa.
PALKINNOT JA PALKINTOJENJAKO
Kunniakirjat tullaan lähettämään joukkueille sähköisesti.
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
•
•
•
•

23.4.2021
23.4.2021
11.5.2021
15.5.2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä, seuran ja joukkueiden tiedot lähetettynä
Viimeinen päivä tehdä t-paitatilaus erillisellä tilauslomakkeella
Viimeinen videon lähettämis-/latauspäivämäärä
Kilpailupäivämäärä

YHTEYSTIEDOT
Kilpailun yleiset järjestelyt ja videoiden lähetys
Kilpailua koskevat kysymykset ja kilpailuohjelmien lähetys
tapahtumat@dreamteamcheer.fi
Kilpailuilmoittautuminen
Josefina Palvalin
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
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