
 

 

 

 

 

KILPAILUINFO 
SM-ETÄDIGIKILPAILUT 

VIDEON LÄHETYKSEN MÄÄRÄPÄIVÄ: 12.6.2021 KLO 16.00 

KILPAILUPÄIVÄMÄÄRÄ: 13.6.2021 



AIKATAULU 

 

Kilpailulähetys alkaa sunnuntain 13.6. klo 15.00. Sarjojen palkintojenjaot suoritetaan pitkin 
kilpailupäivää. Kilpailun suuntaa antava lähetysaikataulu julkaistaan lähempänä kisaa SCL:n nettisivuilla 
ja somessa. Alustava suoritusjärjestys on tässä liitteenä. 
 

PERUUTUSEHDOT  

 

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liittoon, ja sen on oltava perillä viimeistään 

kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja tai viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Osallistumisen 

peruuttamisen voi tehdä maksutta kilpailuilmoittautumisen viimeiseen eräpäivään mennessä. Mikäli 

peruutus tehdään 14–30 vrk ennen tapahtumaa ilmoittautumisen jo sulkeuduttua, palautetaan 

osallistumismaksusta 50 %. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle 14 vrk tapahtumasta ilmoittautumisen jo 

sulkeuduttua, osallistumismaksuja ei palauteta.  

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. 
 

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 toimistoon (office@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.  
 

mailto:office@scl.fi
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/


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-koronaviruksesta-covid-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 on tässä liitteenä. Ohjetta on päivitetty 
kisakutsun lähettämisen jälkeen, joten luethan sen huolella hyvissä ajoin ennen kuvaushetkeä! 
Videointiohje löytyy myös SM-kilpailuiden nettisivuilta: https://scl.fi/kilpailutoiminta/sm-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). 
 
Kuvaus tulee aloittaa ennen joukkueen saapumista esiintymisalustalle ja lopettaa lopputuuletuksien ja 
esiintymisalustalta poistumisen jälkeen. Näin videolla simuloidaan mahdollisimman oikeaa 
kilpailutilannetta. 
 
Tässä ote kilpailusäännöistä: 
 
4.3 Esityksen kesto 
Kilpailuesityksen kesto määräytyy sarjan mukaan. Kaikkien kilpailuesitysten ajanotto alkaa musiikin 
alusta. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vähintään yksi jalka maassa esityksen alkaessa. Kilpailuesitys 
päättyy, kun esiintyvän joukkueen liike, esitykseen kuuluva musiikki tai ääni loppuu, kuitenkin niin, että 
esitys voi päättyä stunttiin tai pyramidiin. Tässä tapauksessa stuntin tai pyramidin purkamista ei lasketa 
mukaan ajanottoon, mutta purkutavassa on noudatettava ko. sarjan määräyksiä. 
 
Tuomaristo ei pysty arvioimaan viimeisen alastulon säännönmukaisuutta, mikäli sitä ei ole kuvattu. 
Cheer-sarjojen kilpailusuoritusten kuvaus tulee siis päättää vasta viimeisen alastulon jälkeen. 
 
 

VIDEON LÄHETYS / TOIMITUS / LATAAMINEN 

 
Suoritukset kuvataan ja lähetetään puhelimeen asennettavalla Vikis-sovelluksella 1.–12.6. Video tulee olla 
lähetettynä 12.6. klo 16.00 mennessä. Sovellus sallii vain yhden kuvauskerran per suoritus. Onnistuneesti 
kuvatut ja lähetetyt videot tallentuvat sovelluksen kautta järjestäjille. Tarkemmat Vikiksen lataus- ja 
käyttöohjeet on tässä liitteenä. 
 
Suorituksen kuvaamiseen tarvittava Vikis-koodi lähetetään pian kilpailuinfon jälkeen 
kilpailuilmoittautumisessa annettuun joukkuekohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Mikäli joukkuekohtaista 
sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu, koodi on lähetetty seuran yhteyshenkilön osoitteeseen. Tarkistattehan 
kaikki mahdolliset sähköpostilaatikot (myös roskapostin) ja pidätte huolen siitä, että kuvaajalla on 
tarvittava koodi kuvaushetkellä. Vikikseen kannattaa kirjautua koodilla jo ennakkoon ja tarkistaa, että 
oikean joukkueen suoritus on siellä valittavissa.  
 
Tämän lisäksi joukkueita pyydetään kuvaamaan haastattelupätkät, jotka lähetetään kilpailun streamissä. 
Tarkemmat kuvaus- ja lähetysohjeet on erillisenä liitteenä. Haastattelupätkät tuovat mukavaa eloa ja 
tunnelmaa stream-lähetykseen, mutta ne eivät ole edellytys osallistumiselle.  
 

KISA-T-PAITA 

T-paidat pyritään postittamaan seuroille kilpailuviikolla. Mikäli paidat on tilattu noudolla, sovitaan 
noutoaikataulusta erikseen. 
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STREAM-LÄHETYS JA PÄÄSYLIPUT  

 
Streamin katseluoikeudet tulevat myyntiin keskiviikkona 9.6. klo 10.00! 
Yleisö voi seurata kilpailua streamin välityksellä. Stream sisältää koko kilpailutapahtuman palkintojenjaon 
loppuun asti. 
 
Ostettavissa on peruslippu ja ryhmälippu. 
Peruslippu 15 € 
Ryhmälippu* 20 € 
 
Liput myydään osoitteessa: https://www.lippuautomaatti.fi/v1/lp001.asp?c=vikis  
 
* Ryhmälippu = Omantunnon mukaan ostettavissa, mikäli ruudun takana on suurempi katselijajoukko 
 
Stream-lähetys on katsottavissa lipun ostaneille tallenteena 7 vrk ajan kilpailutapahtuman jälkeen. Stream-
lähetys alkaa klo 15.00! 
 
Osallistuville joukkueille lähetetään kilpailuviikolla omat joukkuekohtaiset katselukoodit, jotka sisältyvät 
kilpailumaksuihin. Koodi lähetetään joukkueen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.  
Joukkuekohtaisella koodilla voi seurata lähetystä kolmelta laitteelta kerrallaan. 
 

PALKINNOT  JA PALKINTOJENJAKO 

 

Sarjojen palkinnot jaetaan pitkin päivää, ja osallistuvien joukkueiden on mahdollisuus seurata 
palkintojenjakoa joukkueiden katselukoodien avulla. Kunniakirjat lähetetään joukkueille sähköpostitse ja 
mitalit postitse. 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 

 

• 9.6.2021  Lipunmyynti aukeaa 

• 12.6.2021 klo 16.00 Viimeinen videon latauspäivämäärä 

• 12.6.2021 klo 16.00 Viimeinen haastatteluvideoiden latauspäivämäärä 

• 13.6.2021  Kilpailupäivämäärä 
 

YHTEYSTIEDOT  

 

KILPAILUN YLEISET JÄRJESTELYT, VIDEOIDEN LÄHETYS, 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 

 

  Suomen Cheerleadingliitto – SCL 

 

  suomencheerleadingliitto 
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