
 

 

 
 

 

Tervetuloa kilpailemaan Start Pohjoinen -kilpailuihin Ouluun! 
 

 

Aika:   Lauantai 18.12.2021 klo 11.00-14.00 (päättymisaika on arvio) 

Paikka:   Ouluhalli, osoite Ouluhallintie 20, 90130 Oulu 

Järjestäjä:   Northern Lights Cheerleading NLC ry ja Suomen Cheerleadingliitto ry 

Kilpailujen sivut: cheer.northernlights.fi/yhteystiedot/start-pohjoinen-em-karsinta/ 

 

KILPAILUSARJAT 

 

Cheer-sarjat Tanssisarjat Ryhmästunt-sarjat 
 

Minit level 1 (palautekaavake) 
Minit level 2 
Minit level 3 

Juniorit level 1 
Juniorit level 2 
Juniorit level 3 
Juniorit level 4 

Juniorit level 5 n 
Juniorit level 5 n+m 

Aikuiset level 2 
Aikuiset level 3 
Aikuiset level 5 

Aikuiset level 6 n 
Aikuiset level 6 n+m 

Klassikot level 2 
 

 
Tanssi, minit (palautekaavake) 

Tanssi, yhdistetty +12 v. 
Tanssi, juniorit 
Tanssi, aikuiset 
Tanssi, hiphop 

Tanssi, klassikot 
 

 
Ryhmästunt minit L3 

Ryhmästunt klassikot L3 
Ryhmästunt juniorit L5 
Ryhmästunt aikuiset L6 



KILPAILUALUE 

 

Kilpailualueen koko on kaikissa sarjoissa 14 m x 16 m. 

Cheersarjojen alustana on cheermatto, jossa keskipiste on viivalla (8 mattokaistaa). 

Tanssisarjoissa alustana on musta tanssimatto. 

 

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. Kilpailupaikalla on käsidesipisteitä joukkueiden ja yleisön käyttöön. 

Osallistumme tapahtumaan vain terveenä. 

 

Mikäli viranomaismääräysten vuoksi kilpailut joudutaan perumaan tai kilpailukonseptia joudutaan muokkaamaan, 

Suomen Cheerleadingliitto sekä Northern Lights pidättää oikeuden muokata kilpailukonseptia tai peruuttaa kilpailut. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

 

Kilpailuihin tulee ilmoittautua tiistaihin 23.11.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti Excel-lomakkeella, joka 

lähetetään osoitteeseen nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com. Excel-lomake on lähetetty tämän kilpailukutsun 

liitteenä. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ottakaa yhteys kilpailujärjestäjään 

nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com. Lähetämme kuittauksen sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on vastaanotettu. 

 

Viimeisen ilmoittautumisajan jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua kaksinkertaisella maksulla. 

Tästä myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Kilpailunjärjestäjä ei ole vastuussa kadonneista 

ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tulleet perille. 

 

Kilpailijoiden nimet, syntymäajat ja Sportti ID 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 hakemuslomakkeen seurakäyttäjäoikeuksille SCL:n 

toimistolta osoitteesta office@scl.fi. 

 

Kilpailuihin osallistuvia joukkueita pyydetään lähettämään ilmoittautumislomakkeen yhteydessä seuran logo, kuva 

joukkueesta sekä pieni esittelyteksti joukkueesta. Joukkue-esittelyjä hyödynnetään kilpailupäivänä joukkueen 

kilpailusuorituksen aikana. 

 

OSALLISTUMISMAKSUT 

 

Start Pohjoinen -kilpailun osallistumismaksut ovat: 

- Henkilömaksu 18 €/hlö 

- Lisäsarjamaksu 10 €/hlö 

 

Lisäsarjamaksu maksetaan sellaisista henkilöistä, jotka osallistuvat useampaan kuin yhteen sarjaan. Lisäsarjamaksu 

koskee myös valmentajia, huoltajia ja spottereita. 

 

Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva SCL:n kilpailutoimintaan oikeuttava lisenssi, jotta joukkue 

voi osallistua kilpailutapahtumaan. 



Kilpailunjärjestäjä lähettää osallistumismaksuista laskun ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat 

perustuvat ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys kilpailuihin 

osallistumiselle. Järjestävä seura laskuttaa ruokailut ja t-paidat ennakkotilausten perusteella. 

 

YLEISAVUSTAJAT 

 

Ilmoittautumislomakkeella on jokaisen seuran mahdollista ilmoittaa mukaan kilpailutapahtumaan joukkueen 

huoltajiksi enintään kaksi (2) henkilöä yleisavustajan nimikkeellä. Yleisavustajaksi nimitetyllä henkilöllä ei tarvitse olla 

lisenssiä, eikä hän saa osallistua lajitoimintaan kuten valmentamiseen tai joukkueen spottaamiseen. Yleisavustajan 

osallistumismaksu jäsenseuroilta on 50 €/henkilö. 

 

LISENSSIT 

 

Jokaisella kilpailuun ilmoittautuneella tulee olla voimassaoleva 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 esimerkiksi joukkueen 

spottaamiseen. Harrastevakuutus ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan. 

 

SCL kilpailusäännöt 2021-2022, sivu 6, kohta 2.2 Lisenssimääräykset: SCL-Kilpailusaannot-2021-2022 

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 

voimassaolevaa 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. 

 

Otattehan huomioon, että lisenssi kirjautuu järjestelmään noin kolmen arkipäivän viiveellä, joten lisenssit tulisi olla 

hoidettuna hyvissä ajoin. 

 

SEURASIIRROT JA MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT  

 

Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksytty ilmoittautumishetkellä, jotta urheilijalla on 

edustusoikeus uudessa seurassa. Seurasiirrolla tarkoitetaan urheilijan edustusoikeuden siirtämistä yhdestä SCL:n 

jäsenseurasta toiseen jäsenseuraan käynnissä olevan lisenssikauden aikana. Seurasiirroissa noudatetaan SCL:n 

seurasiirtomääräyksiä. Vuoden 2021-2022 seurasiirtomääräyksiin pääset tutustumaan täältä: 

https://scl.fi/kilpailutoiminta/seurasiirrot/. Myöhässä siirretyt urheilijat eivät ole edustuskelpoisia, joten heidät 

poistetaan ilmoittautumislistalta. 

 

KILPAILUSÄÄNNÖT JA ARVOSTELUKAAVAKKEET 

 

Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt 2021-2022 ja arvostelukaavakkeet, jotka 

löytyvät Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilta, osote https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/ . 

Toivomme joukkueiden valmentajien varmistavan ohjelmien säännönmukaisuuden hyvissä ajoin ennen kilpailua 

SCL:n kilpailusäännöistä. 

 

https://scl.fi/kilpailutoiminta/seurasiirrot/


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. ADT: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 Suomen Antidopingtoimikuntaan. 

 

REKISTERÖINTI 

 

Rekisteröinti tapahtuu Ouluhallilla joukkueiden sisäänkäynnin yhteydessä kilpailupäivänä. 

Rekisteröintiin ei tule koko joukkue, vaan rekisteröintiin saapuu vain joukkueen edustaja, esimerkiksi valmentaja tai 

huoltaja, joka vahvistaa kuittauksellaan kaikkien osallistujien vastaavan kilpailuilmoittautumisen nimilistaa sekä 

osallistujien lisenssien olevan kunnossa. Joukkueen vahvistamisen jälkeen henkilölle luovutetaan ilmoittautumista 

vastaava määrä rannekkeita. Samalla luovutetaan myös joukkueen tilaamat lounasliput ja t-paidat. Pyydämme 

tarkistamaan oikeat määrät heti. 

 

Lisenssit tarkistetaan pistokokeilla Suomisport-järjestelmästä. Otattehan huomioon, että kaikilla tulee olla 

kilpailutoiminnan kattava lisenssi, jota ilman kilpailuihin ei voi osallistua. 

 

LÄMMITTELY 

 

Kilpailupaikalla Ouluhallissa on mahdollista lämmitellä kilpailujen takatiloissa, joissa kattokorkeus riittää hyvin. 

Takatiloissa lattiamateriaalina on suurimmilta osin Novotan-juoksuratamateriaali ja paikoin betoni. Takatiloissa 

musiikin soittaminen ja huutojen huutaminen on kielletty (halli on yhtenäistä tilaa ja takatilojen äänet kuuluvat myös 

areenalle).  

 

Yllämainitun lisäksi Ouluhallin takatiloissa on täysi 8 kaistan cheer-matto (14x16m) ja tanssijoille oma alue Taraflex-

alustalla (noin 10x12m). Lisäksi takana on muutama kaista cheer-mattoa akrobatian kokeilua varten. Jokaiselle 

halukkaalle joukkueelle aikataulutetaan verryttelyaikaa näille alustoille. Aika on kestoltaan 5-15 minuuttia riippuen 

siitä, kuinka moni joukkue haluaa omaa aikaansa hyödyntää kilpailupäivänä Ouluhallin takatiloissa. Halukkuus 

mattoaikaan tulee ilmoittaa kilpaiuilmoittautumisen yhteydessä ja tämän jälkeen ilmoittaneille lähetetään lisätietoja 

ja mahdollisuus varata mattoaika. Halli avautuu kaksi tuntia ennen kilpailun alkua klo 9.00 ja hallista tulee poistua 

välittömästi kilpailujen päätyttyä (halli tyhjennetään ennen EM-karsinnan alkua). 

 

Tarvitsetko lisää treeniaikaa? Joukkueilla on myös mahdollisuus varata lämmittely- ja harjoitusaikaa perjantaille ja 

lauantaille Northern Lightsin harjoitushallista, osoite Suolamännyntie 11, 90520 Oulu. Hallissa on erikokoisia saleja 

harjoittelua varten, lattiamateriaali parketti. Harjoitteluvuoro maksaa 30 €/joukkue ja 15 €/pienryhmä ja se sisältää 

60 minuutin harjoitteluvuoron hallissa, josta 30 minuuttia lämmittelyä pienemmässä salissa ja 30 minuutin vuoro 

suuremmassa salissa. Pienissä saleissa on kilpailuviikonloppuna parkettialusta ja suuressa salissa cheer-mattoalue 

(huomioi, että Taskilassa cheermattoalue ei ole kilpailukokoinen vaan käytössä on 5 kaistaa mattoa, alueen koko 

10x10m). Tanssijoukkueille erillinen suuri sali parkettialustalla. Taskilan hallilta on noin 15-20 minuutin ajomatka 

Ouluhallille. 

Lämmittely- ja harjoitteluaikojen varaukset tilataan 23.11.2021 mennessä erillisellä tilauslomakkeella sähköpostitse 

osoitteesta  nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com.  



 

KILPAILUMUSIIKKI 

 

Kilpailumusiikit kerätään joukkueilta etukäteen. Kilpailumusiikki tulee lähettää etukäteen perjantaihin 10.12.2021 klo 

16.00 mennessä osoitteeseen: nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com, otsikoi vieti ”Kilpailumusiikki – Sarja – Joukkue” . 

Musiikki tulee lähettää mp3- muodossa. Saat vahvistusviestin, kun musiikkisi on vastaanotettu. Nimeäthän tiedoston 

huolellisesti. Tiedosto tallennetaan nimellä sarja, seura ja joukkue. Esim. Minit level 1_seura_joukkue. Mikäli haluat 

voit ottaa varmuuden vuoksi musiikin usb-tikulla mukaan. Puhelimesta ei voi soittaa kilpailumusiikkia. 

 

RUOKAILU 

 

Kilpailupäivänä on tarjolla lounas hintaan 12 €/hlö Ouluhallin 2-kerroksen ruokalassa. Ruokailut tilataan ennakkoon 

ilmoittautumislomakkeella. Ruokailijoiden määrä sekä erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat merkitään 

lomakkeeseen. Ruokatilaus on sitova ja laskutamme lounaan tilanneita seuroja tilausajan loputtua. Ruokalippuja ei 

myydä paikan päällä eikä niitä lunasteta takaisin. Lounasliput annetaan joukkueen vastuuhenkilölle rekisteröitymisen 

yhteydessä. 

 

Lounaalla tarjolla: 

- Makaronilaatikko, kasvisvaihtoehto 

- Vihreäsalaatti, leipä ja levitteet sekä ruokajuoma.  

 

TUOTETILAUKSET 

 

Kilpailuiden virallinen T-paita on myynnissä ennakkotilauksella ilmoittautumislomakkeella. T-paita on 

tummansininen ja edessä rinnassa painatuksena on kilpailuiden logo sekä paikkakunta ja kilpailuiden päivämäärä. 

Paidan hinta on 15 €. T-paidat laskutetaan seuroittain ja ne annetaan joukkueille rekisteröitymisen yhteydessä. T-

paidan merkki on Clique Basic-T ja kokotaulukon löydät ilmoittautumislomakkeesta. 

 

VALOKUVAUS 

 

Kilpailutapahtumassa voidaan valokuvata kilpailijoita. Northern Lightsilla ja Suomen Cheerleadingliitolla on 

kuvamateriaaliin käyttö- ja säilytysoikeus. Kilpailuihin osallistuvien seurojen ja joukkueiden tulee huolehtia siitä, että 

kilpailuihin ilmoitetut urheilijat tai alaikäisten vanhemmat ovat tietoisia kuvauksesta ja ovat antaneet kuvausluvan. 

Kilpailuihin ilmoittautumalla joukkueet hyväksyvät kuvauksen. 

 

LIPUNMYYNTI 

 

Lipunmyynti alkaa maanantaina 22.11.2021. klo 10.00 Liveton verkkosivuilla, osoitteessa https://events.liveto.io/ . 

Hinnat: 

- Aikuiset 16 € 

- Lapset (alle 12-vuotiaat) 12 € 

- Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi istuessaan vanhemman sylissä 

 

Pyydämme välittämään katsomaan tuleville viestiä, että katsomokapasiteetti on rajallinen, joten lippu suositellaan 

ostamaan heti lipunmyynnin alettua. Lippuja myydään ovelta, mikäli niitä jää ennakkomyynnistä jäljelle.  

 

Samana päivänä järjestetään Ouluhallissa myös toinen kilpailutapahtuma, Cheerleadingin EM-karsintakilpailut, klo 

16.00 alkaen. Kilpailutapahtumiin on mahdollista ostaa yhteislippu, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn molempiin 

kilpaiutapahtumiin. Yhdistelmälipun hinta on aikuisille 26 € ja 4-12-vuotiaille 20 €. 



 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 

 

- Tiistai 23.11.2021 klo 16.00 Viimeinen ilmoittautumispäivä:  

  - Täytä ja lähetä Excel-lomake tilauksineen (kisalounaat, T-paidat) 

  - Lähetä joukkue-esittely ja seuran logo kilpailujärjestäjälle 

  - Ilmoita käytätkö Ouluhallin täysimittaisen maton mattoajan 

  - Tilaa lisäharjoitusaikaa Taskilan hallilta, jos joukkueesi tarvitsee 

 

- Maanantai 22.11.2021  Lipunmyynti alkaa Liveton sivuilla 

 

- Perjantai 10.12.2021  Kilpailumusiikin lähetys osoitteeseen nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

 

Kilpailunjohtaja 

Ilmoittautuminen, kilpailujärjestelyt, rekisteröinti, harjoittelu ja tilaukset 

Arja Uusi-Illikainen 

Northern Lights Cheerleading NLC ry 

nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com 

 

Lisenssit, seurasiirrot 

SCL Toimisto 

050 376 6225 

office@scl.fi 

 

Tuomarointi- tai kaavakekysymykset 

Saara Martikka 

SCL tuomarivaliokunnan puheenjohtaja 

tuomarivaliokunta_pj@scl.fi 

 

 

 

Tervetuloa kilpailemaan Start Pohjoinen -kilpailuihin Ouluun! 


