
 

START ITÄ 

19.12.2021 

VESILEPPIS-AREENA 

LEPPÄVIRTA 



Tervetuloa kilpailemaan Start Itä -kilpailuihin Leppävirralle! 
 

 

Aika: 19.12.2021 klo 12:00 alkaen  

Paikka: Vesileppis-areena, Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta 

Järjestäjä: Cheer Stars ry ja Suomen Cheerleadingliitto 

 

 

Kilpailtavat sarjat 

 

Minit Level 1 (palautekaavake) 
Minit Level 2  
Minit Level 3 

 
Juniorit Level 1 
Juniorit Level 2 
Juniorit Level 3  
Juniorit Level 4 
  
Klassikot Level 2 

 
Aikuiset Level 2  
Aikuiset Level 3  
Aikuiset Level 5 
 
Tanssi Minit (palautekaavake) 
Tanssi Minit (arvostelukaavake)  
Tanssi Yhdistetty +12 v.  
Tanssi Klassikot +18 v. 
 
Ryhmästunt Minit Level 3 
Ryhmästunt Juniorit Level 5 
Ryhmästunt Aikuiset Level 3 
 

 

 

 

 

 

  



Kilpailualue ja alustat 

 

Kilpailualueen koko on kaikissa sarjoissa 14m x 16m. 

 

Cheersarjojen alustana on cheermatto, joka koostuu kahdeksasta 2m leveästä mattokaistaleesta. 

Keskiviivana toimii kahden maton välinen viiva.   

 

Tanssisarjojen alustana on musta tanssimatto. Tanssimaton etureunaan sijoitetaan huomiokartiot 

2m välein ja maton keskikohta, sekä keskiviiva korostetaan selkeästi.  

 

Turvallisuus  

 

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ohjeistuksia kokoontumisrajoituksista ja tapahtumien 

järjestämisestä. Kilpailuihin osallistuville ja kilpailuissa työskenteleville pyritään takaamaan 

turvallinen toimintaympäristö. Osallistumme kaikki tapahtumaan vain terveenä ja kilpailupaikalla on 

tarjolla käsidesiä ja käsienpesupisteitä kilpailijoille ja yleisölle.  

Mikäli viranomaismääräysten vuoksi kilpailut joudutaan perumaan tai kilpailukonseptia joudutaan 

muokkaamaan, Suomen Cheerleadingliitto sekä Cheer Stars ry pidättää oikeuden muokata 

kilpailukonseptia tai peruuttaa kilpailut. Tästä tiedotetaan ilmoittautuneita mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa.  

 

Ilmoittautuminen 

 

Kilpailuihin ilmoittautumiset tulee tehdä keskiviikkoon 17.11. klo 16 mennessä. 

Ilmoittautuminen liitteenä olevan excel-lomakkeen avulla, joka lähetetään täytettynä osoitteeseen 

kilpailut@cheerstars.fi.  

Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, olettehan yhteydessä kilpailut@cheerstars.fi tai 

0447719619. Toimistolta lähetetään vahvistus, kun ilmoittautuminen on vastaanotettu.  

Viimeisen ilmoittautumisajan jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua 

kaksinkertaisella maksulla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. SCL tai järjestävä 

seura eivät ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule 

perille.  

Ilmoittautuneille joukkueille toimitetaan myöhemmin kilpailujärjestys, aikataulut ja muu tärkeä 

informaatio kilpailuihin liittyen. Ilmoittautuneiden joukkueiden määrä voi vaikuttaa kilpailuiden 

alkamisaikaan. 
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Osallistumismaksut 

 

Kilpailujen osallistumismaksut: 

Henkilömaksu 18€ / hlö 

Lisäsarjamaksu 10€ / hlö / sarja  

 

Lisäsarjamaksu maksetaan kaikista sellaisista osallistujista, jotka osallistuvat useampaan kuin 

yhteen sarjaan. Lisäsarjamaksu koskee myös valmentajia, huoltajia ja spottereita. 

Huom! Kaikilla ilmoitetuilla henkilöillä on oltava voimassa oleva kilpailutoiminnan kattava SCL:n 

lisenssi, jotta joukkue voi osallistua kilpailusarjaan. 

Valmentajaroolilla ilmoitettavilla huoltajilla ja valmentajilla voi olla valmentajalisenssi, mutta kaikilla 

kilpailijoilla, varamiehillä ja spottereilla on oltava kilpailuihin oikeuttava lisenssi (A-, B-, C- tai 

vakuutukseton lisenssi). 

Osallistumismaksuista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat 

perustuvat ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on 

edellytys kilpailuun osallistumiselle. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa kilpailijoiden nimet, syntymäajat ja sportti ID:t. 

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. 

 

Yleisavustaja 

 

Kilpailutapahtumaan on seurasta mahdollista ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella max. kaksi (2) 

henkilöä yleisavustaja-nimikkeellä mukaan joukkueen huoltajiksi. Yleisavustajaksi nimetyllä 

henkilöllä ei tarvitse olla lisenssiä, eikä hän saa osallistua lajitoimintaan kuten valmentamiseen tai 

joukkueen spottaamiseen. 

Yleisavustajan osallistumismaksu on jäsenseuroilta 50 € /hlö. Hinta määräytyy 

henkilöperusteisesti.  

 

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.  

mailto:office@scl.fi


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 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. 

Otattehan huomioon, että lisenssi kirjautuu järjestelmään noin kolmen arkipäivän viiveellä. 

 

Seurasiirrot  

 

Seurasiirrolla tarkoitetaan urheilijan edustusoikeuden siirtämistä yhdestä SCL:n jäsenseurasta 

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

seurasiirtomääräyksiä. Suomen Cheerleadingliiton seurasiirtojen käsittely on siirtynyt sähköiseen 

muotoon 17.4.2019. Seurasiirrot tehdään Suomisportissa. 

Harraste- ja valmentajalisenssien omaavien harrastajien ja valmentajien seuran muutokset 

tehdään täysi-ikäisen omalla tai alaikäisen huoltajan kirjallisella ilmoituksella liiton toimistolle. 

Seurasiirto voidaan tehdä pysyvänä tai määräaikaisena. Urheilijan vaihtaessa seuraa pysyvästi, 

tehdään pysyvä seurasiirto. Mikäli urheilija vaihtaa edustusoikeuden toiseen seuraan tietylle 

aikavälille kesken lisenssikauden, palaten takaisin alkuperäiseen seuraan lisenssikauden aikana, 

tehdään määräaikainen seurasiirto halutulle aikavälille. Määräaikainen seurasiirto voidaan tehdä 

esimerkiksi kilpailuiden ajaksi. 

Vuosittaiset seurasiirtoikkunat ovat 1.1.–31.1. ja 1.8.–31.8. Siirtoikkunassa tehtävät seurasiirrot on 

laitettava vireille niin, että osapuolilla on 14 vuorokautta aikaa käsitellä siirto. 

Urheilijan edustusoikeuden voi vaihtaa myös määräajaksi, jolloin hän sitoutuu palauttamaan 

edustusoikeutensa vanhaan seuraansa sovitun ajan kuluttua. Määräaikaissiirtoa koskee kaikki 

pysyviä seurasiirtoja koskevat määräykset, ellei toisin ilmoiteta. Urheilijan edustusoikeus uudessa 

seurassa alkaa määräaikaissiirrossa määritellystä päivämäärästä ja päättyy määräaikaissiirrossa 

määriteltynä päivämääränä. Määräaikainen siirto tulee olla hyväksytty 17.11.2021 mennessä.  
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Kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet 

 

Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet 

2021, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta (www.scl.fi).  

 

Ennakkorekisteröinti ja kisapäivän rekisteröinti 

 

Koko joukkue ei saavu rekisteröintiin, vaan rekisteröinnin tekee joukkueen edustaja esimerkiksi 

valmentaja tai huoltaja. Joukkueen rekisteröinnissä joukkueen edustaja vahvistaa kuittauksellaan 

kaikkien osallistujien vastaavan kilpailuilmoittautumisen nimilistaa, sekä osallistujien lisenssien 

olevan kunnossa. Joukkueen edustaja saa rekisteröinnissä kilpailurannekkeet, ruokaliput sekä 

ennakkoon tilatut kisapaidat. Joukkueen edustajan tulee samalla tarkistaa rannekkeiden, 

ruokalippujen ja kisapaitojen oikeat määrät.  

Ennakkorekisteröityminen on mahdollista lauantai-iltana 18.12. klo 18:00-21:00 välillä Vesileppis-

areenalla. Lähetä seurasi ennakkorekisteröintitoiveet kootusti järjestäjille osoitteeseen 

kilpailut@cheerstars.fi 17.11.2021 mennessä.  

Rekisteröinti jatkuu sunnuntaiaamuna, mutta toivomme, että mahdollisimman moni joukkue 

käyttäisi ennakkorekisteröitymismahdollisuutta hyväksi.  

Rekisteröintiaikaa voi toivoa ainoastaan, mikäli joukkue tulee rekisteröitymään 

ennakkorekisteröinnissä. Mikäli seuranne ei lähetä ennakkorekisteröintitoivetta määräaikaan 

mennessä, rekisteröinti aikataulutetaan kilpailupäivän aamulle kilpailujärjestyksen mukaan. 

 

Kisalounas 

 

Kilpailijoille on tarjolla lounasta hintaan 14€/hlö. Ruokailu tapahtuu areenan yhteydessä olevan 

hotellin tiloissa.  

Lounaaksi tarjolla: 

- Jauhelihapastaa 

- Appelsiinibroileria ja riisiä 

- Kasvispihvejä tomaatti-yrttikastikkeella 

Lisäksi runsas salaattivalikoima, leivät ja levitteet, ruokajuomat, pieni jälkiruoka, sekä kahvi tai tee.  

Joukkueruokailut tilataan 17.11.2021 mennessä kilpailuilmoittautumisen yhteydessä erillisellä 

tilauslomakkeella sähköpostitse osoitteesta kilpailut@cheerstars.fi Muista ilmoittaa samalla myös 

mahdolliset erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat. Ruokatilaus on sitova. Järjestäjä laskuttaa 

tilatut ruokailut seuralta ilmoittautumispäivän jälkeen.  
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Kisa t-paita 

 

Varmista virallinen kisalook tilaamalla kisojen virallinen T-paita koko joukkueelle jo ennakkoon. Voit 

noutaa oman joukkueesi tilauksen rekisteröinnin yhteydessä kisatoimistosta. Kisa T-paidan hinta 

ennakkoon tilattuna 15 € /kpl. Ennakkoryhmätilauksien minimimäärä on 10 kpl /tilaus ja ne 

laskutetaan seuroittain. 

Kisa t-paidan väri on vaaleansininen ja siihen painatetaan kilpailun logo, paikkakunta, sekä 

kilpailupäivä. Paidan malli on B&C Exact150 ja saatavissa koossa 5/6, 7/8, 9/11, 12/14, XS, S, M, 

L, XL, XXL. 

Paitoja on rajoitetusti myynnissä myös kisapaikalla. 

Tilaukset tehdään seurakohtaisesti ilmoittautumislomakkeen yhteydessä 17.11.2021 mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen kilpailut@cheerstars.fi. 

Vastaanotettavat ennakkotilaukset tulee tarkistaa paikan päällä ennen niiden kuittaamista 

 

Pääsyliput 

 

Kilpailujen lipunmyynti aukeaa 22.11.2021 klo 12:00.  

Koska istumapaikat ovat areenalla rajalliset, tulee kaikilla katsojilla olla tilaisuuteen pääsylippu. 

Kilpailevilla urheilijoilla on pääsy erilliseen kilpailukatsomoon.  

Pääsylipun hinta on 18€ ennakkoon tai 20€ ovelta kilpailupäivänä, mikäli tapahtuma ei ole 

ennakkoon loppuunmyyty. Rajallisen katsomopaikkojen takia kaikkien pääsylippu maksaa saman 

verran. Paloturvallisuuden takia jokainen katsoja tarvitsee oman pääsylipun tapahtumaan. 

Cheer Stars ry pidättää oikeudet muutoksiin.  

 

 

Majoitus 

 

Tarjoamme majoitusta yhteistyöhotellien kanssa seuraavasti: 

Vesileppis Sport & Spa – Varaukset puhelimitse 029 1700 170 tai sähköpostitse 

myynti@vesileppis.fi. Mainitse varausta tehdessäsi osallistumisestanne kilpailutapahtumaan.  

Scandic Kuopio ja Scandic Atlas – Varaukset puhelimitse 09 4272 2577 tai sähköpostitse 

sales.finland@scandichotels.com. Varauksessa mainittava kumpaan hotelliin varauksen haluaa 

tehdä, sekä tunnus CHE171221. Tarjous esitetty erillisessä liitteessä. Hinnat voimassa 3.12.2021 

saakka.  
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Lisäpukuhuone 

 

Kilpailupaikalla on tavallisten pukuhuoneiden lisäksi vapaana muutamia suurempia kokoustiloja, 

joita tarjoamme teille pukuhuoneiksi. Joukkue voi halutessaan varata itselleen oman pukuhuoneen 

kilpailupäiväksi hintaan 100€. Varaukset sähköpostitse 17.11.2021 mennessä osoitteeseen 

kilpailut@cheerstars.fi. Suurempia pukuhuoneita tarjolla 3kpl, pukuhuoneet jaetaan 

varausjärjestyksessä. 

Lisäpukuhuoneet ovat pinta-alaltaan noin 60-80m2. Pukuhuoneet sijaitsevat hotellin tiloissa, lähellä 

kisaruokailua. Näissä tiloissa saa kulkea ainoastaan tilan varannut joukkue, eli tarjolla 

mahdollisuus rauhalliseen omaan isoon pukuhuoneeseen. Kokoustiloissa ei ole WC-tiloja, mutta 

WC:t löytyvät läheisiltä käytäviltä.  

Mikäli joukkue ei varaa erikseen suurta pukuhuonetta, jaetaan joukkueet osallistujamäärien 

mukaisesti areenan alakerrassa oleviin pukuhuoneisiin. Osallistujamäärästä riippuen joukkueita voi 

olla tällöin yhdessä pukuhuoneessa useampia. Varaamalla oman pukuhuoneen varmistat 

joukkueellesi rauhallisen tilan, jossa voitte valmistautua kisaan.  

 

Lämmittely kilpailupaikalla 

 

Kilpailupaikalla lämmittely tapahtuu areenan tiloissa, kolmessa erillisessä salissa. 

Lämmittelyalueille ei jaeta erillisiä vuoroja, vaan toivomme kaikkien noudattavan hyviä tapoja ja 

antavan kaikille vuorollaan tilaa lämmittelyyn. Lämmittelytiloissa voi soittaa musiikkia muut 

huomioiden.  

Kilpailuareenalla on lisäksi yksi lohko varattuna lämmittelyä ja pyramidien kokeilua varten. Tila 

sijaitsee suoraan kilpailuareenan vieressä, joten tässä tilassa musiikin soitto ja huudon harjoittelu 

ei ole sallittua.  

 

Harjoitteluvuorot Kuopion Oheisharjoittelukeskuksella 

 

Mikäli haluatte varata erillistä harjoitteluaikaa Kuopion Oheisharjoittelukeskukselta, voitte varata 

vuoron osoitteesta kilpailut@cheerstars.fi 17.11.2021 mennessä. Harjoitteluaikaa ei pysty 

varaamaan suoraan Kuopion Oheisharjoittelukeskukselta. Hallissa on käytössä cheerjoukkueille 

cheermatto ja airtrack, sekä tanssijoukkueille tanssimatto.  

Vuoroja on varattavissa lauantaille klo 15:00-21:00 kokonaiselle kisa-alueelle ja sunnuntaille klo 

8:00-14:00 osittaiselle cheerin kisa-alueelle (noin 4 mattoa). Tanssijoilla myös sunnuntaina 

käytössä kokonainen kisa-alue. Harjoitteluvuoro 45min maksaa 60€ /joukkue. Harjoitusvuorot 

jaetaan varausjärjestyksessä. Mikäli toivomasi aika ei ole saatavilla, olemme yhteydessä suoraan 

joukkueeseen. 

Kuopion Oheisharjoittelukeskus sijaitsee osoitteessa Siikaranta 9, 70620 Kuopio.  

Harjoitusaikoihin tai -tiloihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys sähköpostitse osoitteeseen 

kilpailut@cheerstars.fi.  
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Kilpailumusiikin soittaminen 

 

Kilpailumusiikki soitetaan kilpailualueen vieressä sijaitsevasta äänentoistopisteestä. Jokainen 

joukkue vastaa itse musiikkinsa soitosta alusta loppuun. Äänentoistopisteeltä on suora näköyhteys 

kilpailualustalle. Henkilökunta opastaa musiikinsoittajan oikeaan paikkaan. Musiikinsoittajan tulee 

olla musiikkipisteellä vähintään kaksi (2) joukkuetta ennen oman joukkueensa kilpailuvuoroa.  

Kilpailumusiikit toimitetaan ennakkoon järjestäjille 1.12.2021 mennessä MP3-muodossa 

sähköpostitse osoitteeseen kilpailut@cheerstars.fi. Otsikoi viesti ”KILPAILUMUSIIKKI: Sarjan nimi, 

joukkueen nimi”. Musiikkitiedosto tulee nimikoida muotoon 

”KILPAILUSARJA_Seurannimi_Joukkueennimi.mp3” ja sen tulee olla sähköpostin liitteenä.  

Musiikin testaaminen on mahdollista kilpailupäivän aamuna klo 10:00-11:00 välisenä aikana, jolloin 

valmentaja tai musiikinsoittaja voi vierailla musiikin toistopisteellä. Kilpailumusiikkia EI VOI soittaa 

cd-levyltä.  

 

Valokuvaus ja videointi / stream 

 

Kilpailutapahtumaa valokuvataan ja voidaan videokuvata/streamata. Cheer Stars ry:llä 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 kuvaamisen.  

 

Seurojen tiedot ja logo 

 

Kilpailun juontajan spiikkejä ja seurojen esittelyä varten lähettäkää sähköpostitse seuraavat tiedot: 

Seuran virallinen nimi, kotipaikkakunta, jäsenmäärä ja lyhyt esittely. Lähettäkää myös seuran 

virallinen logo, resoluutiotarkkuus suositus 300 dpi. Seuran logoa käytetään kilpailun aikana 

areenan screenillä, kun seuran joukkue saapuu kisalavalle. Lisäksi voit lähettää hauskoja faktoja 

tai tietoja joukkueista ja seurasta (Max. 2 faktaa / joukkue). Lähetä tiedot ja logo 1.12.2021 

mennessä osoitteeseen kilpailut@cheerstars.fi.  
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Tärkeät päivämäärät 

 

17.11.2021 Määräaikaisten seurasiirtojen tulee olla hyväksyttynä 

17.11.2021 Viimeinen kilpailuun ilmoittautumispäivä (klo 16:00 mennessä) 

17.11.2021 Viimeinen tilauspäivä: ennakkorekisteröinti, kisaruokailu, kisapaita,  

17.11.2021 Viimeinen tilauspäivä: maksullinen harjoitusvuoro, maksullinen lisäpukuhuone 

22.11.2021 Lipunmyynti alkaa klo 12:00 

1.12.2021 Viimeinen päivä: seuran esittelytekstin ja logon lähettäminen 

1.12.2021 Viimeinen päivä: kilpailumusiikin lähettäminen  

19.12.2021 Start Itä -kilpailut, Leppävirta 

 

 

 

Yhteystiedot 

 

Start Itä -kilpailuiden järjestelyistä vastaa Cheer Stars ry:n kilpailujen järjestelytoimikunta. Kaikissa 

kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla sähköpostitse yhteydessä kilpailujärjestelyistä 

vastaavaan toimikuntaan: 

Cheer Stars ry – Kilpailujen järjestelytoimikunta sähköposti: kilpailut@cheerstars.fi. 

 

Lisensseihin ja seurasiirtoihin liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteys Suomen Cheerleadingliiton 

toimistoon office@scl.fi. 

Tuomarointiin ja arvostelukaavakkeisiin liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteys Suomen 

Cheerleadingliiton Tuomarivaliokuntaan sähköpostitse tuomarivaliokunta_pj@scl.fi. 

 

 

 

 

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan! 
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