
	

	

KILPAILUKUTSU 
 

30.1.2022 Hipposhalli, Jyväskylä 
	

Tervetuloa kilpailemaan Itä-Suomen START-kilpailuihin 
Jyväskylään! 

 



 

Aika: 30.1.2022 klo 13 alkaen  
Paikka: Hipposhalli, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä  
Järjestäjät: Jaguars Spirit Athletes ry ja Suomen Cheerleadingliitto ry  

KILPAILTAVAT SARJAT  

Cheer minit level 1 (palautekaavake)  

Cheer minit level 2 

Cheer minit level 3 

Cheer juniorit level 1 

Cheer juniorit level 2 

Cheer juniorit level 3 

Cheer juniorit level 4 

Cheer juniorit level 5 n 

Cheer juniorit level 5 n + m 

Cheer aikuiset level 2 

Cheer aikuiset level 3 

Cheer aikuiset level 5 

Cheer aikuiset level 6 n 

Cheer aikuiset level 6 n+m 

Klassikot level 2 

Tanssi minit (palautekaavake) 

Tanssi minit (arvostelukaavaka) 

Tanssi yhdistetty +12v. 

Tanssi juniorit 



Tanssi aikuiset 

Tanssi, hip hop 

Ryhmästunt, minit level 3 

Ryhmästunt, juniorit + aikuiset level 5 

Ryhmästunt aikuiset + klassikot level 3 

 

Toivomme joukkueiden valmentajia varmistamaan ohjelmiensa säännönmukaisuuden hyvissä ajoin 
ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännoista. Säännöt löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Extranet -
sivuilta. Mikäli seurallanne ei ole vielä tunnuksia, voitte pyytää niitä SCL:n toimistosta.  

 
ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSUT  
 
Kilpailuihin tulee ilmoittautua tiistaihin 11.1.2022 klo 16.00 mennessä sähköisesti liitteenä olevalla 
Excel- lomakkeella. Lomake tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kilpailut@jaguarscheer.com. 
Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ottakaa yhteys kilpailujen johtajaan. Lähetämme 
ilmoittautumisestanne vahvistuksen. Huomaa! vahvistuksia lähetämme vasta maanantaina 10.1. 
alkaen. Viimeisen ilmoittautumisajan jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua 
kaksinkertaisella maksulla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Jaguars Spirit Athletes ry 
tai SCL eivät ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule perille. 
Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään myöhemmin virallinen kilpailujärjestys, aikataulu ja muu 
kilpailuinformaatio. 

Henkilömaksu 18€/ilmoitettu henkilö ja lisäsarjamaksu 10€/useampaan kuin yhteen sarjaan ilmoitettu 
henkilö (Tämä maksu maksetaan kaikista sellaisista osallistujista, jotka osallistuvat useampaan kuin 
yhteen sarjaan. Lisäsarjamaksu koskee myös valmentajia, huoltajia ja spottereita.) Seura saa ilmoittaa 
kilpailuihin myös enintään kaksi yleisavustajaa. Yleisavustajalle ei tarvitse olla voimassa olevaa 
lisenssiä, eikä hän saa osallistua lajitoimintaan kuten valmentamiseen tai spottaamiseen. 
Yleisavustajan maksu on jäsenseuroille 50€.  

Osallistumismaksuista, ruokailuista ja kisapaidoista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja 
laskutettavat summat perustuvat ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään 
mennessä on edellytys kilpailuun osallistumiselle. 

PERUUTUSEHDOT  

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti järjestävälle seuralle, 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. 

TURVALLISUUS  

Kilpailutapahtumassa huomioidaan vallitseva tilanne ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia liittyen 
tapahtumien järjestämiseen. Muistattehan varautua myös mahdolliseen koronapassin käyttöön ottoon. 
Koronapassia voidaan pyytää tilaan pääsemiseksi 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta osallistujilta ja 
yleisöltä. Koronapassin näyttämisen yhteydessä voidaan edellyttää henkilöllisyystodistuksen 
näyttämistä. Alle 18-vuotiaat voivat todistaa henkilöllisyytensä koronapassin käytön yhteydessä 
esimerkiksi Kela-kortilla. 

Lisätietoa koronapassin käytöstä STM:n sivuilla: https://stm.fi/koronapassi Ohjeet koronapassin 
hankkimiseen Kanta.fi-sivustolla: https://www.kanta.fi/koronapassi 

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 Jaguars Spirit Athletes ry pidättää oikeuden 
muokkaamaan kilpailukonseptia tai peruuttaa kilpailut.  

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. 
Huomioittehan, että lisenssi kirjautuu järjestelmään 2-3 arkipäivän viiveellä, joten lisenssimaksua ei 
kannata jättää viime tippaan! Kilpailuun ei voi osallistua ilman voimassaolevaa lisenssiä. Lisenssit 
tarkastetaan pistokokeilla Suomisport-järjestelmästä. Huomaattehan, että uudesta lisenssien 
tarkastuskäytännöstä huolimatta kaikilla osallistujilla tulee olla kilpailutoiminnan kattava lisenssi. Ilman 
kilpailutoiminnan kattavaa lisenssiä ei voi osallistua kilpailuihin.  

 

 



SEURASIIRROT JA MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT  

Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä ilmoittautumishetkellä, jotta 
urheilijalla on edustusoikeus uudessa seurassa. Lisätietoja seurasiirroista tai määräaikaisista 
seurasiirroista SCL:n toimistolta osoitteesta: office@scl.fi  

VALOKUVAUS JA VIDEOINTI / STREAM 

Kilpailutapahtumaa voidaan valokuvata/videoida/streamata. Jaguars Spirit Athletes ry:llä ja Suomen 
Cheerleadingliitolla on kuva- ja videomateriaalin käyttö- ja säilytysoikeus. Kilpailuihin osallistuvien 
seurojen ja joukkueiden tulee huolehtia siitä, että kilpailuihin ilmoitetut urheilijat ja alaikäiseten 
vanhemmat ovat tietoisia kuvauksesta ja ovat antaneet kuvausluvan. Kilpailuihin ilmoittautumalla 
joukkueet hyväksyvät kuvaamisen. 

ALUSTAVA AIKATAULUARVIO JA HALLIIN TUTUSTUMINEN  

Kilpailut avataan kello 13 Hipposhallilla. Tätä ennen joukkueilla on aikaa lämmitellä ja tutustua 
kilpailuhalliin. Lämmittelyä varten paikalla on harjoittelumattoja, mutta ei kokonaista kisamattoaluetta. 
Huomioittehan, että kilpailussa ei myöskään ole virallista kenraaliharjoitusta. Tarkempi aikataulu 
lähetetään kisainfon yhteydessä, ilmoittautumisen päätyttyä.  

 
REKISTERÖITYMINEN JA RANNEKKEET  
 
Joukkueen saapuessa rekisteröintiin joukkueen edustaja (esimerkiksi valmentaja tai huoltaja) vahvistaa 
kuittauksellaan kaikkien osallistujien vastaavan kilpailuilmoittautumisen nimilistaa sekä osallistujien 
lisenssien olevan kunnossa. Joukkueelle annetaan rannekkeet kuoressa ja joukkueen edustaja laskee 
rannekkeet ja kuittaa määrät oikeaksi. Joukkueen edustaja jakaa rannekkeet joukkueelle. Rannekkeella 
ko. henkilö pääsee liikkumaan kilpailijakatsomoon, lämmittelytiloihin ja kilpailualustalle. Mikäli ranneke 
irtoaa, on se pidettävä tallessa. Uuden rannekkeen saa kisapäivän aikana kisatoimistosta.  

Ilmoita rekisteröintiaikatoiveesi ilmoittautumisen yhteydessä. Rekisteröityminen järjestetään 
Hipposhallilla kilpailupäivänä sunnuntaina kello 8:00–11:00.  

RUOKAILU  

Kilpailupäivän lounas on tarjolla Monitoimitalon kahviossa, jonne pääsee Hipposhallista sisäkautta. 
Lounaan hinta on 14,00 €/hlö. Lounaat tilataan oheisella tilauslomakkeella torstaihin 11.1.2022 klo 
16.00 mennessä, myös mahdolliset erikoisruokavaliot on ilmoitettava samalla. Tilaukset tehdään 
joukkueittain ilmoittautumislomakkeen joukkuekohtaisilla välilehdillä. Tilaukset ovat sitovia. Lounasta on 
tarjolla alustavan aikataulun mukaan klo 10:30–16:30.  

Lounas sisältää mm.:	pieniä lihapyöryköitä, kasviskastiketta ja pastaa, kanakastiketta ja riisiä. Lisäksi 
salaattia, leipiä, levitettä ja ruokajuomaa.  



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:in 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. HUOM! Kertaluontoisissa lääkityksissä 
(esimerkiksi flunssalääke) urheilijan tulee hakea erivapaus etukäteen. Erivapaus tulee hakea hyvissä 
ajoin, jotta erivapauslauta-kunta ehtii käsitellä asian ajoissa. Erivapauden hakeminen on urheilijan 
omalla vastuulla. Antidopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä liiton toimistoon 
(office@scl.fi) tai suoraan SUEK:iin 

KILPAILUALUEET  

Kilpailualue kaikissa kilpailusarjoissa on 14x16m. Tanssisarjojen alustana on Hipposhallin 
kumiseospinnoite. Cheersarjojen alustana kilpailussa on cheermatto. Keskikohta on mattojen välissä.  

Kilpailupaikkaan tunnelmiin voit tutustua Youtube-videon kautta: 
https://www.youtube.com/watch?v=evczjctya6E 

 
JSA CHEER GYM  

JSA:n Gym sijaitsee noin 10 minuutin ajomatkan päässä kilpailupaikalta. Lähellä on iso 
päivittäistavarakauppa, josta voi ostaa hallille eväitä. Hallilta voi varata harjoitteluajan lauantaille 
60€/joukkue/60min/matto.  Varattavissa on kolme cheermattoa ja yksi tanssimatto (neljälle joukkueelle). 
Harjoitusvuorot varataan varausjärjestyksessä. 

Harjoitusaikoihin ja –tiloihin liittyvissä kysymyksissä ja varauksissa ota yhteys 
kilpailut@jaguarscheer.com 

MUSIIKIN SOITTAMINEN  

Musiikin soittamiseen tarjotaan kaksi vaihtoehtoa: musiikin toistaminen CD:ltä tai toistaminen 
puhelimelta AUX-piuhan avulla. Musiikkia voi kokeilla ennen kello 12.30 jolloin ovet aukeavat yleisölle.  

 

 

 



ALUEKISOJEN VIRALLINEN T-PAITA JA COLLEGE 
 
 
Kilpailujen virallisen t-paidan tai collegen voi tilata ennakkoon liitteenä olevalla tilauslomakkeella, jolloin 
paidat ovat noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivänä. T-paidan hinta on 17€ ja college 27€.  
 
Paitoja voidaan myydä myös kilpailussa paikan päällä (rajoitetusti).  

 
 

LIPUNMYYNTI 

Lisätietoja lipunmyynnistä julkaistaan kisainfon yhteydessä ja Facebook-tapahtumassa lähempänä 
kilpailuajankohtaa.  

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT  

11.1. viimeinen ilmoittautumispäivä ja viimeinen tilauspäivä lounaalle, paidoille ja harjoitusvuoroille.  

Harjoitusvuoroja voi kysellä vielä lähempänä kisoja. 

 

 



YHTEYSTIEDOT  
 
Kilpailuilmoittautuminen ja kilpailun yleiset 
järjestelyt  
Outi Sahikallio Kilpailujen johtaja Puh: 045 274 8688 
Sähköposti: kilpailut@jaguarscheer.com  

Lisenssit ja jäsenkortit SCL Sähköposti: office@scl.fi  

 
Tuomarointi- tai arvostelukaavakekysymykset  
SCL tuomarivaliokunnan puheenjohtaja  
Sähköposti tuomarivaliokunta_pj@scl.fi  


