
 
  

Cheerleadingin START -kilpailut - eteläinen alue 

 

Sunnuntaina 13.2.2022 Energia Areena, Vantaa 
 

 

  



KILPAILUKUTSU 
 

Tervetuloa kilpailemaan Vantaalle! Cheerleadingin eteläisen alueen START-kilpailut järjestää Golden 

Spirit. 

  

Ajankohta: sunnuntai 13.2.2022 klo 12 alkaen 

Paikka: Energia Areena, Rajatorpantie 23, 01600 VANTAA 

Tapahtuman virallinen Facebook-sivu: START ETELÄ 12.2.2022 Facebook  

Tapahtuman virallinen sivusto: https://www.goldenspirit.fi/golden-spirit/start-etela-2021-2022/  

Kilpailujen infokansio: 

https://drive.google.com/drive/folders/1FlZ4tLBmYVdbAHWNgVCk05gW4qjfDN-c 

 

SARJAT 
 

Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n Kilpailusäännöt 2021-2022, jotka löytyvät 

Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta. Kaikki kilpailujen sarjat ovat myös avoinna 

kansainvälisesti.  

HUOM! Kilpailuun otetaan mukaan max. 60 joukkuetta/ryhmää. Paikat jaetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Kilpailussa tarjotaan seuraavat sarjat, eli: 

 

Tanssi, minit (palautekaavake) 

Tanssi, minit (arvostelukaavake) 

Klassikkotanssi aikuiset 

Tanssi Hiphop 

Tanssi Jazz 

Tanssi, yhdistetty +12 v. 

 

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 3 

Aikuiset level 5 

 

Ryhmästunt Minit level 2 

Ryhmästunt Juniorit level 4 

Ryhmästunt Aikuiset level 2 

Ryhmästunt Klassikot level 2 

Ryhmästunt Aikuiset level 3 

Ryhmästunt Klassikot level 3 

Ryhmästunt Aikuiset level 5 

 

 

https://www.facebook.com/events/318119660313475
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ILMOITTAUTUMINEN 
 

Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu, mutta mukaan kilpailuihin mahtuu 

yhteensä 60 joukkuetta/ryhmää. Tarkistattehan joukkuekohtaisen maksimihenkilömäärän ja muut 

sarjamääräykset SCL Kilpailusäännöistä 2021-2022. 

 

Kilpailuihin tulee ilmoittautua tiistaihin 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Lomake tulee lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen start@goldenspirit.fi. Lomakkeen löydät kilpailujen infokansiosta, josta sen 

pystyt lataamaan omalle koneellesi. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ottakaa yhteys 

Golden Spiritin kilpailutyöryhmään osoitteeseen: start@goldenspirit.fi. Järjestäjä lähettää 

vahvistuksen, kun ilmoittautuminen on vastaanotettu.  

 

Viimeisen ilmoittautumisajan jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua 

joukkuekohtaisella kaksinkertaisella maksulla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

Ilmoitamme erillisellä sähköpostiviestillä viimeistään maanantaina 17.1.2022 klo 16.00 mennessä 

mikäli joukkue EI ole mahtunut sarjaan, johon ovat ilmoittautuneet tai kilpailuun. 

 

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, josta 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. Kilpailunjärjestäjä ei ole vastuussa 

kadonneista ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule perille. Ilmoittautuneille 

joukkueille lähetetään myöhemmin kilpailujärjestys ja muu kilpailuinformaatio. 

 

TURVALLISUUS 
 

Kilpailutapahtumassa huomioidaan vallitseva tilanne ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia liittyen 

kilpailutapahtumien järjestämiseen. Kaikille tapahtumaan osallistuville henkilöille pyritään takaamaan 

turvallinen ympäristö kilpailla sekä työskennellä. Kilpailupaikalta löytyy käsidesiä joukkueiden sekä 

yleisön käyttöön. Osallistuthan tapahtumaan vain terveenä.  

 

OSALLISTUMISMAKSUT 
 

Aluekilpailujen osallistumismaksut ovat: 

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. Valmentaja-roolilla 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.  
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PERUUTUSEHDOT 
 

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti kilpailun järjestäjälle, ja sen on oltava 

perillä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja. Osallistumisen peruuttamisen voi tehdä maksutta 

kilpailuilmoittautumisen viimeiseen eräpäivään ja kellonaikaan mennessä. Mikäli peruutus tehdään 

14-30 vrk ennen tapahtumaa, palautetaan osallistumismaksusta 50 %. Mikäli peruuttaminen tapahtuu 

alle 14 vrk tapahtumasta, osallistumismaksuja ei palauteta. Ilmoittautunut seura vastaa siitä, että 

kilpaileva joukkue tai urheilija on läsnä kilpailuissa. Mahdollisesta esteestä (esim. loukkaantuminen) 

on ilmoitettava kilpailun johtajalle välittömästi. 

 

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. 
 

LISENSSIT 
 

Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva SCL:n lisenssi, jotta joukkue voi osallistua 

kilpailuun. 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 spottaamiseen. Yleishuoltajalla ei tarvitse olla 

lisenssiä (kts. kohta “Yleisavustaja/-huoltaja”). Harrastevakuutus ei oikeuta osallistumaan 

kilpailutoimintaan. Lisenssien tarkistusta voidaan suorittaa pistokokeina. 

 

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, joten lisenssit tulisi olla hoidettuna hyvissä ajoin. 

 

KILPAILUSÄÄNNÖT JA ARVOSTELUKAAVAKKEET 
 

Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt 2021-2022  
ja arvostelukaavakkeet, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta (www.scl.fi). 
 

YLEISAVUSTAJA/-HUOLTAJA 
 

Kilpailutapahtumaan on mahdollista ilmoittaa seurasta max. kaksi (2) henkilöä yleisavustaja-

nimikkeellä mukaan joukkueen huoltajiksi. Ilmoittaminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella. 

Yleisavustajaksi nimetyllä henkilöllä ei tarvitse olla lisenssiä, eikä hän saa osallistua lajitoimintaan, 

http://www.scl.fi/


kuten valmentamiseen tai joukkueen spottaamiseen. Yleisavustajan osallistumismaksu on 

jäsenseuroilta 50€ /hlö. Hinta määräytyy henkilöperusteisesti. 

KISAPÄIVÄN REKISTERÖINTI 
 

Rekisteröinti tapahtuu kilpailupäivän aamuna kilpailupaikalla kisatoimistossa. Rekisteröintiin ei tule 

koko joukkue, eikä erillisiä rekisteröintiaikoja varata. Rekisteröityminen tulee kuitenkin tehdä hyvissä 

ajoin ennen oman kilpailusuorituksen alkamista. Kulkuluvat saa vasta rekisteröidyttyä. Rekisteröintiin 

saapuu vain joukkueen edustaja (esimerkiksi valmentaja tai huoltaja) ja 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 määrät heti. 

 

Pidätämme oikeuden muuttaa rekisteröintiin liittyvää ohjeistusta vallitsevan koronaohjeistuksen 

mukaiseksi. Joukkueiden on siis hyvä varautua mahdollisiin koronapassin tarkastuksiin ja koko 

joukkueen saapumiseen rekisteröintiin. 

 

KISALOUNAS 
 

Lounaan hinta on 12 € / hlö. Joukkueruokailut tilataan 11.1.2022 mennessä erillisellä 

tilauslomakkeella osoitteesta start@goldenspirit.fi. Muista ilmoittaa myös mahdolliset 

erityisruokavaliot. Järjestäjä laskuttaa tilatut ruokailut seuralta ilmoittautumispäivän jälkeen. 

  

Kisalounas sisältää: 

- Lämpimän ruoan (kanakastiketta (G,L) riisiä/pastaa) 

- Salaattipöydän 

- Leipää ja levitettä 

- Vettä ja mehua 

  

Ruokailun tilauslomake löytyy infokansiosta ja se on palautettava osoitteeseen start@goldenspirit.fi 

11.1.2022 mennessä.  

 

KISA T-PAITA JA MYYNTITUOTTEET KILPAILUPAIKALLA 
 

Virallisen START 2022 -paidan voit tilata jo ennakkoon. Paita ja kokotaulukko löytyvät Start-kilpailujen 

infokansiosta. 

  

Paidan hinta ennakkoon tilattuna 15 € / kpl. Tuotteet ovat seuran nimeämän yhteyshenkilön 

noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivän aamuna. Paitoja on rajoitetusti myynnissä myös 

kilpailupaikalla.  

  

Tilaukset tehdään seurakohtaisesti 11.1.2022 mennessä osoitteeseen start@goldenspirit.fi. 

Tilauslomake löytyy infokansiosta. Vastaanotettavat ennakkotilaukset tulee tarkistaa paikan päällä 

ennen niiden kuittaamista. 

 

Kisapaikalla on myynnissä myös muita tuotteita, joten varaathan aikaa ja käteistä myös muiden 

tuotteiden shoppailulle! Tapahtumapaikalla osalla myyntipisteistä, kuten GS:n omalla virallisella 

kilpailun tuotemyyntipisteellä, voit maksaa myös kortilla. 
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KILPAILUMUSIIKKI 
 

Kilpailumusiikit kerätään joukkueilta etukäteen ja kootaan valmiiksi soittolistaksi.  

 

Kilpailumusiikki tulee lähettää etukäteen tiistaihin 1.2.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 

flevamusiikki@gmail.com. Musiikki tulee lähettää wav- tai 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. 

 

PÄÄSYLIPUT 
 

Lisätietoja lipunmyynnistä lähempänä kilpailutapahtuma sivuillamme sekä Facebook-tapahtumassa. 

 

LÄMMITTELY 
 

Kisapaikalla on mahdollista tehdä lyhyet lämmittelyt, mutta mattoja paikalla on vain pari kaistaa. 

Jokaisella joukkueella on mahdollisuus käydä lämmittelemässä Golden Spiritin Kultahallilla 

Kaarelassa, Kaarelankuja 2a. Kultahallilta pääsee yhdellä bussilla kilpailupaikalle (bussi 411). Matka-

aika n.20min. Hallilla on kokonainen kisamattoalue.  

  

Kilpailupaikalla ei ole muuta mahdollisuutta harjoitella kokonaisella kilpailualustalla kilpailumusiikin 

kanssa.  

 

KILPAILUALUE 
 

Kilpailualustan koko kaikissa kilpailusarjoissa on 16 m x 14 m (kahdeksan mattokaistaa). Cheermatto 

koostuu kahdeksasta 2 m leveästä mattokaistaleesta, jolloin keskiviivana toimii kahden maton välinen 

viiva. Tanssialustana käytössä on hallin oma parkettilattia, johon keskikohta merkitään ”keskirastilla” 

sekä merkeillä alueen etu- ja takalaitaan. 

 

TIETOSUOJA JA KILPAILUOHJELMIEN KUVAAMINEN 
 

Kilpailun infokansiosta löytyy erillinen liite, jossa on kerrottu kilpailuissa joukkueen kuvaamisesta ja 

tietosuojasta. Luettehan liitteen huolellisesti. 

 

SEURAN TIEDOT JUONTAJALLE 
 

Kilpailun juontajan spiikkejä ja seurojen esittelyä varten lähettäkää sähköpostitse 

(start@goldenspirit.fi) 11.1.2022 mennessä seuraavat tiedot:  

- seuran virallinen nimi 

- seuran logo 

- kotipaikkakunta 

- lyhyt esittely (max. 50 sanaa). 

 

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 
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hakea erivapautta. ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse 

hakea erivapautta etukäteen. 

 

Antidopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä liiton toimistoon (office@scl.fi) tai suoraan 

SUEK:iin. 

 

LISENSSIT JA SEURASIIRROT 
 

Lisensseihin ja seurasiirtoihin liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteys Suomen Cheerleadingliittoon, 

sähköpostitse, office@scl.fi.  

 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 

11.1.2022 viimeinen ilmoittautumispäivä 

11.1.2022 tilaukset: kisalounaat, t-paidat 

1.2.2022 kilpailumusiikin toimitus 

13.2.2022 klo 14.00 Start Etelä kilpailut, Energia Areena 

 

TUOMAROINTI- JA KAAVAKEKYSELYT 
 

Tuomarointiin ja arvostelukaavakkeisiin liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteys Suomen 

Cheerleadingliiton Tuomarivaliokuntaan sähköpostitse, osoite: tuomarivaliokunta@scl.fi.  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

 

Kilpailunjohtaja 

Inka Innanen, 

start@goldenspirit.fi 

Golden Spirit ry 

0442991459 

 

Lisenssit, seurasiirrot 

SCL toimisto, Office@scl.fi 

0503766225 

 

 

Tuomarointi- tai 

kaavakekysymykset 

Saara Martikka, 

Tuomarivaliokunta_pj@scl.fi 

SCL tuomarivaliokunnan 

puheenjohtaja 
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