
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohjoisen alueen aluekilpailun 

KILPAILUKUTSU 
 

Tervetuloa Start pohjoinen- kilpailuun  

Seinäjoen Areenalle, 19.2.2022! 

 
 
Aika: 19.2.2022 

Paikka: Seinäjoki Areena, B-halli 

Osoite: Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki 

Järjestäjä: Seinäjoki Silver Sharks ry ja Suomen Cheerleadingliitto ry 

 

 

 
 
 

 
 
 



SARJAT: 
 
CHEER- Sarjat 

- Minit L1 (palautekaavake) 
- Minit L2 
- Minit L3 
- Juniorit L1 
- Juniorit L2 
- Juniorit L3 
- Juniorit L4 
- Aikuiset L2 
- Aikuiset L3 
- Aikuiset L5 
- Klassikot L2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RYHMÄSTUNT-sarjat  
Sarja järjestetään, jos osallistuvia 
ryhmiä vähintään kolme.                    

- Ryhmästunt minit L3 
- Ryhmästunt klassikot L3 
- Ryhmästunt juniorit L2  
- Ryhmästunt juniorit L4 
- Ryhmästunt juniorit L5 
- Ryhmästunt aikuiset L6 

Tanssisarjat 

- Tanssi, minit (palautekaavake) 
- Tanssi, minit (arvostelukaavake) 
- Tanssi, yhdistetty +12 v. 

 



KILPAILUALUEEN KOKO  
Kilpailualueen koko kaikissa kilpailusarjoissa on 14 m x 16 m.  
Cheersarjojen alustana on cheermatto, jossa keskipiste on viivalla (8 mattokaistaa).   
     Kilpailualuetta ole erikseen merkitty, vaan maton rajat toimivat myös 
kilpailualueen rajoina. 
Tanssisarjoissa alustana on Taraflex -pinta. Kilpaulualue rajataan teipeillä. 
 
 
 

TURVALLISUUS 
Kilpailutapahtumassa huomioidaan vallitseva tilanne ja noudatetaan viranomaisten 
ohjeistuksia liittyen tapahtumien järjestämiseen. Muistattehan varautua myös 
mahdolliseen koronapassin käyttöönottoon. 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 Seinäjoki 
Silver Sharks ry pidättää oikeuden muokkaamaan kilpailukonseptia tai peruuttaa 
kilpailut. 
 
 

 
MUSIIKIN SOITTAMINEN 
Musiikin soittamiseen tarjotaan kaksi vaihtoehtoa: 
1. CD 
2. Puhelimelta toistaminen (AUX) 
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LÄMMITTELY 
Seinäjoelta on varattu erillinen tila lämmittelyä varten Seinäjoen Lukiolta. 
Lämmittelyalueelle ei jaeta erillisiä vuoroja, vaan toivomme kaikkien noudattavan 
hyviä tapoja ja antavan kaikille vuorollaan tilaa lämmittelyyn. Lämmittelytiloissa voi 
soittaa musiikkia muut huomioon ottaen.  
    Tilassa on samanaikaisesti useampia joukkueita, joten pyydämme huomioimaan 
myös muut joukkueet. Joukkueet pääsevät lämmittelytilaan porrastetusti ennen 
kilpailusuoritusta. Tilassa on muutamia kaistaleita cheermattoa akrobatian kokeilua 
varten, mutta ei kokonaista kisamattoa. 

 
Osoite: Kirkkokatu 16, 60100 Seinäjoki.  
Kilpailupaikalla ei ole erillisiä tiloja lämmittelyä varten. 
 
 

 
ILMOITTAUTUMINEN 
Kilpailuihin tulee ilmoittautua 19.1.2022 klo 16.00 mennessä  
sähköisesti Excel-lomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen info@silversharks.fi. 
Excel-lomake on lähetetty tämän kilpailukutsun liitteenä. Mikäli ilmoittautumisen 
kanssa on ongelmia tai herää lisäkysymyksiä, ole yhteydessä kilpailunjärjestäjään 
ensisijaisesti sähköpostilla info@silversharks.fi. Toimistolta lähetetään vahvistus, kun 
ilmoittautuminen on vahvistettu. Vahvistuksen liitteenä myös lomakkeet 
kisaruokailua ja t-paitatilauksia varten. 
 
Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. Tarkistattehan 
joukkuekohtaisen maksimihenkilömäärän ja muut sarjamääräykset SCL 
kilpailusäännöistä 2021–2022. 
Kilpailijoiden nimet, syntymäajat ja Sportti ID tulee ilmoittaa heti ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
Ilmoittautumisajan päätyttyä, tietoja ei voi enää muokata. Sportti ID:n numerosarjat 
löytyvät Suomisportista, josta voi samalla tarkistaa, että jokaisella ilmoittautuneella 
on voimassa oleva lisenssi. Jos seurassanne ei ole käytössä Suomisportin 
käyttäjätunnuksia, hakemuslomakkeen voi pyytää seurakäyttäjäoikeuksille SCL:n 
toimistolta, osoitteesta: office@scl.fi. 
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OSALLISTUMISMAKSUT 
Huom! Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva SCL:n lisenssi, jotta 
joukkue voi osallistua kilpailusarjaan. 
 

- Henkilömaksu: 18 € /ilmoitettu henkilö 
Lisäsarjamaksu: 10 € 
Lisäsarjamaksu maksetaan sellaisista henkilöistä, jotka osallistuvat useampaan 
kuin yhteen sarjaan, koskien myös spottereita, valmentajia ja huoltajia.) 

- Yleisavustajalle ei tarvitse olla voimassa olevaa lisenssiä, eikä hän saa osallistua 
lajitoimintaan kuten valmentamiseen tai spottaamiseen. Yleisavustajan maksu 
on jäsenseuroille 50 €. 

 
 

Osallistumismaksuista, ruokailusta 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. 
 
 
 
 
 
 



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 voimassa olevaa 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 & MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT 
Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä 
ilmoittautumishetkellä, jotta urheilijalla on edustusoikeus uudessa seurassa. Alla ote 
seurasiirtomääräyksistä (sivu 1, kohta 2: Cheerleadersiirron määräajat ja 
vahvistaminen): 
 
Uuden seuran on pyydettävä cheerleaderin siirron vahvistamista kirjallisesti 
kokonaisuudessaan täytetyllä liiton omalla siirtolomakkeella SCL:ltä. Pyyntöön tulee 
liittää todistus liittokokouksessa vahvistetun kirjaamismaksun suorittamisesta. 
Liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa cheerleadersiirrot ja myöntää ko. 
cheerleaderille edustusoikeuden uudessa seurassa. Cheerleaderin edustusoikeus 
uudessa seurassa on mahdollinen viisi (5) vuorokautta siirron hyväksymispäivän 
jälkeen. 
 
Lisätietoja määräaikaisista seurasiirroista SCL:n toimistolta osoitteesta: office@scl.fi 
sekä osoitteesta: https://scl.fi/kilpailutoiminta/seurasiirrot/  
Vuoden 2021–2022 seurasiirtomääräyksiin pääset tutustumaan tästä: 
https://scl.fi/wp-content/uploads/2020/12/SCL_Seurasiirtomaaraykset_2021.pdf  
 
Myöhässä siirretyt urheilijat eivät ole edustuskelpoisia, joten heidät poistetaan 
ilmoittautumislistalta. 
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KILPAILUSÄÄNNÖT & ARVOSTELUKAAVAKKEET  
 
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja 
arvostelukaavakkeet 2021–2022, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Internet-
sivuilta jäsenten extranetistä (www.scl.fi)  
Toivomme valmentajien varmistavan ohjelmien säännönmukaisuuden hyvissä ajoin 
ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä. 
 

YLEISAVUSTAJAT 
Ilmoittautumislomakkeella on jokaisen seuran mahdollista ilmoittaa mukaan 
kilpailutapahtumaan joukkueen huoltajiksi enintään kaksi (2) henkilöä yleisavustaja-
nimikkeellä. Yleisavustajaksi nimetyllä henkilöllä ei tarvitse olla lisenssiä, eikä hän saa 
osallistua lajitoimintaan kuten valmentamiseen tai joukkueen spottaamiseen. 
Yleisavustajan osallistumismaksu on jäsenseuroilta 50 €. 

 
REKISTERÖINTI 
Rekisteröinti tapahtuu kilpailupäivän aamuna kilpailupaikalla kisatoimistossa. 
Rekisteröintiin ei tule koko joukkue, eikä erillisiä rekisteröintiaikoja varata. 
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.  
 
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. 
 

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.  

http://www.scl.fi/


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 office@scl.fi tai suoraan 
SUEK:iin. 
 
 
 
 
 

KISARUOKAILU JA KISA T-PAITA 
Lähetämme ilmoittautumisen vahvistusviestin yhteydessä tilauslomakkeet ruokailua 
ja kisa t-paitoja varten. Lomakkeet tulee olla täytettynä ja lähetettynä viikon 4 aikana 
(24.1-30.1.2022) osoitteeseen info@silversharks.fi  
Kilpailulle tullaan tekemään oma virallinen kisa T-paita. Tilaus tapahtuu samalla 
lomakkeella lounastilauksen kanssa. T-paidan hinta 15 €/kpl. T-paidat laskutetaan 
seuroittain ja tullaan jakamaan rekisteröitymisen yhteydessä. 
 
 
 

MAJOITUS 
Järjestävä seura ei ole varannut majoituskiintiötä kilpailuiden ajalle. Tarvittaessa 
majoittuminen onnistuu Sharksien kotihallilla. Olethan yhteydessä 
info@silversharks.fi, mikäli tarvetta majoitukselle on. 
 
 

 

KILPAILIJAKATSOMO  
Hallissa on varattu sekä merkitty kilpailijoille oma katsomo, joka on kilpailualueen 
sivussa. 
 
 

PÄÄSYLIPUT 
Lisätietoja lipunmyynnistä julkaistaan Silver Sharksien nettisivuilla ja facebookissa 
lähempänä ajankohtaa. 
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TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 

19.1.2022 klo 16  
-Viimeinen ilmoittautumispäivä: täytä ja lähetä ilmoittautumislomake osoitteeseen 
info@silversharks.fi 
-Seurasiirrot oltava valmiina. 
 
Vk 4 aikana Excel-lomake tilauksineen lähetettynä osoitteeseen info@silversharks.fi. 
 
19.2.2022 Start Pohjoinen kilpailut, Seinäjoen Areena. 
 

YHTEYSTIEDOT  
 

Ilmoittautuminen, kilpailujärjestely, harjoittelu ja tilaukset 
info@silversharks.fi   
 
Kilpailujärjestelyt  
Marika Aalto Kilpailunjohtaja  
Puh: 050 338 2002  
Sähköposti: marika@silversharks.fi 
 
Lisenssit ja seurasiirrot  
SCL Toimisto 
p. 050 376 6225  
Sähköposti: office@scl.fi  
 
Tuomarointi- tai kaavakekysymykset 
Saara Martikka 
SCL tuomarivaliokunnan puheenjohtaja  
Sähköposti: tuomarivaliokunta_pj@scl.fi 
 
 
 

Tervetuloa lakeuksille! 
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