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TAMPERE



Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle Tesoman palloiluhallille Spirit 4-5 -kilpailuihin 3.4.2022!

Aika: 3.4.2022 klo 11.30 alkaen

Paikka: Tesoman palloiluhalli

Osoite: Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere

Järjestäjä: Dream Team Cheerleaders ry ja Suomen Cheerleadingliitto ry

KILPAILTAVAT SARJAT:

Cheer, Junior level 4

Cheer, Junior level 5 All girl

Cheer, Junior level 5 Coed

Cheer, Aikuiset level 5

Cheer, Aikuiset level 6 All girl

Cheer, Aikuiset level 6 Coed

Tanssi, Junior

Tanssi, Aikuiset

Ryhmästunt, Junior level 4

Ryhmästunt, Junior level 5

Ryhmästunt, Aikuiset level 5

Ryhmästunt, Aikuiset level 6

Paristunt, level 6

KILPAILUALUE  :

Kilpailualue kaikissa kilpailusarjoissa on 14 x 16 m. Tanssisarjojen alustana toimii tanssimatto. Cheer sarjojen alustana
toimii cheermatto. Keskikohta on mattojen välissä.

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. Tapahtumaan tulee osallistua vain terveenä.

Mikäli viranomaismääräysten vuoksi kilpailut joudutaan perumaan tai kilpailukonseptia muokkaamaan, Suomen
Cheerleadingliitto sekä Dream Team Cheerleaders pidättää oikeuden muokata kilpailukonseptia tai peruuttaa kilpailut.
Ensisijaisesti pyritään yleisötapahtuman toteuttamiseen, mutta mikäli se tapahtumarajoitusten vuoksi ei ole mahdollista,



pyritään kilpailu järjestämään virtuaalikilpailuna Vikis-sovelluksen avulla. Järjestäjä pidättää oikeuden ottaa
koronapassin käyttöön, mikäli se viranomaisten määräämänä on edellytys turvallisen tapahtuman järjestämiseksi.
Kaikkiin kilpailuun osallistuvien 16 vuotta täyttäneiden (ml. yleisö, kilpailijat, valmentajat, huoltajat ja spotterit)
kannattaa siis varautua passin mahdolliseen käyttöönottoon.

ILMOITTAUTUMINEN:

Kilpailuihin tulee ilmoittautua 02.03.2022 klo 16 mennessä sähköisesti Surveypal-lomakkeella. Lomake tulee olla
lähetettynä määräaikaan mennessä.

Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteys SCL:n tapahtumatuottajaan (yhteystiedot kutsun lopussa).

https://q.surveypal.com/Spirit-4-5-ilmoittautumislomake-2022

Lähetetyn lomakkeen jälkeen on mahdollista saada kooste omaan sähköpostiin, ilmoitathan siis oman
sähköpostiosoitteen lomakkeen lähettämisen jälkeen. Kilpailuihin on mahdollista ilmoittautua kaksinkertaisella
maksulla 24 tunnin kuluessa varsinaisen ilmoittautumisajan umpeuduttua. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta
vastaan. Kilpailun järjestäjä 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 seurakäyttäjä oikeuksille SCL:n toimistolta
osoitteesta office@scl.fi.

Kilpailuihin osallistuvia joukkueita pyydetään lähettämään ilmoittautumislomakkeen yhteydessä seuran logo ja pieni
esittelyteksti joukkueesta. Joukkue-esittelyjä hyödynnetään kilpailupäivän aikana.

PERUUTUSEHDOT :

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti kilpailun järjestäjälle ja sen on oltava perillä viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja. Osallistumisen peruuntumisen voi tehdä maksutta kilpailuilmoittautumisen
viimeiseen eräpäivään ja kellonaikaan mennessä. Mikäli peruutus tehdään 14-30 vrk ennen tapahtumaa, palautetaan
osallistumismaksusta 50%. Mikäli peruuntuminen 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 kilpailujärjestäjätahojen ennakoitavissa tai syyksi luettavissa,
osallistumismaksuja ei palauteta eikä mahdollisia muita peruutuksesta aiheutuneita vahinkoja korvata.

OSALLISTUMISMAKSU :

Spirit level 4-5 -kilpailujen osallistumismaksut ovat:

https://q.surveypal.com/Spirit-4-5-ilmoittautumislomake-2022
mailto:office@scl.fi


- Henkilömaksu 22€/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 kilpailu tapahtumaan. Kilpailunjärjestäjä lähettää
osallistumismaksuista laskun ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat perustuvat ilmoittautumislomakkeen
tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys kilpailuihin osallistumiselle. Dream Team
Cheerleaders laskuttaa ruokailut ja paidat ennakkotilausten perusteella.

YLEISAVUSTAJAT :

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

LISENSSIT:

Jokaisella kilpailuun ilmoittautuneella tulee olla voimassaoleva A-, B-, C- tai vakuutukseton lisenssi. Valmentajana tai
huoltajana ilmoitetulla henkilöllä 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

https://scl.fi/wp-content/uploads/2021/04/SCL-Kilpailusaannot-2021-2022.pdf

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 spottereilla on oltava voimassa oleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus.

Vastuu vahinkotilanteista tapahtuman aikana 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:n kilpailulisenssi. Otattehan huomioon, että lisenssi kirjautuu
järjestelmään noin kolme arkipäivän viiveellä, joten lisenssit tulisi olla hoidettuna hyvissä ajoin.

https://scl.fi/wp-content/uploads/2021/04/SCL-Kilpailusaannot-2021-2022.pdf


SEURASIIRROT JA MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT :

Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksytty ilmoittautumishetkellä, jotta urheilijoilla on
edustusoikeus uudessa seurassa. Myöhässä siirretyt urheilijat eivät ole edustuskelpoisia, joten heidät poistetaan
ilmoittautumisliostalta. Seurasiirroilla tarkoitetaan urheilijoiden edustusoikeuden siirtämistä yhdestä SCL:n
jäsenseurasta toiseen jäsenseuraan käynnissä olevan lisenssikauden aikana. Seurasiirroissa noudatetaan SCL:n
seurasiirtomääräyksiä. Vuoden 2021-2022 seurasiirtomääräyksiin pääset tutustumaan:

https://scl.fi/wp-content/uploads/2021/12/SCL_Seurasiirtomaaraykset_2022.pdf

KILPAILUSÄÄNNÖT JA ARVOSTELUKAAVAKKEET :

Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt 2021-2022 ja arvostelukaavakkeet, jotka
löytyvät Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilta. Nettisivuille pääset tästä. Toivomme joukkueiden valmentajien
varmistavan ohjelmien säännönmukaisuuden hyvissä ajoin ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä.

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. Otattehan huomioon,
että kertaluontoisissa lääkityksissä (esimerkiksi flunssalääke) urheilijan tulee hakea erivapautta etukäteen. Erivapauden
hakeminen on urheilijan omalla vastuulla.

Antidopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä liitton toimistoon (office@scl.fi) tai suoraan SUEK:iin.

REKISTERÖINTI :

Rekisteröinti tapahtuu Tesoman palloiluhallilla pääovien läheisyydessä kilpailupäivänä.

Rekisteröintiin ei tule koko joukkue, vaan rekisteröintiin saapuu vain yksi 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, jotka tulee kiinnittää ilmoitetuille henkilöille rekisteröinnin jälkeen vasempaan käteen.
Samalla luovutetaan myös joukkueen tilaamat lounasliput ja paidat. Pyydämme tarkistamaan oikeat määrät heti.

Lisenssit tarkastetaan pistokokeilla Suomisport-järjestelmästä, Otattehan huomioon, että kaikilla tulee olla
kilpailutoiminnan kattava lisenssi, jota ilman kilpailuihin ei voi osallistua.

Pidätämme oikeuden muuttaa rekisteröintiin liittyvää ohjeistusta aina vallitsevan koronaohjeistuksen mukaiseksi.
Joukkueiden on siis hyvä varautua mahdollisiin koronapassin tarkastuksiin ja koko joukkueen saapumiseen
rekisteröintiin.

Tarjoamme myös mahdollisuuden rekisteröintiin Dream Centerillä lauantaina 2.4. jos joukkueenne on varannut
järjestävältä seuralta treenivuoron halliltaan. Olettehan näissä tapauksissa yhteydessä järjestävään seuraan.

LÄMMITTELY :

https://scl.fi/wp-content/uploads/2021/12/SCL_Seurasiirtomaaraykset_2022.pdf
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/


Lämmittely kisapäivänä tapahtuu kilpailupaikan läheisyydessä olevalla Tesoman koulun liikuntasalissa. Alueella on
muutamia kaistoja cheermattoa, mutta ei kokonaista kilpailumattoa. Tanssijoille alustana salin oma parkettilattia.
Toivomme kaikkien noudattavan hyviä tapoja ja antavan kaikille vuorollaan tilaa lämmittelyyn.

Kisa aamuna ja edellisenä päivänä on mahdollista varata aikaa myös DTC:n Dream Centeriltä. Dream Center sijaitsee
noin 20 minuutin ajomatkan päässä kilpailupaikalta. Hallilta voi varata harjoitteluajan 60€/joukkue/60min/matto.
Varattavissa on 2 cheermattoa lauantaina aikavälillä 11-16 sekä 18-22 ja sunnuntaina klo 8-13.30. Tanssijoukkueille
tarjotaan lauantaina aikaa 18-22 sekä sunnuntaina 8-13.30. Alustana on hallin oma muovimatto. Harjoitusvuorot
varataan varausjärjestyksessä.

Harjoitusaikoihin ja –tiloihin liittyvissä kysymyksissä ja varauksissa ota yhteys salivuorot@dreamteamcheer.fi

KILPAILUMUSIIKKI :

Kilpailumusiikki soitetaan kilpailualueen vieressä sijaitsevasta äänentoistopisteestä. Jokainen joukkue vastaa, että
äänentoistopisteellä on valmentaja/musiikinsoittaja kertomassa milloin kilpailumusiikki laitetaan päälle. Äänentoisto
pisteeltä on suora näköyhteys kilpailualustalle. Henkilökunta opastaa musiikinsoittajan oikeaan paikkaan.
Muusikinsoittajan tulee olla musiikkipisteellä vähintään kaksi (2) joukkuetta ennen oman joukkueensa kilpailuvuoroa.

Kilpailumusiikit tulee lähettää ennakkoon järjestäjille 18.03.2022 mennessä MP3-muodossa sähköpostitse osoitteeseen
tapahtumat@dreamteamcheer.fi. Otsikoi viesti ‘’ KILPAILUMUSIIKKI: Sarjan nimi, joukkueen nimi’’.
Musiikkitiedosto tulee nimikoida muotoon ‘’KILPAILUSARJA_Seurannimi_Joukkueennimi_mp3’’ ja sen tulee olla
sähköpostin liitteenä.

RUOKAILU:

Kilpailupäivänä lounas tarjoillaan kilpailupaikan läheisyydessä, Tesoman koulun ruokalassa. Lounaan hinta on 15 €
/hlö. Lounaat tilataan etukäteen ohessa olevalla erillisellä seurakohtaisella tilauslomakkeella 02.03.2022 klo 16
mennessä. Tilauslomakkeen yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset erikoisruokavaliot.  Tilaukset tehdään joukkueittain
ilmoittautumislomakkeen joukkuekohtaisilla osioilla. Tilaukset on sitovia. Lounasta on tarjolla alustavan aikataulun
mukaan klo 11-17.

Lounaaksi pystyy valitsemaan liha- tai kasvisvaihtoehdon:

Kasvis: välimerenkasvisvuoka

Liha: jauheliha-pastavuoka

Lisäksi: salaattipöytä, kastike, maito, vesi, sekamehu, näkkileipä ja levite.

TUOTETILAUKSET:

Kilpailun virallisen t-paidan ja collegepaidan voi tilata ennakkoon ohessa olevalla erillisellä seurakohtaisella
tilauslomakkeella 02.03.2022 klo 16 mennessä. T-paidan hinta on 20€ /kpl ja collegepaidan 30€ /kpl. Paidat ovat
noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivänä.

Paitoja voidaan myös myydä kilpailuissa paikan päällä (rajoitetusti).

mailto:salivuorot@dreamteamcheer.fi
mailto:tapahtumat@dreamteamcheer.fi


Paidat ovat väriltään mustat, jossa edessä on painatettuna kilpailun logo. T-paita on mallia B&C Exact150 ja college
mallia Fruit of the Loom Classic College.

Collegen koot : 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15, S, M, L, XL, XXL

T-paidan koot : 110/116, 122/128, 134/146, 152/164, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

VALO-JA VIDEOKUVAUS/STREAMAUS :

Kilpailutapahtuma valokuvataan ja voidaan videoida/streamata. Dream Team Cheerleaders ry:llä ja Suomen
Cheerleadingliitolla on kuvamateriaaliin käyttö- ja säilytys oikeus. 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 noin pari viikkoa ennen tapahtumaa. Lippujen hinnat tarkentuvat kilpailuinfoon.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT :

02.03.2022 klo 16 Viimeinen ilmottautumispäivä : sähköisesti Surveypal-lomakkeella.

Ruokailu ja paitatilaukset tehtynä excel-taulukkoon ja lähetetty osoitteeseen tapahtumat@dreamteamcheer.fi

Dream Center vuoroja voi tiedustella aina tapahtumaan asti osoitteesta salivuorot@dreamteamcheer.fi

18.03.2022 Viimeinen päivä kilpailumusiikin lähettämiselle

YHTEYSTIEDOT :

mailto:tapahtumat@dreamteamcheer.fi
mailto:salivuorot@dreamteamcheer.fi


Spirit level 4-5-kilpailujen järjestelyistä vastaa Dream Team Cheerleaders tapahtumatyöryhmä. Kaikissa kilpailuun
liittyvissä kysymyksissä voitte olla sähköpostitse yhteydessä tapahtumat@dreamteamcheer.fi

Ilmoittautuminen

Josefina Palvalin, SCL tapahtumatuottaja p. 044-0750017 josefina.palvalin@scl.fi

Kilpailujärjestelyt, rekisteröinti ja tilaukset

Dream Team Cheerleaders DTC ry, p. 040 185 7722 tapahtumat@dreamteamcheer.fi

Harjoitteluvuorot

Dream Team Cheerleaders DTC ry, salivuorot@dreamteamcheer.fi

Kilpailunjohtaja

Jenna Vartiainen, Dream Team Cheerleaders DTC ry, p. 040 185 7722, tapahtumat@dreamteamcheer.fi

Lisenssit, seurasiirrot

SCL Toimisto, p. 050 376 6225 office@scl.fi

Tuomarointi- tai kaavakekysymykset

Saara Martikka, SCL tuomarivaliokunnan puheenjohtaja tuomarivaliokunta_pj@scl.fi
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