SPIRIT 3
26.3.2022
Kuopiohalli
Kuopio

Tervetuloa kilpailemaan Spirit 3 -kilpailuihin Kuopioon!
Aika: 26.3.2022 klo 11:00 alkaen
Paikka: Kuopiohalli, Opistotie 4, 70200 Kuopio
Järjestäjä: Cheer Stars ry ja Suomen Cheerleadingliitto

Kilpailtavat sarjat
Minit Level 3
Juniorit Level 3
Aikuiset Level 3
Ryhmästunt Minit Level 3
Ryhmästunt Juniorit Level 3
Ryhmästunt Aikuiset Level 3
Ryhmästunt Klassikot Level 3
Tanssi Minit
Tanssi Hiphop
Tanssi Jazz

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.

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. 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 ilmoittautumiset tulee tehdä torstaihin 24.2. klo 16 mennessä.
ilmoittautuminen sähköisesti Surveypal-lomakkeella. Lomake tulee olla täytettynä määräaikaan
mennessä. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteys SCL:n tapahtumatuottajaan.
Linkki ilmoittautumiseen:
https://q.surveypal.com/Spirit-3-ilmoittautumislomake-2022
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.
Kilpailun juontajan spiikkejä ja seurojen esittelyä varten pyydetään seuraavat tiedot
ilmoittautumisen yhteydessä: Seuran virallinen nimi, kotipaikkakunta, jäsenmäärä ja lyhyt esittely
jokaisesta kilpailuun osallistuvasta joukkueesta. Lisäksi voit lähettää hauskoja faktoja tai tietoja
joukkueista, joita voidaan käyttää juonnossa ennen joukkueen saapumista kilpailulavalle.

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 14-30vrk 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 osallistumisille, 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.

Osallistumismaksut
Kilpailujen osallistumismaksut:

Henkilömaksu 22€ / 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.
SCL kilpailusäännöt 2021-2022, sivu 6, kohta 2.2 Lisenssimääräykset: SCL-Kilpailusaannot-20212022
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. 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.
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 24.2.2022 mennessä.

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

Kisapäivän rekisteröinti
Rekisteröityminen tapahtuu kaikilla joukkueilla kilpailupäivän aamuna esiintymisjärjestyksessä.
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.

Kisalounas
Kilpailijoille on tarjolla lounasta hintaan 15€/hlö. Ruokailu tapahtuu Kuopiohallin tiloissa,
kilpailualueen läheisyydessä.
Kisalounas tilataan erillisellä excel-lomakkeella, joka on kilpailukutsun liitteenä.

Joukkueruokailut tilataan 24.2.2022 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.

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 19€ /kpl. Ennakkoryhmätilauksien minimimäärä on 10 kpl /tilaus ja ne
laskutetaan seuroittain.
Kisa t-paidan väri on musta 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 liitteenä olevalla tilauslomakkeella 24.2.2022 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen kilpailut@cheerstars.fi.
Vastaanotettavat ennakkotilaukset tulee tarkistaa paikan päällä ennen niiden kuittaamista

Pääsyliput
Kilpailujen lipunmyynti aukeaa 1.3.2022 klo 12:00.
Koska istumapaikat ovat areenalla rajalliset, tulee kaikilla katsojilla olla tilaisuuteen pääsylippu.
Kilpailevilla urheilijoilla on pääsy erilliseen kilpailukatsomoon.
Pääsylipun hinta ennakkoon on 18€/ aikuinen ja 10€/ lapsi (alle 10v). Lippujen hinnat ovelta
kilpailupäivänä 20€/ aikuinen ja 12€/ lapsi (alle 10v), mikäli tapahtuma ei ole ennakkoon
loppuunmyyty. Paloturvallisuuden takia jokainen katsoja tarvitsee oman pääsylipun tapahtumaan.
Cheer Stars ry pidättää oikeudet muutoksiin.

Lämmittely kilpailupaikalla
Kilpailupaikalla on mahdollista lämmitellä erillisessä lämmittelyyn varatussa koulun salissa, joka
sijaitsee Kuopiohallin vieressä. Kouluilla on parkettilattia ja käytössä on muutama kaista cheermattoa akrobatian kokeilua varten. Harjoittelu kilpailupaikalla tapahtuu omalla vastuulla.
Lämmittelysaleissa voi soittaa musiikkia kohtalaisella voimakkuudella omilla soittimilla. Joukkueita
pyydetään huomioimaan kanssakilpailijat huutojen ja musiikin voimakkuuden suhteen.
Lämmittelykouluille ei varata erillisiä aikoja vaan toivomme kaikkien noudattavan hyviä tapoja ja
antavan kaikille vuorollaan tilaa lämmittelyyn.

Harjoitteluvuorot Kuopion Oheisharjoittelukeskuksella
Mikäli haluatte varata erillistä harjoitteluaikaa Kuopion Oheisharjoittelukeskukselta, voitte varata
vuoron osoitteesta kilpailut@cheerstars.fi 12.3.2022 mennessä. Harjoitteluaikaa ei pysty

varaamaan suoraan Kuopion Oheisharjoittelukeskukselta. Hallissa on käytössä cheerjoukkueille
cheermattokaistoja, sekä tanssijoukkueille tanssimatto.
Vuoroja on varattavissa perjantaille klo 15:00-21:30 ja lauantaille klo 8:00-15:00. Harjoitteluvuoro
60min 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.

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 12.3.2022 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 9:00-10:00 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.

Tärkeät päivämäärät
24.2.2022 Määräaikaisten seurasiirtojen tulee olla hyväksyttynä
24.2.2022 Viimeinen kilpailuun ilmoittautumispäivä (klo 16:00 mennessä)
24.2.2022 Viimeinen tilauspäivä: kisaruokailu, kisapaita
1.3.2022 Pääsylippujen ennakkomyynti alkaa klo 12:00
12.3.2022 Viimeinen tilauspäivä: maksullinen harjoitusvuoro
12.3.2022 Viimeinen päivä: kilpailumusiikin lähettäminen
26.3.2022 Spirit 3 -kilpailut Kuopio

Yhteystiedot
Spirit 3 -kilpailuiden järjestelyistä vastaa Cheer Stars ry:n kilpailujen järjestelytoimikunta. Kaikissa
kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla sähköpostitse yhteydessä kilpailut@cheerstars.fi.
Ilmoittautuminen:
Josefina Palvalin, SCL tapahtumatuottaja 0440750017 josefina.palvalin@scl.fi
Kilpailujärjestelyt, tilaukset:
Cheer Stars ry, 0447719619 kilpailut@cheerstars.fi
Kilpailunjohtaja:
Nea Manninen, Cheer Stars ry 0447719619 tapahtumasihteeri@cheerstars.fi
Lisenssit ja seurasiirrot:
Suomen Cheerleadingliiton toimisto office@scl.fi.
Tuomarointi ja arvostelukaavakkeet:
Suomen Cheerleadingliiton Tuomarivaliokunta tuomarivaliokunta_pj@scl.fi.

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Kuopioon!

