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• Protestimenettely ollut raskas ja protestit pääsääntöisesti 
hylätty. Tämän tilalle esitetty vastaavaa kevyempää 
sääntötoimikunnan/kurinpitovaliokunnan menettelyä, joka 
kuvattu uudessa kohdassa 1.4. Rangaistukset, 
kiistakysymykset ja rikkomukset.

Kilpailuprotestit

• Kilpailukutsu julkaistaan jatkossa Siirissä vähintään kuusi 
viikkoa ennen kilpailua. Jäsenistöä infotaan kutsun 
lisäämisestä spostilla.

Tapahtumahallintajärjestelmä

• Lisätty täsmennys, että lisenssin tulee kilpailuhetkellä olla 
voimassa siinä seurassa, jonka listalla kilpailija on ilmoitettu.

• Lisätty tieto, että tapahtumahallintajärjestelmä Siiri tarkistaa 
lisenssin ilmoittautumishetkellä.

Lisenssit
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• Poistettu mahdollisuus yleishuoltajaan. 
Lisenssityypit mahdollistavat nykyään myös 
huoltajalisenssin (valmentajalisenssi), mikä 
yleensä on edullisempi tapa osallistua 
kilpailuihin.

Yleishuoltaja

• Varmentaja muutettu ulkoiseksi spotteriksi.
• Tanssi muutettu cheertanssiksi.

Termistö
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• Ilmoitettujen henkilöiden määrää ei voi muuttaa ilmoittautumisen 
sulkeuduttua. 

• Ilmoitettuja henkilöitä voi vaihtaa viimeistään 14 vrk ennen 
kilpailupäivämäärää. 

• Osallistujalistan tulee vastata osallistuvaa joukkuetta -> mikäli 
näin ei ole, jäsenseuralle voidaan määrätä kurinpidolliseksi 
seuraamukseksi hylkäys.

Ilmoittautumisen joustavoittaminen

• Lisätty tieto, missä edustusoikeudet myönnetään sekä vaatimus 
vähimmäispistemäärästä + kv-kilpailujen joukkuekoon 
täyttämisestä.

• Esitetään poistoa: SCL:n hallitus voi perustelluista syistä kieltää 
jäsenseurojensa osallistumisen sellaisiin kansainvälisiin 
kilpailuihin, joiden katsotaan vahingoittavan SCL:n toimintaa tai 
sen tavoitteita. -> Tähän ei olemassa ilmoitusvelvollisuutta, joten 
tätä ei käytännössä voida valvoa. Mikäli tämä halutaan pitää, 
tulee jonkinlainen ilmoitusvelvollisuus lisätä.

KV-edustusoikeudet
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• Juryn rooli ollut epäselvä. Jurylle kuuluvia asioita käsitelty 
sääntötoimikunnassa (kilpailuesitykseen liittyvät asiat) tai 
kurinpitovaliokunnassa (muut kilpailuun liittyvät asiat).

• Tämän hetkisissä säännöissä lisäksi juryn koollekutsujana eri 
kohdissa sekä kilpailunjohtaja että sääntötoimikunta.

• Juryyn liittyvä ”korvaava” prosessi kirjattu kohtaan 1.4. 
Rangaistukset, kiistakysymykset ja rikkomukset

Jury

• Poistettu vaatimus 18 vuoden iästä, koska tuomarikoulutus 
vaatii tämän jo itsessään.

• Lisätty maininta tuomariston eettisen ohjeen seuraamisesta.
• Täsmennetty tuomariston valvontaan liittyvää lausetta.
• Lisätty täsmennyksiä teknisestä tuomaristosta ja pistelaskusta 

(nämä poistettu toimihenkilölistauksesta ja siirretty 
tuomariston alle).

Tuomaristo
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• Määritelty kilpailualueen kooksi 14 x 16 m ellei erillistä poikkeusta esim. 
virtuaalikilpailut.

• Määritelty cheer- ja tanssisarjojen alustat.

Kilpailualue

• Kilpailunjärjestäjä arpoo kilpailujärjestyksen (näin toimitaan 
todellisuudessa).

• Poistettu myöhästymisestä johtuva diskvalifionti -> myöhästymisestä ei 
tarkkaa määritelmää eikä koeta tarpeelliseksi.

Esiintymisjärjestys

• Lisätty täsmennys siitä, että cheersarjoissa jalka tulee olla maassa sekä 
huuto- että musiikkiosuuden alkaessa.

Esityksen kesto

• Täsmennetty, miten toimitaan musiikinsoiton force majeure –tilanteessa.
• Täsmennetty, että sopimattomasta musiikista voidaan antaa pistevähennys

(ECU-sääntöjen mukainen).

Musiikin käyttö
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• Sallittu uskonnonvapauteen liittyvien päähineiden 
turvallinen käyttö.

• Poistettu asujen mainosten maksimimäärä.
• Täsmennetty sallittuja asusteita.
• Sallittu silmälasien käyttö (vastaa ECU-sääntöjä).
• Täsmennetty urheilijan vastuuta koruista ja asusteista.

Ulkoasu ja pukeutuminen

• Täsmennetty rekvisiitan turvallista käyttöä.

Varusteiden ja rekvisiitan käyttö

• Avattu tarkemmin, miten kilpailu etenee 
loukkaantumistilanteessa.

Loukkaantuminen
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• Taulukot ilman jäljitä muutokset –toimintoa, koska todella 
vaikealukuiset muutosten kanssa.

Taulukot

• Uusi sarjojen listaustapa ja nimien vakiinnuttaminen 
kuten ne luetaan taulukosta esim: Cheer Minit Level 1, 
Cheer Juniorit All Girl Level 5, Cheertanssi Aikuiset 
Freestyle Pom.

• Poistettu sukupuolimäärittelyt niiden sarjojen osalta, 
jossa kaikki sukupuolet sallittuja.

• Kaikki mahdolliset levelit lisätty kaikille ikätasoille (pl. 
Klassikot lisätty level 1).

• Kaikki mahdolliset ryhmästuntit lisätty kaikille ikätasoille.
• Yhtenäistetty cheer level 2 kestoa: cheer klassikot level 2 

musiikkiosuus lyhenee 15 s.

Sarjamääräykset


