
 

KILPAILUKUTSU 
 

Tervetuloa Spirit 5-6 –kilpailuun Lumon Areenalle 
Kouvolaan 28.05.2022! 

 
 
 

 



AIKA:  lauantai 28.05.2022 

PAIKKA:  Lumon Areena  
OSOITE:  Topinkuja 1, 45100 KOUVOLA 
JÄRJESTÄJÄ: Black Diamond Cheerleaders ry ja Suomen Cheerleadingliitto ry 

  
SARJAT: 

Cheer, Juniorit level 5 
Cheer, Juniorit seka level 5 
Cheer, Aikuiset level 6 

Cheer, Aikuiset seka level 6 
Tanssi, juniorit 

Tanssi, aikuiset 
Ryhmästunt, Juniorit level 5 
Ryhmästunt, Aikuiset level 6 

Paristunt 
 
 

KILPAILUALUEEN KOKO  
Kilpailualueen koko kaikissa kilpailusarjoissa on 14x16m.  

 
Alla on havainnollistamiskuvat kilpailualustoista. Kuvista on nähtävissä viivojen ja keskiruksin 
sijoittuminen. Tanssisarjan alustana on musta tanssimatto. 

 
 

 



MUSIIKIN SOITTAMINEN 
Joukkueen musiikki tulee ladata joukkueen tietoihin Siiriin viimeistään 23.5. Järjestelmä nimeää 
tiedoston automaattisesti, joten tiedostonimeä ei tarvitse nimetä erikseen ennen latausta. 

Äänentoistolaitteiden toiminnasta vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan edustama henkilö. 
Musiikinsoittopisteelle on tultava joukkueen edustaja suorituksen ajaksi. 

Kaikki musiikit tarkistetaan etukäteen palveluntarjoajan toimesta. On myös varauduttava musiikin 
soittamiseen itse kilpailupaikalla varmuuden vuoksi. Musiikki kannattaa olla mukana puhelimeen 
tallennettuna. Huolehdittehan omat adapterit, mikäli puhelimessanne on harvinaisempi liitäntä. 

 
LÄMMITTELY 

Lämmittelyä varten on varattu lähellä sijaitsevan Lyseon lukion liikuntasali. Salille on n. 300 m 
kävelymatka Lumon Areenalta. Tarkempi kulkukartta lähetetään ilmoittautuneille kilpailuinfon 
liitteenä. Lämmittelyajat tulevat lähempänä kilpailuja. Omien musiikkilaitteiden tuominen on 

sallittua.  
 

Toivomme rehtiä yhteishenkeä ja hyviä käytöstapoja joukkueiden kesken lämmittelyalueella! Mikäli 
joukkueen jäsen (ml. kisaaja, varahenkilö, spotteri, valmentaja tai huoltaja) käyttäytyy 
sopimattomasti, voidaan koko joukkueen lämmittely areena-alueella keskeyttää kisajärjestäjän 

toimesta.  
 
 

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 Black Diamond Cheerleaders pidättävät 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 
Jokaisesta seurasta saa ilmoittaa mukaan haluamansa määrän joukkueita kaikkiin sarjoihin. Katso 

maksimiosallistujamäärät sarjoittain voimassa olevista kilpailusäännöistä. Kilpailijoiden lisäksi 

joukkuelistoilla voi ilmoittaa maksimissaan 10 varahenkilöä, 4 valmentajaa, 4 huoltajaa ja 6 

spotteria. Kilpailijoita ja varahenkilöitä ei eritellä ilmoittautumislomakkeella vaan kaikki 

ilmoitetaan kilpailijoina. 

Kilpailuihin tulee ilmoittautua 28.4.2022 klo 20.00 mennessä sähköisesti 

tapahtumahallintajärjestelmä Siirissä. Ilmoittautuminen tulee olla lähetettynä määräaikaan 

mennessä. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteys SCL:n tapahtumatuottajaan 

(yhteystiedot tämän dokumentin lopussa). 

 

Seurojen pääkäyttäjillä on mahdollisuus myöntää seurakäyttäjätunnuksia Siiriin. Ole yhteydessä 

omaan seuraasi pyytääksesi tunnuksia. Mikäli seuralla ei ole Siiriin pääkäyttäjää, seuran tulee olla 

yhteydessä SCL:n tapahtumatuottajaan saadakseen ensimmäiset käyttäjätunnukset. 

Perille tullut ilmoittautuminen näkyy Siirissä tilassa vahvistettu. Viimeisen ilmoittautumisajan 

jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua kaksinkertaisella maksulla. 

Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

 

SCL ei ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule 

perille. Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään myöhemmin kilpailujärjestys, kilpailun aikataulu ja 

muu kilpailuinformaatio. 

 

 

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 
Spirit level 5-6 - kilpailujen osallistumismaksut ovat: 

- 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 kilpailutapahtumaan. Kilpailunjärjestäjä lähettää 

osallistumismaksuista laskun ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat perustuvat 

ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys 

kilpailuihin osallistumiselle. Black Diamond Cheerleaders laskuttaa ruokailut ja paidat 

ennakkotilausten perusteella. 

 

 
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: 

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 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. 

 

Otattehan huomioon, että lisenssi kirjautuu järjestelmään noin 

kolme arkipäivän viiveellä, joten lisenssit tulisi olla hoidettuna hyvissä ajoin. 

Kaikilla osallistujilla tulee olla SCL kilpailulisenssi.  

 

SEURASIIRROT & MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT 
Seurasiirrolla tarkoitetaan urheilijan edustusoikeuden siirtämistä yhdestä SCL:n jäsenseurasta 

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


toiseen jäsenseuraan käynnissä olevan lisenssikauden aikana. Seurasiirroissa noudatetaan SCL:n 

seurasiirtomääräyksiä. Seurasiirto voidaan tehdä pysyvänä tai määräaikaisena. 
 
SCL Seurasiirtomääräykset on luettavissa SCL:n nettisivuilla osoitteessa 

https://scl.fi/harrastajalle/seurasiirrot/ 
 

Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä ilmoittautumishetkellä, jotta 
urheilijalla on edustusoikeus uudessa seurassa. Huomaattehan, että lisenssin tulee olla 
oikean seuran alla ilmoittautumista edeltävänä päivänä, jotta se kerkeää päivittyä 

Siiriin oikean seuran alle. Lisätietoja määräaikaisista seurasiirroista SCL:n toimistolta 
osoitteesta: office@scl.fi. 

 
Myöhässä siirretyt urheilijat eivät ole edustuskelpoisia, joten heidät poistetaan 
ilmoittautumislistalta. 

 
 
KILPAILUSÄÄNNÖT & 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 liiton toimistoon (office@scl.fi) tai 
suoraan SUEK:iin. 

 
 
REKISTERÖINTI 

Rekisteröinti tapahtuu Lumon Areenan joukkueiden sisäänkäynnin yhteydessä 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. 

https://scl.fi/harrastajalle/seurasiirrot/
mailto:office@scl.fi
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/


 

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

 
 

KISARUOKAILU 
Kilpailupäivänä on tarjolla lounas hintaan 13€ /hlö. Ruokailijoiden määrä on ilmoitettava 
ennakkoon ilmoittautumislomakkeella 28.04.2022 klo 16.00 mennessä. Mahdolliset 

erikoisruokavaliot on ilmoitettava samalla. Kisalounaita ei voi ostaa paikan päältä. 
 

Kisalounas sisältää noutopöydästä:   
 
Tuoresalaatti, raastesalaatti, kasviskiusaus, jauhelihakastike, broilerivuoka, pasta, leipä ja levite, 

Vesi ja mehu. 
 
Erikoisruokavaliot voi ilmoittaa Siirin lisätietokentässä. Ennakkotilatut lounasliput ovat 

noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivän aamuna. Lounaslippujen määrä tulee tarkistaa ennen 
niiden kuittaamista. 

 
TUOTETILAUKSET 
Kilpailujen virallisen t-paidan tai collegen voi tilata ennakkoon Siiristä. Paidat ovat noudettavissa 

kisatoimistosta kilpailupäivänä. T-paidan hinta on ennakkotilattuna 18 € ja collegen hinta 28 €. 
 

 
 
Paitoja voidaan myydä myös kilpailussa paikan päällä (rajoitetusti). Paikan päällä hinnat ovat: T-
paita 20€ ja college 30€. 

 
 
MAJOITUS  

Tarjoamme majoitusta yhteistyöhotellin kanssa seuraavasti: 
 

Majoitus Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvolassa ajalle 27.-29.5.2022 



 

105.00 EUR Standard Twin tai Queen huone yhdelle hengelle /yö 
 
125.00 EUR Standard Twin tai Queen huone kahdelle hengelle /yö 

 
155.00 EUR Standard Queen Quattro enintään viidelle hengelle /yö 

 
125.00 EUR Superior Queen Triple huone yhdelle hengelle /yö 
 

145.00 EUR Superior Queen Triple huone kahdelle hengelle /yö 
 

  
 
Huonehinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen, asiakassaunan, hotellin kuntosalin käytön sekä 

arvonlisäveron. Tarkemmat huonekuvaukset löydät osoitteesta 
https://www.sokoshotels.fi/fi/kouvola/sokos-hotel-vaakuna/huoneet. 
 

Jokainen joukkue varaa huoneensa itse hotellin myyntipalvelusta puhelimitse +358 10 7839100 tai 
sähköpostilla sales.kymenseutu@sok.fi. Varauskoodi ”Cheerleading” tulee ilmoittaa varausta 

tehdessä. 
 
Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä ja ne ovat voimassa vähintään 11 hengen 

joukkuemajoituksiin. Viimeinen varauspäivä varaustilanteen salliessa on 6.5.2022. 
 

Kouvolan Matkakeskukselta matkaa hotellille on 800m ja Hotellilta kilpailupaikalle 1km. 
 
TIMANTTISIN SUORITUS 

Kilpailuissa jaetaan myös erityinen ”Timanttisin suoritus” -kokonaiskilpailun palkinto, jonka saa se 
joukkue, jolla on prosentuaalisesti koko kilpailun parhaat pisteet – Timanttisin suoritus voi olla siis 
minkä ikäisen tai tasoisen joukkueen suoritus. 

 
 

VALO- JA VIDEOKUVAUS/STREAMAUS 
Kilpailutapahtuma valokuvataan ja voidaan videokuvata/streamata. Black Diamond Cheerleaders 
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 kuvauksen. 
 
 

LIPUNMYYNTI 
Yleisö voi seurata kilpailua paikan päällä. Liput tulevat myyntiin lähempänä kilpailua, lisätietoja 
lipunmyynnistä julkaistaan järjestävän seuran nettisivuilla ja somessa lähempänä ajankohtaa. 

Lipunmyynti alkaa noin pari viikkoa ennen tapahtumaa. Lippujen hinnat tarkentuvat kilpailuinfoon. 



 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
28.4.2022 Viimeinen ilmoittautumispäivä, kisaruokailut ilmoitettava, kisapaitojen ennakkotilaus 

tehtävä  

23.5.2022 Viimeinen päivä lähettää kilpailumusiikki ennakkoon 
28.5.2022 Kilpailupäivämäärä 

 
 
YHTEYSTIEDOT 

Spirit level 5-6 -kilpailujen järjestelyistä vastaa Black Diamond Cheerleaders tapahtumatoimikunta. 

Kaikissa kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä p. 0451308984 tai 

kilpailut.bdc@gmail.com 

 

Ilmoittautuminen 

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

 

Kilpailunjohtaja (kilpailujärjestelyt) 

Outi Antila, Black Diamond Cheerleaders p. 0451308984 kilpailut.bdc@gmail.com 

 

Järjestävän seuran yhteystiedot 

Black Diamond Cheerleaders ry, p. 0505439427 info.bdcheer@gmail.com 

 

Lisenssit, seurasiirrot 

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

 

Tuomarointi- tai kaavakekysymykset 

Saara Martikka, SCL tuomarivaliokunnan puheenjohtaja tuomarivaliokunta_pj@scl.fi 

 

 

 

Ota käyttöön kilpailujen hashtag #diamondcup2022 
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