
NCC – 1vs1 Battle 

 

Säännöt 

 

 Järjestelyt 

 Kilpailu käydään battle-tyyppisenä yksilökilpailuna virtuaalisesti, instagramissa 

@northernlightscheerleading . Kilpailuun ilmoittaudutaan ja osallistutaan annettujen ohjeiden 

mukaisesti. Osallistuminen tarkoittaa sarjanmukaista ja sääntöjen puitteissa kuvattua videota, joka 

lähetetään määräaikaan mennessä kilpailun järjestäjälle. Kilpailun järjestää Northern Lights 

Cheerleading NLC ry. Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta ja jokainen osallistuja vastaa itse 

turvallisuudestaan. Kilpailun järjestän yhteystieto sähköpostitse nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com . 

 

 Sarjat: Kilpailussa on yhteensä kahdeksan sarjaa; kolme sarjaa cheertanssijoille ja viisi sarjaa cheerleadereille. 

 Tanssin sarjajako: Ikäluokkien mukaan Minit, Juniorit ja Aikuiset, ikäluokat SCL:n kilpailusääntöjen ja 

osallistujan syntymävuoden mukaan. 

 Cheerin sarjajako: Leveleiden mukaan L1, L2, L3, L4 ja L5-6. Kaikki sarjat ovat avoinna kaikille ikäluokille 

eli samassa Level-sarjassa voi kilpailla mini-, juniori- tai seniori-ikäinen. Osallistuja valitsee oikean tason 

omien maa-akrobatian taitojensa mukaan. Tarvittaessa suosittelemme kysymään omalta valmentajalta 

apua oikean taitotason valintaan. Tarkista maa-aktobatian eri leveleiden maksimitaidot erillisestä 

liitteestä. 

 

 Kilpailuohjelma 

 Osallistujille lähetetään jokaisella kierroksella musiikki, jota ohjelmassa tulee käyttää. 

 Ohjelmassa tulee olla sarjakohtaisesti säsällytettynä seuraavia asioita: 

 Cheer-sarjat: Suunnittele ja toteuta koreografia järjestäjän antamaan musiikkiin, musiikin kesto n. 

30s. Ohjelman tulee sisältää levelinmukaista maa-akrobatiaa paikaltaan ja juoksevana sekä 

hyppy(jä). 

 Tanssi-sarjat: Suunnittele ja toteuta koreografia järjestäjän antamaan musiikkiin, musiikin kesto n. 

40s. Esityksen tulee olla pom-ohjelma sisältäen teknisiä taitoelementtejä osallistujan valinnan 

mukaan. 

 Kilpailuasuna voi olla kisapuku tai harjoitusvaatteet. Ohjelmassa tulee käyttää kuhunkin lajiin soveltuvia 

kenkiä / tanssitossuja (ei avojaloin). Tanssisarjoissa huiskien käyttöä suositellaan, mutta se ei ole 

pakollista mikäli niitä ei ole osallistujalla saatavilla (ei vaikuta arvosteluun). 

 Alusta 

 Cheer-sarjat: Mikä tahansa joustamaton ja turvallinen alusta (cheer-matto tai nurmikko). Alusta ei 

saa olla lisäjousitettu, kuten esimerkiksi jousikanveesi, airtrack tai muu vastaava. 

 Tanssi-sarjat: Mikä tahansa lattia-alusta.  

 Koreografia: Ohjelma voi olla osallistujan itse suunnittelema, valmentajan avustuksella tehty tai 

kokonaan valmentajan tekemä. 

 

 Osallistumisoikeus 

 Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset cheerleaderit ja cheertanssijat. 

 Osallistujamäärä on maksimissaan 16hlö/sarja. Sarjan vähimmäisosallistujamäärä on 2hlö/sarja, jolla 

sarja järjestetään. 

 Ilmoittautumiset otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä, kun ilmoittautuminen aukeaa. 



 Jokaiseen sarjaan otetaan varalle kaksi osallistujaa. Heidät voidaan kutsua ns. mustina hevosina mukaan 

missä tahansa kilpailun vaiheessa haastajiksi, mikäli joku alkuperäisistä kilpailun osallistujista on estynyt 

jatkamaan kilpailua. 

 

 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 

 Osallistuminen on maksutonta. 

 Alaikäisellä osallistujalla on oltava huoltajan lupa osallistumiseen. 

 Ilmoittautumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu kilpailemaan kilpailun loppuun, mikäli etenee finaaliin 

saakka. 

 Jokainen osallistuja vastaa itse turvallisuudesta, että valitsee omaa taitotasoaan vastaavan kilpailusarjan 

ja esittää videolla vain niitä taitoja, joita hän osaa ja voi turvallisesti tehdä ja esittää. Tarvittaessa kysy 

valmentajaltasi apua oikean taitotason valintaan. 

 Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse järjestäjän erikseen ilmoittamana ajankohtana ja tavalla. 

Järjestäjä ei ole vastuussa ilmoittautumisista, jotka eivät tule perille. 

 

 Kilpailun kulku  

 Kilpailu käydään kesäkuun aikana erillisen kilpailuaikataulun mukaan. Jokainen osallistuja sitoutuu 

kilpailuaikatauluun ja edetessään kilpailussa noudattaa videoiden kuvaus- ja toimitusaikoja täsmällisesti. 

 Osallistujista arvotaan kilpailuparit 1. karsintakilpailuvaiheeseen. Mikäli sarjaan ilmoittautuu pariton 

määrä osallistujia, arvotaan parien lisäksi yksi kolmen hengen karsintaryhmä. 

 Jokaiselle osallistujalle lähetetään kilpailumusiikki, johon jokainen suunnittelee ja kuvaa oman 

kilpailuohjelmansa. Kilpailumusiikki on aina uusi eri vaiheeseen selviydyttäessä. 

 Kuvattu video lähetetään järjestäjän ilmoittaman drive-linkin kautta määräaikaan mennessä. 

 Battle-parien kilpailuvideot julkaistaan kilpailun instagram-tilillä, jossa ne ovat myös tuomarien 

nähtävillä. 

 Tulokset julkaistaan kilpailun instagram-tilillä ja samalla julkaistaan tieto siitä, kumpi kilpailuparista on 

selviytynyt jatkoon. 

 Seuraavalle kierrokselle jatkaville lähetetään uusi kilpailumusiikki, johon seuraavan viikon ohjelma 

suunnitellaan ja toteutetaan. 

 

 Arvostelu 

 Arvostelevia tuomareita on 3hlö/sarja. 

 Tuomari arvioivat kilpailuohjelmat kouluarvosanalla 1-10, käytössä ovat tasapisteet ja puolikkaat 

pisteet. Kokonaispistemäärä jaetaan tuomareiden määrällä (3) ja pisteiden keskiarvo on pistetulos. 

Tasapistetilanteessa tuomarit valitsevat jatkoon menijän erillisellä keskustelulla. 

 Jokainen osallistuja saa lyhyen palautteen ohjelmastaan. 

 Arvostelussa painottuvat: 

 Tanssi-sarja: Pom-tanssitekniikka ja muiden ohjelmaan valittujen tanssitekniikoiden puhdas 

suorittaminen sekä koreografian suunnittelu (musiikillisuus, visuaalisuus, tehokkuus). Näytä vain 

sellaisia taitoja, joita osaat! 

 Cheer-sarja: Levelinmukainen maa-akrobatia paikaltaan ja juoksevassa sarjassa sekä hypyt. 

Suorituspuhtaus ja oikea tekniikka. Taito-osien yhdistäminen annettuun musiikkiin musiikin 

tehosteita kekseliäästi hyväksikäyttäen (koreografia). Näytä vain varmaa ja puhdasta osaamistasi! 

 

 Palkinnot 

 Jokaisen sarjan voittaja saa tuotepalkintopaketin. Lisäksi kilpailussa on muita palkintoja: Overall Winner 

–tuomareiden valinta ja Yleisön Suosikki –äänestyksen voittaja. 


