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SCL:n SEURASIIRTOMÄÄRÄYKSET VUONNA 2017 
Cheerleadersiirrot 
 
Yleiset siirtomääräykset 
 
Cheerleadersiirrolla tarkoitetaan urheilijan edustusoikeuden siirtämistä yhdestä SCL:n 
jäsenseurasta toiseen jäsenseuraan. Kaikki yli 11-vuotiaiden urheilijoiden siirrot on tehtävä 
liiton vahvistamalla siirtolomakkeella. Edustusoikeuksista on kirjattu myös SCL:n 
kilpailusäännöissä. Cheerleadersiirroista on eettiset suositukset seurasiirtomääräysten 
liitteenä. Cheerleadersiirrot tulee tehdä eettisiä suosituksia noudattaen. 

 
1. Cheerleadersiirron määräajat ja vahvistaminen 
Uuden seuran on pyydettävä urheilijan siirron vahvistamista kirjallisesti kokonaisuudessaan täytetyllä 
liiton omalla siirtolomakkeella SCL:ltä. Pyyntöön tulee liittää todistus liittokokouksessa vahvistetun 
kirjaamismaksun suorittamisesta (kts. summat alta). Liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa 
cheerleadersiirrot ja myöntää ko. urheilijalle edustusoikeuden uudessa seurassa. Liittohallituksen 
valtuuttama henkilö vahvistaa kirjallisesti siirron sekä uuteen että vanhaan seuraan. Urheilijan 
edustusoikeus uudessa seurassa alkaa heti kirjallisesti ilmoitetusta siirron hyväksymispäivästä. 
  
2. Cheerleadersiirron eteneminen 
Urheilijan siirtolomakkeen saavuttua liiton toimistoon, liiton valtuuttaman henkilön on ilmoitettava 
urheilijan vanhalle seuralle siirtopaperin saapumisesta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa 
siirtopaperin vastaanottamisesta. Vanhalla seuralla on neljätoista (14) vuorokautta aikaa esittää 
perustelunsa siirron eväämiseksi. Mikäli mitään vastausta ei tässä ajassa anneta, hyväksytään siirto. 
Siirron eväämispyynnöt käsittelee liittohallituksen valtuuttama henkilö ensimmäisenä asteena. Päätös 
on annettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa eväyspyynnön saapumisesta. Päätökseen 
tyytymätön taho voi valittaa liittohallitukselle päätöksestä kolmen (3) vuorokauden kuluessa 
päätöksen saatuaan.  

 
3. Määräaikaissiirto 
Urheilijan edustusoikeuden voi vaihtaa myös määräaikaisesti, jolloin hän sitoutuu palauttamaan 
edustusoikeutensa vanhaan seuraansa sovitun ajan kuluttua. Määräaikaissiirrosta urheilijan vanha ja 
uusi seura sopivat keskenään ja toimittavat sopimuksesta kopion liittoon. Urheilija on tällöin liiton 
jäsenrekisterissä vanhan seuran jäsenenä. Määräaikaissiirrosta ei mene siirtomaksua. Liittohallituksen 
valtuuttama henkilö vahvistaa kirjallisesti määräaikaissiirron sopijaosapuolille. Urheilijan 
edustusoikeus uudessa seurassa alkaa heti kirjallisesti ilmoitetusta määräaikaissiirron 
hyväksymispäivästä. 
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4. Siirtomääräyksistä vapaa urheilija 

Siirtosäännöistä vapaalla urheilijalla tarkoitetaan cheerleaderia, joka saa vapaasti siirtyä toiseen 
seuraan. Urheilija, joka ei ole voimassaolevan kilpailutoimintaan oikeuttavan SCL:n lisenssin haltija tai 
joka siirtymisvuonna täyttää enintään 11 vuotta, on vapaa siirtymään toiseen seuraan. Seuran 
vaihdosta tulee ilmoittaa kirjallisesti liittoon, mikäli siirto tapahtuu kesken lisenssikauden. 

 
5. Seuraa vaihtava valmentaja 
Mikäli henkilö jatkaa ainoastaan valmentamista siirtyessään uuteen seuraan, hän on ns. 
valmentajastatuksella, eikä hänestä tarvitse tehdä siirtoa. Mikäli valmentajalisenssin haluaa 
siirtää uuteen seuraan, tulee siirrosta ilmoittaa kirjallisesti liittoon. Kun kyseessä on edelleen 
lajia urheilijana jatkava cheerleader, joka lisäksi myös valmentaa uudessa seurassa, hänestä 
tehdään normaali siirtoilmoitus ja maksetaan siirtomaksu. 
 

 

KIRJAUSMAKSUT VUOSI 2017 

A-TASON CHEERLEADERSIIRTO 30 € 
B-TASON CHEERLEADERSIIRTO 20 € 
Cheerleadersiirron taso määrittyy sen mukaan, millä tasolla urheilija on vanhassa 
seurassa harjoitellut/kilpaillut. 
A-tason siirtomaksu maksetaan henkilöstä, joka siirtyy joukkueesta joka on kuluvalla tai edellisellä 
kaudella kilpaillut SM-tasolla (SM-karsintakilpailuissa ja/tai SM-kilpailuissa). 
 
Sanktiot hoitamattomasta siirrosta: 
Edustuskelvottomuus l. kilpailukielto 

 
Kirjausmaksu maksetaan liiton tilille: 
Suomen Cheerleadingliitto ry, LähiTapiola FI03 3636 3010 7500 99. 

Tekstiviitekenttään siirtyjän nimi ja mistä seurasta siirtyy mihin seuraan. 
 
Mikäli asiassa on mitään epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä liiton 
toimistoon. Sähköposti: office@scl.fi 
Puhelin: 050 5255705 
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