
Minien joukkuekarsinnat 2019  
 
Kaikkien kilpaminien karsinnat järjestetään tiistaina 18.12. Unelma Areenalla. 
 
klo 16.30-18 Wondercats (level 3)  
klo 16.30-18 Supercats (level 1) 
klo 18-19.30 Magiccats (level 2, treenipaikka Ikuri)  
klo 18-19.30 Powercats (level 2) 
 

● Level 3 joukkueen karsintoihin voivat osallistua kaikki vuosina 2006-2008 syntyneet, 
harjoitukset neljä kertaa viikossa 

● Level 2 joukkueiden karsintoihin voivat osallistua kaikki vuosina 2006-2009 
syntyneet, harjoitukset kolme kertaa viikossa  

● Level 1 joukkueen karsintoihin voivat osallistua kaikki vuosina 2007-2010 syntyneet, 
harjoitukset kaksi kertaa viikossa 

 
Kilpajoukkueiden maksimikoko on 32 urheilijaa. Joukkueisiin ei ole erillisiä taitovaatimuksia 
mutta niihin vaaditaan aiempaa lajikokemusta. Karsintoihin ilmoittaudutaan myClubin 
karsinta-tapahtumista, seuran ulkopuolelta tulevat ottavat yhteyttä valmentajiin sähköpostitse 
ennen karsintoja. 
 

● Wondercats: wondercats@dreamteamcheer.fi 
● Supercats: supercats@dreamteamcheer.fi 
● Magiccats: magiccats@dreamteamcheer.fi 
● Powercats: powercats@dreamteamcheer.fi 

 
Lisätietoja joukkueiden maksuista ja kalenterista myClubin karsintatapahtumassa olevasta 
liitteestä tai sähköpostilla nykyisiltä valmentajilta. Kilpajoukkueet kilpailevat kansallisissa 
kilpailuissa 2-3 kertaa vuodessa. 
 
Mikäli olet aikaisemmin harrastanut ja et aio karsia kilpamineihin, alla on tietoa 
harrastekilpamineistä sekä harrastemineistä. 
 

Minien harrastekilpajoukkueet 
 
Blackcats, level 1  

● Joukkueeseen ovat tervetulleita 2010-2012 syntyneet aiemmin lajia harrastaneet 
urheilijat 

● Joukkue harjoittelee Vestonkulmassa kerran viikossa 
● Joukkueenjakoharjoitukset ovat yhdessä Twinklecatsien kanssa tiistaina 15.1.2019 

klo 17-19 Vestonkulmassa 
 
Silvercats, level 1  

● Joukkueeseen ovat tervetulleita 2007-2012 syntyneet aiemmin lajia harrastaneet 
urheilijat 

● Joukkue harjoittelee Ikurissa kerran viikossa 



● Joukkueenjakoharjoitukset ovat yhdessä Firecatsien kanssa sunnuntaina 13.1.2019 
klo 15-17 Ikurissa 

 
Kittycats, level 1  

● Joukkueeseen ovat tervetulleita 2006-2009 syntyneet aiemmin lajia harrastaneet 
urheilijat 

● Joukkue harjoittelee Unelma Areenalla kerran viikossa 
● Joukkueenjakoharjoitukset ovat yhdessä Sparklecatsien kanssa torstaina 10.1.2019 

klo 17-19 Unelma Areenalla 
 
Harrastekilpajoukkueiden maksimikoko on 28 urheilijaa. Lisätietoja joukkueiden maksuista ja 
kalenterista myClubin joukkueenjakotapahtumassa olevasta liitteestä tai sähköpostilla 
nykyisiltä valmentajilta blackcats@dreamteamcheer.fi, silvercats@dreamteamcheer.fi tai 
kittycats@dreamteamcheer.fi. Harrastekilpajoukkueet kilpailevat aluekilpailuissa 1-2 kertaa 
vuodessa. 
 
Joukkueisiin ei ole erillisiä karsintoja, vaan urheilijat jaetaan joukkueenjakoharjoituksissa 
harrastekilpa- ja harrastejoukkueisiin. Joukkueenjakoharjoituksiin ilmoittaudutaan myClubin 
joukkueenjako-tapahtumista. 
 
 
 

Minien harrastejoukkueet 
 
Twinklecats, level 1 

● Tähän joukkueeseen ovat tervetulleita 2006-2009 syntyneet 
● Joukkue harjoittelee Vestonkulmassa kerran viikossa 
● Joukkueenjakoharjoitukset ovat yhdessä Blackcatsien kanssa tiistaina 15.1.2019 klo 

17-19 Vestonkulmassa 
 
Firecats, level 1 

● Tähän joukkueeseen ovat tervetulleita 2007-2012 syntyneet 
● Joukkue harjoittelee Ikurissa kerran viikossa 
● Joukkueenjakoharjoitukset ovat  yhdessä Silvercatsien kanssa sunnuntaina 

13.1.2019 klo 15-17 Ikurissa 
 
Sparklecats, level 1 

● Tähän joukkueeseen ovat tervetulleita 2010-2011 syntyneet 
● Joukkue harjoittelee Unelma Areenalla kerran viikossa 
● Joukkueenjakoharjoitukset ovat yhdessä Kittycatsien kanssa torstaina 10.1.2019 klo 

17-19 Unelma Areenalla 
 
Harrastejoukkueiden maksimikoko on 25 urheilijaa. Lisätietoja joukkueiden maksuista ja 
kalenterista myClubin joukkueenjakotapahtumassa olevasta liitteestä tai sähköpostilla 
twinklecats@dreamteamcheer.fi, firecats@dreamteamcheer.fi tai 



sparklecats@dreamteamcheer.fi.  Harrastejoukkueet eivät kilpaile vaan esiintyvät seuran 
kevät- ja talvinäytöksissä. 
 
Joukkueisiin ei ole erillisiä karsintoja, vaan urheilijat jaetaan joukkueenjakoharjoituksissa 
harrastekilpa- ja harrastejoukkueisiin. Joukkueenjakoharjoituksiin ilmoittaudutaan myClubin 
joukkueenjako-tapahtumista. 
 
 
 
Mikäli olet täysin uusi harrastaja, ota yhteyttä rekry@dreamteamcheer.fi.  
 


