
KISSAPERHEEN JUNIORIJOUKKUEET 2020 
 
Mikäli olet täysin uusi lajin harrastaja,  
katso liite “UUSI HARRASTUS KISSAPERHEESSÄ” 
 

 
● JUNIOREIDEN KILPAJOUKKUEET 

 
Kilpajoukkueisiin ei ole erillisiä taitovaatimuksia mutta niihin vaaditaan aiempaa 
lajikokemusta. Sekajunioreihin pojat voivat tulla myös ilman lajitaustaa. 
 
Urheilijat täyttävät karsinnoissa karsintalomakkeen, mihin kirjoittavat ensisijaisen 
joukkue-hakutoiveensa sekä toissijaisen hakutoiveensa. Karsinnoissa joukkueen valmentajat 
arvioivat jokaisen taitotasoon ja tavoitteisiin sopivan joukkueen.  
 
Kilpajoukkueiden karsinnat järjestetään Unelma Areenalla (Jäähallinraitti 3, Tampere) 
 
Karsintojen ajankohdat: 
Tiistai 7.1.2020 
klo 16.30-18  Level 5 sekajuniorit  
 
klo 19.30-21 Level 4 juniorit 
klo 19.30-21 Level 5 tyttöjen juniorijoukkue 
 
Keskiviikko 8.1.2020 
klo 19.30-21 Level 2 juniorit  
klo 19.30-21 Level 3 juniorit 
 
Kaikki kilpajoukkueet kilpailevat useamman kerran vuodessa. 
 

● Level 5 sekajuniori-joukkueen karsintoihin voivat osallistua vuosina 2006-2004 
syntyneet (poikkeuksena 2007 syntyneet pojat), harjoitukset ovat neljä kertaa 
viikossa 

● Level 5 tyttöjen juniori-joukkueen karsintoihin voivat osallistua vuosina 2006-2004 
syntyneet, harjoitukset ovat neljä kertaa viikossa 

● Level 4 joukkueen karsintoihin voivat osallistua vuosina 2006-2004 syntyneet, 
harjoitukset ovat neljä kertaa viikossa  

● Level 3 joukkueen karsintoihin voivat osallistua vuosina 2006-2004 syntyneet, 
harjoitukset ovat kolme kertaa viikossa 

● Level 2 joukkueen karsintoihin voivat osallistua vuosina 2007-2004 syntyneet, 
harjoitukset ovat kaksi kertaa viikossa 

 
 



Seuran jäsenet ilmoittautuvat karsintoihin MyClubin karsinta-tapahtumista 18.12.2019 - 
3.1.2020 välisenä aikana. Mikäli et pääse karsintoihin, ota yhteyttä joukkueen sähköpostiin 
joukkueennimi@dreamteamcheer.fi. Lisätietoja joukkueiden maksuista ja kauden 
kalenterista löydät joukkueen MyClub tapahtumasta liitteenä.  
 
 
Seuran ulkopuolelta tulevien on oltava yhteydessä sähköpostitse 
rekry@dreamteamcheer.fi 18.12.2019 - 3.1.2020 välisenä aikana. Ilmoitathan sähköpostissa 
nimesi, syntymävuotesi, ensisijaisen ja toissijaisen joukkuehakutoiveesi, yksilötaidot, 
stunttipaikan ja harrastustaustan. Mikäli et pääse osallistumaan karsintatilaisuuteen, niin 
mainitse myös siitä. Lisätietoja joukkueiden maksuista ja kauden kalenterista saa 
samasta sähköpostiosoitteesta.  
 
 
 

● JUNIOREIDEN HARRASTEJOUKKUE THUNDERCATS 
 
Thundercats, level 1  

● Joukkueeseen ovat tervetulleita 2007-2004 syntyneet aiemmin lajia harrastaneet 
sekä täysin uudet urheilijat 

● Joukkue harjoittelee Vestonkulmassa tiistaisin klo 19-20.30 
● Vestonkulman osoite on Vestonkulma 1, Tampere 
● Joukkueen ensimmäiset harjoitukset ovat tiistaina 21.1.2020  

 
Seuran jäsenet ilmoittautuvat joukkueeseen MyClubissa 18.12.2019 lähtien. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Seuran ulkopuolelta tulevien on oltava yhteydessä sähköpostitse 
rekry@dreamteamcheer.fi 2.1.2020 lähtien. Aikaisempiin yhteydenottoihin emme reagoi. 
Sijoitamme uudet harrastajat joukkueisiin tammikuun aikana ja lähetämme vahvistuksen 
joukkuepaikasta. Lisätietoja joukkueiden maksuista ja kauden kalenterista saa samasta 
sähköpostiosoitteesta. 
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