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SÄÄNNÖT  

1. Kilpailun järjestäjänä toimivan klubin valitsee Suomen Lions-liiton hallitus. Sama klubi ei voi järjestää 
SM-kilpailuja peräkkäisinä vuosina mikäli kilpailua hakee useampi klubi. Samassa yhteydessä voidaan 
järjestää piirin mestaruuskilpailut samoin ehdoin. Järjestävä klubi vastaa mainonnasta ja järjestelyistä 
parhaaksi katsomallaan tavalla.  
 

2. Kilpailuun voivat osallistua kaikki lionit ja lionsperheeseen kuuluvat henkilöt. Kilpailun tarkoituksena on 
laulu- ja esiintymistaidon kehittäminen jäsenistömme keskuudessa.  
 

3. Naiset ja miehet sekä duot/triot kilpailevat eri sarjoissa. Kilpailu on amatöörilaulajille suunnattu ja 
edellisen vuoden voittajat pidättäytyvät kilpailusta vuoden ajaksi kaikissa sarjoissa.  
 

4. Kilpailusarjat ovat: naiset, miehet, duot/triot ja pennut. Kilpailija voi osallistua yhden kerran 
henkilökohtaiseen sarjaan ja yhden kerran duo-sarjaan.  
 

5. Tuomariston kutsuu järjestävä klubi. Tuomaristoon kuuluu vähintään kolme arvostettua ja puolueetonta 
musiikin asiantuntijaa. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.  
 

6. Kilpailijamäärästä riippuen voi järjestäjä sallia jälki-ilmoittautumisen tuntia ennen karsintakilpailun alkua.  
 

7. Mikäli valittu taustakappale ei toimi kilpailutilanteessa (force majeure), saa kilpailija valita tilalle kaksi 
kappaletta, joista kilpailija itse valitsee arvosteltavan kappaleen.  
 

8. Ensimmäisen kierroksen jälkeen tuomarit valitsevat jokaisesta sarjasta vähintään neljä jatkoon (riippuen 
sarjojen esiintyjien määrästä) ja kukin heistä esittää loppukilpailussa yhden kappaleen.  
 

9. Kilpailussa arvioidaan sävelpuhtaus, äänen puhtaus, äänen laatu, rytmi, tempo ja tulkinta. 
Visuaalisuuteen tuomaristo ei kiinnitä erityistä huomiota koska kysymyksessä on 
amatöörikaraokekilpailu.  
 

10. Kolme parasta kilpailijaa ja duoa palkitaan mestaruusmitalilla tai pysteillä. Erityispalkinnot, 
kiertopalkinnot (Karaoke Elvis ja Lady) voidaan järjestävän klubin toimesta jakaa tai jättää jakamatta tai 
vaihtaa mieleisekseen järjestelytoimikunnan päätöksen mukaisesti.  
 

11. Järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailutallenteiden ääni-, teksti- ja kuvatallenteita vapaasti ilman eri 
korvausta. Klubin tulee tallentaa ilmoittautumis-, osallistumis- ja tulosluettelot SM-kilpailuja edellyttävin 
tavoin arkistoihinsa.  
 

12. Ilmoittautumalla kilpailija(t) hyväksyy nämä säännöt. 
 

13. Tuomariston, kilpailuorganisaation ja toisten kilpailijoiden asiaton arvostelu kilpailijan tai hänen 
seurueensa toimesta johtaa kilpailusta sulkemiseen. Samoin liiallinen päihteiden käyttö johtaa esiintyjän 
sulkemiseen kilpailusta.  
 

14. Taustalevyt voivat poiketa toisistaan sanoituksen tai tempon osalta riippuen levyn tuottajasta. Kilpailijan 
itsensä tulee varmistaa että kilpailun kappaleet vastaavat kilpailijan omaa valintaa taustojen osalta.  
 

15. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntöjen tarkistamiseen. 

 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa Jyväskylässä 8.6.2012 


