EL Karaokemestarikilpailun säännöt
Piirien karsinnat
1. Piirikarsinnan järjestämisestä vastaa piiri.
2. Osallistumisen ehtona on Eläkeliiton jäsenyys. Jäsenyys varmistetaan piirin karsinnassa.
Ennen kilpailun alkua ulkopuolisille voidaan järjestää mahdollisuus liittyä paikkakuntansa
yhdistyksen jäseneksi.
3. Piirikarsinnat pidetään kilpailuvuoden toukokuun loppuun mennessä.
4. Piirikarsintojen ikäsarjat ovat 50–69 -vuotiaat ja 70+. Molemmissa ikäsarjoissa on naisten ja
miesten sarjat.
5. Kilpailusta peritään piirin päättämä osanottomaksu, josta kilpailijoille on tiedotettava. Liiton
suositus vuodelle 2019 on 20 €/kilpailija.
6. Piiri voi esittää liiton loppukilpailuun yhden osallistujan sarjaa kohti.
7. Edellisen vuoden piirin karaokemestarit pitävät vuoden kilpailutauon. Valtakunnalliset mestarit
eivät enää osallistu kilpailuun.
8. Kilpailuissa käytetään piirin saatavissa olevia suomenkielisen iskelmä- ja viihdemusiikin taustoja.
Laulutaustoista ja säännöistä on tiedotettava piirin päättämällä ilmoitustavalla yhdistyksille ja
osallistujille kaksi viikkoa ennen karsintaa.
9. Piirien karsinnoissa tulee käyttää ammattilevyjä ja taustoja. Niihin pitää hakea Teoston
mekaanisen musiikin lupa tai varmistaa, että järjestävällä paikalla (ravintola, vapaa-aikatila tai
tanssipaikka yms.) on asianmukaiset luvat (www.teosto.fi).
10. Karsinnasta on tiedotettava piirin yhdistyksille viimeistään 1 kuukausi ennen ajankohtaa.
11. Tuomariston vahvuus on 3–5 henkilöä ja tuomaristossa on oltava vähintään 1–2 musiikin
ammattilaista.
12. Arviointiperusteina kiinnitetään huomiota lauluääneen, sävelpuhtauteen, rytmiin, tulkintaan,
esiintymiseen (lavasäteily) ja yleisön huomioimiseen sekä kappalevalintaan. Tuomaristoilla on
käytössään Excel-lomake, johon tuomarit merkitsevät jokaisesta kokonaisuudesta pisteet asteikolla

1-10. Liitto toimittaa arviointipohjat piireille. Tuomaristolla on oikeus tarvittaessa kilpailuttaa
finaalin kärkeen sijoittuvia laulajia ylimääräisellä kilpailukappaleella.

OHJEITA PIIRIKARSINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN:
-Piirien osallistujamäärien ollessa useita kymmeniä, kannattaa harkita ennen piirikarsintaa
alueellisia tai yhdistysten/kerhojen järjestämiä karsintoja. Piiri päättää menettelytavasta. Jos
osallistujamäärä uhkaa kasvaa hallitsemattomaksi suositellaan yhdistyskohtaista osallistujakattoa,
1 osallistuja/sarja.
-Hallitsevien karaokemestarien kilpailutauon perusteena on uusien kykyjen saaminen mukaan.
Mestarit voivat toimia mm. karaokekerhojen, -kurssien vetäjinä, juontajina ja piirikarsintojen
tuomariston jäseninä.
-Karaoke-dj:n kanssa kannattaa hyvissä ajoin sopia käytettävistä taustoista.
-Tuomariston valinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tuomarien puolueettomuuteen.
-Karsintatapahtumassa on huomioitava tiedotus ja yhteistyö median kanssa. Karsinnan kulku ja
tulokset on syytä välittää heti kilpailun jälkeen alueellisiin medioihin ja liiton tiedoksi. Liitto
toimittaa piirille avuksi tiedotepohjan.

