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EL KARAOKEMESTARI 2020 LAPIN KARSINTAKILPAILU 8.9.2020 

Kylpylähotelli Pohjanranta - Keminmaa 

 

Kilpailun säännöt ja kilpailukutsu 

1. 

Eläkeliiton Lapin piiri ry:n EL Karaokemestari karsintakilpailu pidetään 8.9.2020. Kilpailupaikka on: 

Kylpylähotelli Pohjanrannan Juhlahuoneisto, johon mahtuu yleisöä noin 200 henkeä, Pohjantie 23, 94400 

Keminmaa. Eläkeliiton Lapin piiri ry ei ole vakuuttanut yleisöä eikä kilpailijoita. Kilpailupaikalla on 

mahdollisuus ruokailuun, joka pitää varata etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Katso kohta 14. 

 

2. 

Karsintakilpailuun voivat osallistua Eläkeliiton Lapin piiri ry:n 21 paikallisyhdistyksen jäsenet. Jäsenyyden 

pitää olla voimassa ennen kilpailun alkua ja jäsenmaksu maksettuna ja jäsenen tiedot löydettävissä 

sähköisestä jäsenrekisteristä. Kilpailupaikalla ei voi liittyä jäseneksi. 

Kilpailuun otetaan 60 ensimmäistä ilmoittautunutta. 

 

3. 

Vuoden 2019 piirikarsintojen sarjojen voittajat eivät voi osallistua vuoden 2020 kilpailuun, vaikka sarjakin 

olisi vaihtunut. Samoin valtakunnan 2008-2019 mestarit eivät voi myöskään osallistua kilpailuun. 

 

4. 

Piirin karsintakilpailussa käytetään samaa sarjajakoa kuin valtakunnan EL Karaokemestari pääkilpailussa. 

Sarjat ovat naisille ja miehille 50+ (50-69 v) 1970 - 1951 syntyneet,  ja 70+,  1950-ja sitä aikaisemmin 

syntyneet. Kilpailijan sarja määritellään siis syntymävuoden mukaan. 

 

5. 

Piirin karsintakilpailussa esitettävät kappaleet tulee olla suomenkielisiä 

Kilpailussa käytetään vuonna 2020 Viihdeväylä Oy:n/Maestron karaokelaulutaustoja. Kappaleet ja taustat 

lista on piirin kotisivuilla. 

Osallistujan tulee ilmoittaa valitsemansa laulukappaleen taustaformaatti (Fin, Power, Laulavakoira, jne). 

Ilmoita myös haluamasi sävelkorkeuden muutos (ylennys tai alennus). 

Kappalevalinnat on ilmoitettava sekä ensimmäiselle, että toiselle kierrokselle. 

Kappalevalintojen muutoksia ei hyväksytä enää kilpailupaikalla, koska kappaleet syötetään etukäteen 

tuomarilistoihin ja karaokelaitteeseen. 

 

6. 

Halukkailla on mahdollisuus äänentestaukseen alkaen klo 9.00. Varsinainen kilpailu aloitetaan klo 11.00. 

Finaalikierroksen on arveltu alkavan noin klo 15.30 ja lopputuloksen olevan selvillä viimeistään klo 17.00. 

 

7. 

Kilpailuun on osallistumismaksu 20 eur/osanottaja. Yleisöltä peritään kannatusmaksua 5 eur/hlö. 
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8. 

Piirikilpailuun ilmoittaudutaan 1.4.-30.4.2020 välisenä aikana. Tässä esitetyt säännöt ja ilmoittautumisohjeet  

ovat piirin kotisivuilla ja ne toimitetaan myös paikallisyhdistyksille. Ilmoittautuminen tapahtuu kaikista 

helpoimmin sähköpostilla: lappi@elakeliitto.fi tai puhelimella 0400 199758 ma-to klo 9-15.  

Ilmoita: Nimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelin, sähköposti, jäsennumero ja yhdistys – katso myös kohta 5 

kappaleiden kohdalta. 

 

9. 

Tuomaristo piirin karsintakilpailussa muodostuu 3 henkilöstä, joilla on musiikillinen tausta ja tuomariston 

sihteeristä. 

 

10. 

Piirin karsintakilpailussa kaikki kilpailijat laulavat ensimmäisellä kierroksella yhden kappaleen. Tuomaristo 

päättää kuinka monta kilpailijaa se kutsuu molemmista sarjoista toiselle kierrokselle. 

 

11. 

Tuomaristo laittaa kilpailijat 1-3 järjestykseen sarjoittain. Sarjojen voittajille annetaan osallistumisoikeus 

Eläkeliiton järjestämään valtakunnan EL Karaokemestari pääkilpailuun, joka pidetään Salossa, Lehmirannan 

lomakeskuksessa 10.-11.10.2020. Piirijärjestö ei osallistu kilpailijoiden kustannuksiin. 

 

12. 

Eläkeliiton Lapin piiri ry:n karaokekilpailijoiden vastuullisena järjestäjänä toimii Eläkeliiton Keminmaan 

yhdistys ry. 

 

13. 

Kilpailun teknisestä toteutuksesta ja kilpailun läpiviemisestä vastaa Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry. 

 

14. 

Kylpylähotelli Pohjanranta tarjoaa ruokailumahdollisuuden noutopöydästä klo 11-13 välisenä aikana. Ruuan 

hinta on 10 eur/hlö. Ruokailut varattava etukäteen Eläkeliiton Lapin piiri ry:n kautta. Kilpailijoiden mukana 

tuleville kannustusjoukoille on myös varattava ruoka etukäteen. 

Majoitustarjous sisältää aamiaisen ja kylpylän käytön. 

Yhden hengen huone 60,00 eur/yö. 

Kahden hengen huone 70,00/eur yö 

Kolmen hengen huone 100,00/eur yö 

Neljän hengen huone 120,00 eur/yö 

Studio kahdelle hengelle 150,00/ eur/yö huoneessa minikeittiö 

Sviitti kahdelle hengelle 150,00/eur yö, sauna ja minikeittiö 

 

15. 

Kilpailumaksut ja ruokailumaksut peritään paikan päällä. Varaa mukaan käteistä rahaa. 
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