
 

 

 

SM-Karaoke Starat 2018 Säännöt 

 
Kilpailut ovat avoimet kaikille kansalaisuudesta riippumatta. Yleisessä sarjassa alaikäraja on 18-vuotta. 
Yläikäraja on 120v. Ilmoittautumiskaavakkeessa kilpailija voi valita edustamansa alueen, Alueen 
edustaminen ei ole riippuvainen kotipaikasta. 
 

Jos luokittelet itsesi ammattilaiseksi, niin sinulla ei ole oikeutta osallistua. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta 
tarkastaa laulajan ammattilaisuuteen viittaavia asioita vaan laulajan täytyy itse ymmärtää 
osallistumisoikeutensa. Järjestäjällä on oikeus evätä osallistuminen ammattilaisuuteen vedoten riippumatta 
siitä missä vaiheessa kilpailua ammattilaisuus tulee esille. Asia käsitellään tapauskohtaisesti. 
  
Suomi on jaettu neljään (4) eri alueeseen. ALUEET: Idän Stara – Etelän Stara – Lännen Stara – 
Pohjoisen Stara , joista parhaimmisto valitaan syyskuun finaali viikonloppuun  kilpailemaan eri sarjojen 
Karaoken Suomen mestaruuksista, Kuopion Kylpylä Hotelli Rauhalahteen. 
 

Sarjat: Suomalaiset kappaleet - Yleinen sekä Seniorit (1963 TAI SITÄ ENNEN SYNTYNEET) miehet ja 
naiset. Englantilaisissa miehet ja naiset kilpailevat samassa sarjassa, sarjassa ei ole ikäluokkia. 
 

Alkukarsinnoissa kappaleet valitaan karsintapaikan listoilta.  MelPlay (koko tuotanto), SAT,Tatsia(1-20)  ja 
FinnKaraoke (DVD 1-25). Englanninkielisessä sarjassa on Pocket 1-15 sarjan kappalevalikoima. 
Eri karsintapaikkojen listat voivat poiketa em. kappalevalikoimasta.  
 

SM-Karaoke Starat 2018 karsinnoista parhaiten onnistuneet valitaan alueensa finaaliin, jossa edellä 
mainitut listat ovat käytössä ja kilpailukappaleet valittava virallisilta listoilta.  
Viralliset FINAALEISSA käytössä olevat listat: www.viihdekoukku.fi   
Alkukarsintojen ja finaalien matka- yms. kuluista vastaa kilpailija itse.  
 

Jatkoon valittu kilpailija täyttää kilpailukaavakkeen. Epäselvästi ja vajavaisesti täytettyjen kaavakkeiden 
perusteella, järjestäjällä on oikeus hylätä jatkoon valittu kilpailija. 
Kilpailija ei voi osallistua kuin yhteen sarjaan. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.  
Aikaisempien vuosien voittajilla on oikeus osallistua englanninkieliseen sarjaan. 
 

Järjestäjä saa käyttää kilpailijasta mahdollisia ääni-, teksti- ja kuvatallenteita, ilman erillistä korvausta.  
 

Palkintoja: Alueellisissa finaaleissa parhaimmistolle: pokaalit, mitalit, tuotepalkintoja ja voittajille raamitetut 
Karaoken” alue ” Stara diplomit. 
Valtakunnan SM-KaraokeStarat finaalissa palkintoina mm. MELPLAYN MELBOX karaokekeskuksia 
Kylpyläpaketteja, Tuotepalkintoja ,Lahjakortteja, Karaoken Suomen Mestaruus diplomit.  
Kilpailun järjestäjät ovat lisäksi varanneet useita autoja palkinnoiksi ja arvottaviksi, joista tarkempaa tietoa 
kilpailun virallisilta sivuilta www.sm-karaoke.pro  www.viihdekoukku.fi  
 

SM-Karaoke Starat Mestaruusfinaalin kolme (3) eniten pisteitä saanutta pääsevät Turkkiin Alanyaan 
esiintymis matkalle HEIKIN BAARIIN (7vrk/ 2 esiintymistä 30-45min). Alustavasti matka-ajankohta  
vko39-40/2018 
Kilpailun järjestäjä huolehtii lennot, majoituksen, aamupalat ja 1x ruokailu/vrk. 
Lisäksi esiintyjät saavat noutaa mieleisensä nahkatakin MEHMET LEADER:sta. 
Alueensa finaaliin ilmoittautuessaan laulajan on ilmoitettava mikäli hän ei voi osallistua  
Three Stars esiintymismatkaan  
Sarjojen voittajat osallistuvat SM-Karaoke Starat 2019 alueensa ja valtakunnallisen finaalin tuomaristoon.   
 

Tuomariston päätöksistä saa valittaa ihan vapaasti mutta valituksia ei huomioida eikä kommentoida.  

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen tarkistuksiin ja muutoksiin.  
 
Kilpailuoikeudet omistavat: Ohjelmatoimisto Viihdekoukku Oy ja Ohjelmatoimisto Hakkivox Oy, jotka 
toimivat myös kilpailun vastuullisina järjestäjinä. 
 

http://www.viihdekoukku.fi/
http://www.sm-karaoke.pro/
http://www.viihdekoukku.fi/

