
                                                                                                          

 

           SÄÄNNÖT 2019  
 

1. Osallistuminen kilpailuun: Vuoden 2019 RETRO Karaoken Suomen mestaruuskilpailun finaalit  

käydään kutsukilpailuna. Kilpailuun osallistumisvaatimus on vähintään aluefinaalitason 

saavuttaminen Hakkivoxin ja Viihdekoukun järjestämissä SM-KARAOKE kilpailuissa.  

Finaalit lauantaina 13.04.2019 Kylpylä Hotelli Rauhalahdessa, Kuopiossa. Kirjallisessa kutsussa 

tarkemmat ohjeet. Tuomarineuvosto valitsee finaaleihin yhteensä 60 - 80 kilpailijaa kilpailijaa. 

Valintapäätöksiin ei ole valitusoikeutta. 

 

2. Kilpailusarjat: Yleinen naiset ja miehet sekä seniorit +55 naiset ja miehet. Yleinen sarja on avoin 

kaikille kutsutuille. Seniorisarjalaisen on oltava vähintään 55 vuotta täyttänyt finaaliin 13.04.2019 

mennessä. voit osallistua vain yhteen sarjaan. 

 

3. Kilpailukielinä: Suomi ja Englanti,  seuraavilta LD  (LaserDisk) karaokelevyillä:   

Finnkaraoke 1-47, Suomi POP 1-3 ja Flamingo (1) sekä Englanti Pioneer 1-25 + 28 ja 301 – 304. 

Kilpailija valitsee kaksi kilpailukappaletta. Kappaleet saavat olla, joko Suomen kielisiä tai Englannin 

kielisiä. Kappaleluettelot julkaistu osoitteessa www.viihdekoukku.fi osiossa RETRO SM-KARAOKE 

 

4. Hyväksytyille finalisteille lähetetään kirjallinen kutsu maaliskuun alkuun mennessä, jossa tarkemmat 

ohjeet. Finaalin ohjelmapalvelumaksu on 25 euroa. Ohjelmapalvelumaksu sisältää luvat ääni- ja 

kuvatallentamiseen sekä videointiin, omaan käyttöön. Ei kaupalliseen levitykseen. Luvalla saa 

kuvata ja tallentaa myös kilpailijoita ja kilpailun järjestämisorganisaatioon kuuluvia henkilöitä. 

Yleisöä kuvattaessa on muistettava mahdollinen yksityisyyssuoja. 

 

5. Kilpailija: Kilpailija voidaan sulkea finaalista jos ei täytä kunnoltaan esiintymiseen vaadittavia 

kriteereitä (esim päihtymys). Absoluuttisuutta ei vaadita vaan muutamat ”nuottiöljyt” ovat toki 

sallittuja. Joskin lain mukaan emme saa suositella.  

Kilpailija voidaan sulkea finaalista myös, jos kilpailija levittää negatiivista kritiikkiä kilpailusta tai 

kilpailun järjestäjistä ja – tukijoista. Niin sanottu ”retropukeutuminen” on sallittavaa, jopa 

suositeltavaa, sillä paras RETRO pukeutuminen palkitaan. Pukeutumisessa ja esiintymisessä 

otettava huomioon, että kysymyksessä on Suomen mestaruuskilpailu.  

 

6. Kilpailun järjestäjä voi ilman korvausta ja kilpailuun liittyen, käyttää ja atk-tallentaa kilpailijasta 

otettuja ääni- sekä videokuvaus- ja kuvatallenteita.  

Kilpailussa jaetaan tuote- mitali – pokaali – diplomit sekä kukituksen sijaan RETRO SM-KARAOKEn 

omia kuoharipulloja. Kaikkien finalistien kesken arvotaan myös auto (BMV 530 diesel  eli ”Bemari”) 

 

7. Kilpailun järjestäjinä toimivat Ohjelmatoimistot Hakkivox Oy ja Viihdekoukku Oy  

 

8. JÄRJESTÄJÄT PIDÄTTÄVÄT OIKEUDEN SÄÄNTÖJEN MUUTOKSIIN JA TARKENNUKSIIN..                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                                  


