PIRUETTI
VIIKONLOPPU

Piruetit pyörii Venetsialaisissa
30.8.–1.9. Kalajoella
Kalajoelle, ”Suomen Kaliforniaan”, saapuu Seattlesta (USA) piruettispesialisti Kim Ryan
Kalajoen kaupungin, STLL:n Pohjoisen-alueen ja Keski-Pohjanmaan Liikunnan vieraaksi.
Kim on maineikas kansainvälinen piruettispesialisti, joka on valmentanut monia eri
huippuluistelijoita Pohjois-Amerikassa sekä muualla maailmassa. Kim on myös suositun
USA:n taitoluisteluliiton nettikoulutuksen icoach learning valmentaja.
Lue lisää: www.kimspinergy.com.
Apuvalmentajina tapahtumassa toimivat kokkolalaiset taitoluisteluvalmentajat
Ulla Papp ja Darja Kornisheva.
Piruettiviikonloppuun kuuluu kolme tapahtumaa:

PIRUETTILEIRI 30.8.–1.9.2019
Hinta 135 euroa (ilman majoitusta)
Kalajoella, matkailukeskuksessa sekä jäähallilla
• minit, silmut ja taitajat (25 ensimmäistä ilmoittautunutta)
• debytantit, noviisit (21 ensimmäistä ilmoittautunutta)
• SM-tasolla kilpailevat taitoluistelijat (18 ensimmäistä ilmoittautunutta)
Piruettileiri on kolmipäiväinen alkaen 30.8. klo 16.00 ja
päättyen sunnuntai iltapäivänä klo 15.00.
Leiri sisältää 1-2 luentoa, 1-2 oheisharjoittelua (rotaatioharjoituksia-rotaatiokoneella
pyörintää) päivässä ja 2-3 jäävuoroa päivässä valmennuksineen.

TAITOLUISTELUVALMENTAJA-SEMINAARI 31.8–1.9.2019
Hinta 85 euroa (ilman majoitusta)
Kalajoella, matkailukeskuksessa sekä jäähallilla
Valmentajaseminaari on kaksipäiväinen tapahtuma alkaen lauantaina 31.8. ja päättyen
sunnuntai iltapäivänä 1.9. Valmentajat ovat tervetulleita jäälle. Seminaari sisältää luennot,
jäällä tapahtuvat koulutukset ja oheisharjoittelut. Tilaisuudessa on mahdollista valmentaa jäällä
yhdessä Kimin kanssa omia luistelijoita. Videointi ja kaikenlainen avoin
kommunikointi on erittäin tervetullutta ja suotavaa!

TAITOLUISTELUNÄYTÖS 1.9.2019
Maksuton yleisölle ja esiintyjille
Kalajoella aloittavan Kalajoen Taitoluistelijat ry.n seuran ja luistelukoulun kunniaksi järjestettävä
näytös. Osalle (rajoitettu) piruettileirille tulevista luistelijoista on mahdollisuus esittää
kilpailuohjelmansa yleisön edessä ja toimia uusien luistelukoululaisten esikuvana tapahtumassa.
Tapahtumassa esiintyy Stll:n Pohjoisen alueen –ja Suomen
eturivin taitoluistelijoita.
Sitovat ilmoittautumiset taitoluisteluleirille sekä valmentajaseminaarille viimeistään
4.8.2019 sähköpostilla ullapapp63@gmail.com. HUOM! rajoitettu määrä osallistujia!
Ilmoittautumisen jälkeen osallistujille lähetetään maksutiedot ja leirin/seminaarin alustava
ohjelma. Huom! Luistelijoilla tulee olla oma vakuutus voimassa leirin aikana.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Majoitusvaraukset voi tehdä keskitetysti osoitteessa:
www.kalajokikeskusvaraamo.fi
Jokainen voi valita itselleen sopivan majoituksen huoneistoista tai loma-asunnoista
Hiekkasärkkien alueelta. Majoituskoodi: PIRUETTI
Tarkemmat tiedustelut sekä leiriläisten ruokailuvaraukset:
laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi tai 08 466 691, 08-4694 449.
HUOM pitkämatkalaiset! Majoitusvaraukset suosittelemme tekemään mahdollisimman pian,
kyseessä on suosittu tapahtumaviikonloppu, kuitenkin viimeistään 31.7. mennessä.
Varaukset laskutetaan ennakkoon sitovien ilmoittautumisten jälkeen elokuussa.
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.

Akatemia

