Pitkis 2017
lajikoulut

P

itkis-lajikoulut on tarkoitettu lajista riippuen 7–14-vuotiaille tytöille ja pojille. Lajikouluihin ovat tervetulleita kaikki lajista
kiinnostuneet, eikä aikaisempaa lajikokemusta tarvita. Koulut kestävät 3–5 päivää, jonka aikana harjoituksia on yhteensä noin
10 tuntia.Viikon aikana opetellaan lajin taitoja koulutettujen ohjaajien opastuksella.Tavoitteena on uuden oppiminen ja liikunnan ilo. Katso tarkemmat lajikouluohjelmat nettisivuiltamme www.pitkissport.net.
Pitkis-lajikoulut järjestää Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa.

Lajikoulumaksut:

Cheerleading 40 , Salibandy 40 , Parkour 60 , Tennis 55 , Golf 60 , Seikkailu 60 , Pallopeli 40 , Hiphop 40 . Pitkis-lajikoulut
sisältävät ohjauksen, sali- ja kenttämaksut, diplomin, vakuutuksen ja lajikoulutuotteen.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset Pitkis-lajikouluihin viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa osoitteessa www.pitkissport.net. Lajikoulu järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään kymmenen/laji. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Peruutusehdot:

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä sähköisesti viimeistään 5 vrk ennen tapahtuman alkua sari.laaksonen@liiku.fi tai kirjallisesti
osoitteeseen LiikU, Sari Laaksonen, Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori. Peruutusmaksu lajikouluissa on 15 /hlö, jolla katetaan osa aiheutuneista hankinta- ja valmistelukuluista.

www.pitkissport.net
Seikkailu -lajikoulu (9–14-vuotiaille) pidetään 19.–21.6. klo 10–13 eri puolilla Poria.
Seikkailu lajikoulu maksaa 60 euroa/hlö. Suorituspaikkoina ovat: Maanantaina Seikkailupuisto
Huikee,Yläköysirata (oma bussikuljetus Porin keskustasta) Tiistaina: Kirjuri ja Hevosluoto (melonta ja pienoisgolf, oma pyörä mukaan) Keskiviikkona: Porin urheilukeskus (maastopyöräily ja
jousiammunta, oma maastopyörä mukaan).Viikon aikana seikkaillaan, koetaan elämyksiä ja haetaan omia rajoja. Lajikoulun kesto päivittäin on kolme-neljä tuntia. Seikkailun lajijohtajana toimii
Jorma ”Jopi” Alanen yhdessä usean apu- ja lajikouluttajan kanssa.
Ohjelmassa mm. • Melontaa • Erätaitoja • Yläköysirata (Huikee) • Pienoisgolfia
• Jousiammuntaa • Maastopyöräilyä

Cheerleading -lajikoulu (8–14-vuotiaille) 5.–9.6. klo 10-12, Cheer-hallilla.

Cheerleading-lajikoulu maksaa 40 euroa/hlö.
Cheerleading-lajikoulun kouluttajina toimivat osaavaat ohjaajat.
Ohjelmassa mm. • Monipuolista tanssia • Akrobatiaa • Cheerleadingia • Showdancea

Salibandy -lajikoulu (7–14-vuotiaille) pidetään 5.–9.6. klo 13–15. Salibandy-lajikoulu maksaa

40 euroa/hlö. Suorituspaikkana on Porin Urheilutalo. Kouluttajina toimivat osaavat ohjaajat.
Ohjelmassa mm. • Perustekniikka: laukaukset, syötöt, kuljetukset, pallon haltuunotto (ilmasta,
maasta) • Pienpelit • Temppu-/taitorata • Pelejä ja leikkejä • Lajikouluturnaus

Tennis -lajikoulu (7–14-vuotiaille) pidetään 12.–16.6. klo 13–15 Porissa. Lajikoulut järjestetään
yhteistyössä Porin Verkkopalloseuran kanssa. Tennis-lajikoulu maksaa 55 euroa/hlö. Suorituspaikkana
on Isomäen tenniskentät, maauimalan vieressä (sateella tennishalli). Tennis -lajikoulujen kouluttajina
toimivat Porin Verkkopalloseuran valmentajat.
Ohjelmassa mm. • Säännöt • Peruslyöntitekniikka • Liikkuminen • Syöttö • Lentopeli • Kisoja

Pitkis 2017
lajikoulut

Parkour -lajikoulu (7–14-vuotiaille) pidetään 12.–16.6. Porissa. Parkour ap (=aamupäiväryhmä)

pidetään klo 10–12 ja Parkour ip (=iltapäiväryhmä) klo 13–15. Parkour -lajikoulu maksaa 60 euroa/hlö.
Suorituspaikkana on Kirjurinluodon Liikunta-Arena.
Parkour on liikkumista ympäristössä mahdollisimman sulavasti ja nopeasti hyödyntäen esteitä ja käyttäen
esimerkiksi kaiteita ponnahduslautoina. Parkour kehittää yleiskuntoa, lihaskestävyyttä ja sitkeyttä sekä
vahvistaa luustoa.
Ohjelmassa mm. • Akrobatiaa • Kehonhallintaa • Perusharjoituksia • Perustekniikoita
• Koordinaatioharjoituksia ym.

tetään yhteistyössä Porin Golfkerhon kanssa. Golf -lajikoulu maksaa 60 euroa/hlö. Suorituspaikkana on
Kalafornian golfkenttä Porissa. Aikaisempaa lajikokemusta tai omia välineitä et tarvitse. Golf-lajikoulun
kouluttajana toimii Porin Golfkerhon valmentaja. Green card -kortin voi suorittaa erillistä maksua vastaan lajikoulun jälkeen.
Ohjelmassa mm. • Monipuolista lyöntiharjoittelua • Tekniikkarata • Lajinomaisia kisailuja
		
• Golfin perussäännöt

Pallopeli -lajikoulu (7–14-vuotiaille) pidetään 19.–21.6. klo 13–16 Porissa. Pallopeleissä käydään
läpi eri pallo- ja mailapelejä. Pallopeli-lajikoulu maksaa 40 euroa/hlö. Suorituspaikka on Porin urheilutalo
ja sen ulkoalue. Kouluttajina toimivat osaavat ohjaajat.
Ohjelmassa mm. • Koripallo • Pesäpallo • Jalkapallo • Salibandy • Frisbeegolf

Hiphop -lajikoulu (8–14-vuotiaille) pidetään 26.–30.6. klo 10–12 Porissa. Hiphopissa yhdistellään

monia eri tanssityylejä. Hiphop-lajikoulu maksaa 40 /hlö. Suorituspaikkana on Porin nuorisotalo.
Kouluttajina toimivat osaavat ohjaajat.
Ohjelmassa mm. • Rytminvaihteluita ja vartalon koordinaatioliikkeitä • Monipuolisia sarjoja, jotka
kehittävät liikekieltä ja rytmitajua. • Asennetta ja energiaa, joiden avulla etsitään omaa tyyliä tanssia ja
ilmaista itseään.

Tapahtuman järjestäjän ja sen tiedotuksellisten yhteistyökumppaneiden ottamia valokuvia ja liikkuvaa kuvaa voidaan käyttää LiikUn ja sen yhteistyökumppaneiden
esitteissä ja nettisivuilla esittely- ja markkinointitarkoituksessa ilman osallistujan erillistä lupaa.

Pääyhteistyökumppanit:

Pitkis-tapahtumat
järjestää:

				

Menossa mukana:

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Pohjoisranta 11 D, 2.krs, 28100 Pori,
puh. 02 529 6600

www.pitkissport.net

Euraprint 2017, valokuvat Juhani Lukka

Golf -lajikoulu (7–14-vuotiaille) pidetään 13.–15.6. klo 9–12 Kalafornian golfkentällä. Lajikoulu järjes-

