Suunnistuskoulu 2018
PVM

AIHE

PAIKKA

AIKA

su 15.4.

ILMOITTAUTUMINEN (klo 13.45-14.45 välisenä aikana, maksu
käteisellä) + SISÄSUUNNISTUSHARJOITUS JA KETTERYYSRATA (non-stop, myös vanhemmat saavat osallistua), ei lasketa
suunnistuskoulukerraksi

Patruuna-Areena

13.4514.45!

su 22.4.

Sisäsuunnistusharjoitus + vanhempien info

Patruuna-Areena

16.1517.30!

to 26.4.

Suunnistusharjoitus (karttakävely)

Hiihtomaja

18.00

ti 8.5.

Iltarastit
RR, TR, normaali suunnistus

Simpsiö
(Mastontie)

18.30!

to 17.5.

Korttelisuunnistus

Keskuskoulu

18.00

la 19.5.

SÄRKÄNNIEMI-SUUNNISTUS
Suunnistuskilpailu (rasti- ja tukireitti sekä normaali suunnistus,
sarjoja kaikille suunnistuskouluikäisille, pienimpien sarjoissa myös
ns. saattajasarjoja)

Tampere

to 24.5.

Suunnistusharjoitus (viestiharjoitus)

Ritavuori
(kuntoradan laavu)

ti 29.5.

Oravapolkuviesti

Vaasa

to 31.5.

Lihaskuntoa ja ketteryyttä

Urheilutalo, painisali

18.00

to 14.6.

Suunnistusharjoitus (kompassiharjoitus)

Simpsiö
(Mastontie)

18.00

ti 19.6.

Iltarastit
RR, TR, normaali suunnistus

Roomionkalliot
(Haapakoski)

18.30!

18.00

TAUKO: iltarasteja omatoimisesti. Huom! Lapuan Virkiän järjestämille iltarasteille
osallistuminen on maksutonta alle 20-vuotiaille.
(to 31.7.

Oravapolkukilpailu, henkilökohtainen, ei suunnistuskoulukerta

Kortesjärvi)

ti 7.8

Iltarastit
RR, TR, normaali suunnistus

Isoluoma
(ampumarata)

18.30!

ti 14.8.

Iltarastit
RR, TR, normaali suunnistus

Jouttikallio

18.30!

to 23.8.

Suunnistusharjoitus

Ritamäen koulu

18.00

to 30.8.

Suunnistuskoulun kilpailu
RR, TR. Kaikki palkitaan!

Rasti-Simpsiö
(Mastontie 87)

18.00

to 6.9.

Suunnistusharjoitus (viuhkasuunnistus-/kompassiharjoitus)

Hiihtomaja

18.00

to 27.9.

Heijastinrastit
Oma tasku- tai otsalamppu mukaan!

Liuhtari
(moduulikoulu)

19.00

Virkiän suunnistusjaoston ja suunnistuskoulun päättäjäiset (aika ja paikka tiedotetaan myöhemmin)

Virkiän suunnistuskoulu on tarkoitettu vuosina 2005 – 2012 syntyneille lapsille ja nuorille. Suunnistuskoulun maksu on
60 € / lapsi tai 100 € / 2 sisarusta tai enemmän. Ilmoittautuminen suunnistuskouluun tapahtuu ennakkoon
nettilomakkeella tai paikan päällä suunnistuskoulun alkaessa 15.4.2018. Huom! Maksu molemmissa tapauksissa
KÄTEISELLÄ ilmoittautumistilaisuudessa. Myös myöhemmin keväällä on mahdollista tulla mukaan suunnistuskouluun.
Huomioithan, että vakuutuksellisen lisenssin saa vain oikealla henkilöllisyystunnuksella!
Maksu sisältää vakuutuksellisen lisenssin, harjoitusmateriaalia, laadukkaan ohjauksen, karttamaksun,
suunnistuskoulun tuotteen ja osanottomaksut kesällä kaikkiin lähialueen kisoihin sekä linja-autokuljetuksen
Särkänniemi-suunnistukseen. Jokainen vähintään kahdeksan kertaa ennen päättäjäisiä suunnistuskoulun tilaisuuteen
osallistunut saa ahkeruuspalkinnon.
Suunnistuskoulukerta kestää noin yhden tunnin, ellei toisin ole ohjelmassa ilmoitettu.
Lisätietoa suunnistuskoulusta: 040 7524106 / Ulla Nivukoski.

