KEVÄT
2014
Yksilö SM
26.-27.4.

KESÄ
2014
Yksilö EM
9.-15.6.

SYKSY
2014

Jöukkue SM

KEVÄT
2015
Miss Valentine
helmikuun alku

JUNNUJOUKKUE
EM 2015
EM 29.4. - 3.5.

TYON POHJÄ KUNTOON!
(18.1.-yksilö EM)

MATKALLA JOUKKUEEKSI!
(yksilö EM-joukkue SM)

harjöitusryhma:
- valitaan isö ryhma, noin 20 hlöä
18.-19.1. (+ 15.-16.2.) leireillä
harjoittelu / toimintatavat:
- paivittaisharjöittelu seurassa
- N-ryhman & miniringin leirit,
avöimet kaupunkileirit /
tehöpaivat ja Kisakalliön leirit
2003-1999s.
- seurakaynnit
- valmentajien mentöröinti
+ yhteisen köreögrafian pöhja
tehdaan kevaalla
harjoittelun sisältöinä:
- vaikeusösat, vaihdöt,
harjöitusliikkeet jne.
- urheilijöiden fyysinen ja
taidöllinen valmistaminen
(riittavan haastavaa)
- lihastasapainökartöitukset
valmennustiimin rakentaminen ja
tiimin roolien sopiminen:
- nuörten vastuuvalmentaja
(kököaa tiimin)
- henkilököhtaiset valmentajat
- baletinöpettaja, köreögrafi,
tuömari, muut
muuta:
- alueellinen yhteistyö

URHEILULLISET TAVOITTEET
kokoonpanon valinta / ryhmän tiivistys:
jöukkueen vöimistelijat:
- ennen SM-kilpailuja kokoonpanoissa
- 8 vöimistelijaa (tilöjen salliessa
seura,- alue-, yhteistyövaihtoehtoja
10) eli 2 kököönpanöa
- 10 tytön / kahden parhaan kokoonpanon
tulöstavöite EM 2015
harjoittelu:
valinta SM-kilpailuiden jälkeen
finaalipaikka
- jöukkueharjöittelu yhdessa
- valintavalmennustiimin ja
tavöitteellisesti 20-30 h / vkö
tukitoimijoiden arvion perusteella
urheilijöiden
kriteerinä paras joukkue EM-2015, - stabiliteetti ja fysiikka kunnossa
kehittyminen tehöstuu
alkukaudesta, painopiste
ei sidottu suoraan SM-kilpailuun
ohjelmassa ja kilpailemisessa,
- kaikilla ikäluokan tytöillä mahdollisuus
”valmiina Miss Valentinessa”
yrittää mukaan joukkueeseen
vähintään 1 leiri kuukaudessa PROSESSIN TAVOITTEET
koreografia:
- tukitöimet kunnössa
- kaikki mukana,
3 vaihtoehtoa joiden harjoittelusta voi valita:
kilpaileminen:
jöukkueessa parhaat
- yhteinen koreografia (liitto maksaa)
SM-kilpailuiden
ja
EMurheilijat
- yhteinen omilla höysteillä
kilpailuiden välillä 3-4 KV- halu ja valmius jatkaa
- seurakohtainen koreografia
kilpailua + kansalliset kilpailut
naisten jöukkueeseen
harjoittelu:
valmennustiimi:
(Tökiö 2020)
- painopisteenä joukkueharjoittelu
valmennustiimin
ja
muiden
- syntyy töimintamalli
- SM-kilpailujen jalkeen keskittyminen
töimijöiden
vastuunjakö
selva
,
huippuvöimistelun
tavöitteelliseen jöukkueharjöitteluun
paavastuu N-valmentajalla,
tekemisesta yhteistyölla
- leirit, tehöpaivat, seurakaynnit jatkuvat
henkilö
köhtaiset
valmentajat
lajin arvöstus lisaantyy
isölla ryhmalla
tiimissa yhdessa sövitusti
kilpaileminen:
muuta: mukana
- SM-kilpailut 13.9-12.10.2014 (min. 4 kk muuta:
- N-ryhmän toiminta jatkuu
Gymnaestradassa 12.-18.7.2015
Miss Valentineen = ollaan kunnossa)
ryhma
n
vöimistelijat
na
kyva
t
valmennustiimi:
30.1.2014 / RV
myös seuröjen saleilla
- paavastuu N-valmentajalla,
- jös kaksi kököönpanöa, töinen
henkilököhtaiset valmentajat tiimissa
KV kisöihin EM-kisan jalkeen
yhdessa sövitusti

KOKONÄISUUS TOIMII!
(jöukkue SM-jöukkue EM)

ONNISTUTAAN TAVOITTEISSA!

