25.11.2018

KUTSU
AVOIMET OVET 1.12 KLO 11-15 JA 10.12 KLO 10-17
CROSSTRAINING / TOIMINNALLINEN HARJOITTELU
VÄLIKÖNTIE 4, KUOPIO

”KYLMÄSALI” JÄSENYYS
KAMPPAILULAJIEN
JÄSENILLE

108 €, vuosi
(norm. 238,8€)
”KYLMÄSALI” SEKÄ OHJATTU
HARJOITTELU
VUOSIMAKSU
KAMPPAILULAJIEN
JÄSENILLE

”KYLMÄSALI” SEKÄ OHJATTU
HARJOITTELU
PERHEENJÄSENILLE

19,90 €,
220 €,

KK

VUOSI

”KYLMÄSALI” JÄSENYYS
PERHEENJÄSENILLE

168€,

VUOSI

”KYLMÄSALI” SEKÄ
OHJATTU HARJOITTELU
JÄSENYYS KAHDELLE
YSTÄVÄLLE

24,9€, KK
270€,

VUOSI

”KYLMÄSALI”
JÄSENYYS KAHDELLE
YSTÄVÄLLE

192 €,

204€, vuosi
(norm. 358,8€)

TULE HYÖDYNTÄMÄÄN LAJIEN JÄSENILLE
SUUNNATUT HINNAT !
(jäsenille suunnattuja hintoja voit käyttää 31.1.2019 saakka. Sen jälkeen hinnat ovat voimassa uusille
kamppailulajien jäsenille sekä puolivuosittain olemassa oleville jäsenille. Jäsenien maksut eivät tule
verkkokauppaan myyntiin eli jos et pääse paikalle, laita viestiä sunsettoiminnallinenliikunta@gmail.com
myös avoimien ovien päiviä tulossa mahdollisesti lisää)

Tervetuloa mukaan Crostraining harjoitteluun. Harjoittelua voit tehdä omatoimisesti tai ohjatusti.
Omatoimisessa harjoittelussa tila on käytössä 05-23 välisenä aikana, pois lukien ohjattujen tuntien
ajankohdat. Ohjattujen tuntien ajankohdat ovat alustavasti arkisin klo 16-20 välisinä aikoina. Ohjatussa
harjoitelussa saat ammattitaitoisen valmentajan tukemaan kehitystäsi, neuvomaan liikkeiden suorituksen
sekä myös ryhmässä tekemisen ilon ja tuen. Ohjatussa harjoittelussa seuraat ohjelmointia ympäri vuoden.
Viikonloppuisin pidetään crosstraining peruskursseja.
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Jos sinä tai joku perheestäsi haluaa peruskurssille opettelemaan
liikkeet ja tekniikat, niin seuraa www.sunsettl.fi sivustoa jossa
informoidaan päivämääristä kurssien osalta. Kurssin hinta on 59€/
hlö ja kesto yhtenä viikonloppuna noin 3h lauantaina ja 3h
sunnuntaina. Kursseilla opetetaan kaikki levytangolla tehtävät
liikkeet ja tekniikat, rigissä tapahtuvia perusliikkeitä sekä
kahvakuulalla tehtävät monipuoliset liikkeet. Kurssilla käydään myös
esimerkiksi tuplanaru hyppyjen tekniikkaa läpi.
Crosstraining ohjattu valmennus:
Viikko tunnit sisältävät monipiuolisen päivittäin vaihtuvan
harjoituksen. Harjoitukset seuraavat ohjelmointia eli vuoteen tulee
aina maksimivoiman/räjähtävän voiman kehittämiskausi,
peruskuntokausi, jne. Eli valmennuksessa sinun ei tarvitse miettiä
mitä tekisit, riittää kun ilmestyt paikalle.
Viikkokalenterissa tulee olemaan esim:
- kehonpaino tunteja
- painoliivi tunteja
- crosstraining ohjelmointi tunteja ( näillä tunneilla noudatetaan
ohjelmointi ja tunti sisältää aina alkulämpimän, voimaosio ja joko
pk sykkeellä tai maksimi sykkeellä mentävän osion)
- kehonhuolto tunteja

Tervetuloa mukaan harjoittelemaan!

Tarjolla kahvia sekä pientä naposteltavaa!
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