TTK:n muodostelmaluistelujoukkueet kausi 2018 – 2019

Tiedote 13.12.2017

Vaikka kuluva kilpailukausi on vielä kesken, on seuraavan kauden suunnitelmat kaikkien seuran ryhmien ja
joukkueiden osalta viety jo pitkälle. Tikkurilan Taitoluisteluklubissa tulevalla kaudella 2018 – 2019 toimivat seuraavat
joukkueet: SM-juniorit Ice Infinity, SM-noviisit Ice Fantasy, Minorit Ice Melody, Tulokkaat Ice Sympathy, sekä
Aikuisjoukkue Ice Comedy ja Muodostelman kehitysryhmä MuokkaTintit.
Harjoittelu uusilla joukkuekokoonpanoilla aloitetaan kevätnäytöksen jälkeen maaliskuun lopussa viikolla 13.
Pääsiäinen pe 30.3 – ma 2.4.2018 on joukkueilla (II, IF, IM, IS) vapaata harjoittelusta.
Tulevalla kaudella tulemme SM-joukkueiden osalta panostamaan kokonaisharjoittelumäärän nostamiseen.
Tavoitteena on kasvattaa myös IM- ja IS-joukkueiden harjoittelun kokonaismäärää.
Jäämäärän kasvattamiseen alkukaudesta touko - kesäkuu 2018 tullaan panostamaan, jotta uusi kausi saadaan
vauhdikkaasti käyntiin. Myös oheisharjoittelua pyritään monipuolistamaan. Seuran tavoitteena on parantaa II- ja IF joukkueiden akrobatiataitoja mm. viikoittaisten voimisteluharjoitusten avulla.
Yksilötaitoharjoittelun kehittäminen jatkuu ja siihen tullaan panostamaan kaikkien joukkueiden harjoittelussa. Nämä
panostukset mahdollistavat luistelijoiden henkilökohtaisen taitotason kehittymisen luistelijana.
EVT yhteistyö tulee tiivistymään entisestään. Viikoittaisten harjoitusten lisäksi pyrimme pitämään yhteisiä tehopäiviä.
Ice Fantasy ja Ice Infinity joukkueiden vastuuvalmentajina jatkavat samat valmentajat kuin kuluneella kaudella.
TTK seurana pyrkii entisestään kehittymään, kasvamaan ja panostamaan muodostelmaluistelun kehittämiseen.
Kesäharjoittelu ja -leirit 2018:
Normaalin harjoittelun lisäksi muodostelmajoukkueet leireilevät sekä Tikkurilassa, että Salossa seuraavasti:
II 7.6.-10.6. leiri Salossa
IF 10.6.-12.6. leiri Salossa
IM ja IS viikoilla 23 ja 24 leirimuotoista harjoittelua Tikkurilassa
Kesätauot alkavat:
II ja IF joukkueilla su 17.6.2018
IM joukkueella la 16.6.2018
IS joukkueella to 14.6.2018.
Harjoittelun jatkuminen kesätauon jälkeen:
II ja IF harjoittelu jatkuu ke 25.7.2018 (Tikkurila ei vielä auki)
IM harjoittelu jatkuu ma 30.7.2018 (Tikkurila)
IS harjoittelu jatkuu viikolla 31 (Tikkurila)
Elo- ja syyskuun harjoittelu:
II ja IF viikolla 31 ja 32 tehokasta harjoittelua Tikkurilassa
IM 2. - 5.8.2018 leiri Salossa
II 7. - 9.9.2018 leiri Salossa
IF 13. - 16.9.2018 leiri Salossa
Peruskauden aikataulu alkaa elokuussa 2018 viikolla 33.
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