SML:n aluevalmennus alkaa ensi viikolla.
Valmennus on tarkoitus toteuttaa moottoriurheilussa uudenlaisena toimintamallina. Valmennusta toteutetaan
kiertävänä eri radoilla 1 h / kerta arki-iltaisin klo 16-20 välillä. Radat tulevat olemaan auki myös muille käyttäjille
valmennuksen aikana, joten ennen ohjattua harjoitusta voit ajaa omia treenejä ja saapua valmennukseen silloin
kun sinun ryhmäsi tunti alkaa. Ohjatun valmennuksen jälkeen kuljettajat voivat jatkaa myös radalla omaa
harjoittelua. Valmennusmaksu on 15€ / kerta + 5 euron ratamaksu. Jos sinulla on kyseisen radan kausikortti
voimassa, sinulta ei peritä 5 euron ratamaksua.

Ilmoittautumisen vahvistaminen:
Liitteenä olevassa taulukossa on kalenteri, milloin milläkin ryhmällä on harjoitukset ja missä ne järjestetään.
Taulukon toisella sivulla on lueteltu ryhmät ja niiden kuljettajat. Nimesi voi olla useammassa ryhmässä riippuen
siitä, kuinka moneen harjoitukseen alustavassa kartoituksessa ilmoitit olevasi kiinnostunut. Tarkista, että olet
itsellesi sopivassa luokassa ja että harjoituksia tulee viikoittain keskimäärin sen mukaisesti, mitä alustavassa
kartoituksessa toiveeksi esitit. Kaikkina viikkoina ei pystytä valmennusta järjestämään kolmea harjoitusta haluaville
riippuen pääasiassa ratojen käyttömahdollisuuksista, joten ryhmien valmennuskerrat on jaoteltu mahdollisimman
tasapuolisesti siten, että pääsääntöisesti kuitenkin toivottu viikoittainen harjoituskertojen määrä toteutuu.
Kuljettajan vahvistaessa osallistumisen, tarkoittaa se sitoutumista valmennukseen koko kalenterijakson ajaksi.
Valmennusmaksu laskutetaan kuukausittain sen mukaan, kuinka monta valmennuskertaa on järjestetty. Mikäli
kuljettaja on estynyt osallistumaan yksittäiseen valmennuskertaan, suunnitelman mukaisen valmennuksen
toteutumiseksi valmennusmaksua ei palauteta. Ratamaksut maksetaan jokaisella valmennuskerralla erikseen
kerhojen ratamaksupisteisiin niiltä kerroilta kuin valmennukseen osallistuu, mikäli ei ole kyseisen radan
kausikorttia. Pidempiaikaisen sairastumisen tai loukkaantumisen johdosta aiheutuvan ajokyvyttömyyden
perusteella neuvotellaan tapauskohtaisesti valmennuksesta poisjäämisestä seuraavan laskutusjakson alusta
eteenpäin.
Osallistumisvahvistuksen voit tehdä osoitteessa:
https://moottoriliitto-fi.directo.fi/valmennus/aluevalmennus-2015/

Lisätietoja: Marko Tarkkala, info@markotarkkala.com, p. 040 706 0448; Tomi
Konttinen, tomi.konttinen@moottoriliitto.fi, p. 0207 789 965
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