
LIIKUNTAKALENTERI 2022-2023

TAPAHTUMA

to 8.9. YU-mestaruuskilpailut alaluokille 4-6 Pohjan Stadionilla alkaen klo 10.00

Sarjat ja lajit

4 lk t/p 60 m,pallo(miesten pp), pituus(metrin palue),600 m

5 lk t/p 60 m,kuula(2,5 kg),pituus(metrin palue),600 m

6 lk t/p 60 m,kuula(2,5 kg),korkeus,600 m

Kenttälajeissa kolme yritystä kilpailijaa kohti.

Kenttälajeihin ja 600m juoksuun suuret koulut (Kokkokangas, Kiviranta ja Hannula) saavat ilmoittaa

rinnakkaisluokkien määrän +1 oppilaan/sarja ja pienet koulut 2 oppilasta/sarja.

60m juoksuun isot koulut saavat ilmoittaa rinnakkaisluokkien määrän oppilaita/sarja ja pienet koulut yhden oppilaan/sarja.

Kunkin lajin kaksi parasta jatkaa piirikilpailuun.

syyskuu

ke 14.9.

Alaluokkien 3-4 ja 5-6 jalkapalloturnaus erikseen tytöille ja pojille. 

Luokat 3-4 (tytöt ja pojat) pelaavat Puuluodossa, tytöt 5-6lk Länsirannan tekonurmella ja pojat 5-6lk Pohjan stadionilla. 

Kaikilla alakouluilla tämä päivä on liikuntapäivä eli ne, 

jotka eivät lähde turnaukseen, niin heillä on omalla koululla liikunnallista ohjelmaa.
pe 16.9. Yläluokkien 7-9 yleisurheilukilpailut Pohjan Stadionilla.
Kisat alkaa klo 11.30

ti 20.9. Yläluokkien 7-9 jalkapalloturnaus. Länsirannan tekonurmi.

to 22.9.2022 KLL:n L-P:n YU-mestaruuskilpailut alaluokille 4-6 Kemissä. Ajankohtaan voi tulla muutoksia.

ke 12.10. Yläluokkien 7-9 salibandyturnaus pojille urheiluhallilla. lokakuu

to 13.10. Yläluokkien 7-9 salibandyturnaus tytöille urheiluhallilla.

ti 1.11 KLL:n L-P:n salibandyturnaus yläluokkien pojille Torniossa. marraskuu

to 3.11.2022 KLL:n L-P:n salibandyturnaus yläluokkien tytöille Torniossa.
pe 27.1. Kaukalopalloturnaus yläluokkien 7-9 pojille jäähallilla. tammikuu

ke 8.2.2023 Salibandyturnaus alaluokille Putaan urheiluhallilla alkaen klo 9.30. Tytöille ja pojille oma sarja. Koulu voi lähettää yhden joukkueen/sarja helmikuu

vko7/8 KLL:n L-P:n salibandyturnaus alaluokille 4-6 Torniossa. Tytöille ja pojile oma sarja. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

to 23.3.

Tornion koulujen hiihtokisat Karungissa alkaen klo 10.00.

Vapaa tyyli, sarjat 4, 5, 6 luokkien tytöille ja pojille, matka 2 km.

Kolme parasta piirin kisoihin.

Kaikilla alakouluilla tämä päivä on liikuntapäivä eli ne, jotka eivät lähde kisoihin, 

niin heillä on omalla koululla liikunnallista ohjelmaa.

maaliskuu

vko13 KLL:n Länsi-Pohjan hiihtokisat Ylitorniolla. Mukaan kolme osallistujaa / sarja. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
ke 12.4. Yläluokkien 7-9 lentopalloturnaus Putaan urheiluhallilla. huhtikuu

Kalenteri ei rajoita muuta kilpailu- ja liikuntatoimintaa.

PVM


