Mestari Chu King Hungin kurssi
Sardiniassa 17.–20.7.2021
Kurssi järjestetään Sardiniassa lähellä Olbian kaupunkia.
Kurssi on avoin kaikille ITCCA:n jäsenille, jotka osaavat koko perusmuodon.

Ohjelma
1. Yi kung ja ling hung jing
Energianlähetystestejä pilvikäsistä lähtien 2. osassa.
2. Jalkojen chi-muoto
Opitaan jalkojen chi-muoto 1.
ja 2. osissa.
3. Fighting form*
Opitaan taistelumuodon liikkeet
21-37 ja jatketaan ”AA-lyöntejä”.

Aikataulu
5. Kahden käden pushing
hands*
Kaksi tasoryhmää: 1.) Sovelluksia yin yang-kalasta lähtien 2.)
Sovelluksia apinantorjunnoista
lähtien.

la 17.7. – ti 20.7.

6. Miekka
Aloitetaan miekan fighting
form.

16.20–16.30 Alkulämmittely
16.30–17.30 ABCDE
17.30–18.30 Pushing Hands
18.30–19.30 Miekka

4. ABCDE
Korjataan koko muotoa viiden
”vitamiinin” avulla.
* Niille osallistujille, jotka eivät ole oppineet kahden käden pushing
handsin alkeita ja/tai fighting formin 20 ensimmäistä liikettä,
järjestämme su 25.4.2021 Helsingissä valmistavan session.
Lisäksi näitä kerrataan kurssia edeltävänä iltana Sardiniassa.

07.20–07.30 Alkulämmittely
07.30–08.30 Yi kung
08.30–09.30 Jalkojen chi-muoto
09.30–10.30 Fighting form

Kurssin hinnat
Ryhmä A, koko kurssi, 400 euroa
Ryhmä B, koko kurssi ilman miekkaa, 350 euroa
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Kurssipaikka & majoitus
Kurssi järjestetään Lu Nibareddu-nimisessä hotellissa tai pikemminkin lomakylässä, joka sijaitsee
hienoissa välimerellisissä maisemissa luonnon
keskellä.
Majoituksen hinnat 16.–21.7.2021 (viisi yötä):
2 hh huone, 401 e / hlö
4 hh huoneisto, 275 e / hlö
Neljän hengen huoneisto sisältää kaksi huonetta,
joissa on 2 sänkyä per huone.
Huoneet ja huoneistot ovat merinäköalallisia ja niissä on tilava parveke tai veranta, pieni keittiö
ja tietenkin kylpyhuone. Lisäksi hintaan sisältyy
mm. aamiainen, ilmastointi, hotellin kaksi uimaallasta ja huoneen siivous joka toinen päivä.
Lisätietoja ja kuvia hotellista löytyy
http://www.lunibareddu.it/en/
Ilmoittaudu kahden tai neljän hengen huoneistoon
joko suoraan ITCCA Finlandin myClubissa tai
mailitse info@itcca.fi. Majoitusmaksu maksetaan
helmikuun loppuun mennessä. Lu Nibareddu
on suosittu hotelli, joka on heinäkuussa yleensä
täynnä, joten suosittelemme tekemään varaukset
hyvissä ajoin.
Jos huonekaverit ovat selvillä tai majoitutte yksin,
varauksen voi tehdä suoraan hotelliin (info@lubareddu.it). Mainitkaa varatessanne, että osallistutte
Master Chun kurssille, niin saatte 10 % alennuksen
ohjehinnoista (laskettu ylläoleviin hintoihin).

Jos kuitenkin varaatte huonetta aikana, jolloin Lu
Nibareddussa ei ole enää tilaa, lähistöltä löytyy
myös muutama muu hotelli (mm. Lu Pitrali). Lu
Nibareddu on kuitenkin helpoin vaihtoehto
kurssille osallistumisen kannalta.
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Ilmoittautuminen kurssille

Lennot

Rajoitettu määrä paikkoja. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kukin osallistuja hankkii lentolippunsa itse.

Peruuttaminen
Majoitusmaksun peruutusehdot tarkentuvat helmikuussa, ennen majoitusmaksun laskuttamista
(ITCCA Finlandin kautta tehdyt varaukset). Jos
varaat itse, kannattaa varmistaa peruutusehdot
suoraan hotellista.

Muuta
Mestari Chu opettaa englanniksi, tulkkaus suomeksi
tarpeen mukaan.
Valokuvaus ja videointi kurssilla on kielletty muiden
kuin ITCCA:n kuvaajan toimesta.
Mitä vaatetukseen tulee, käytäthän joko univormua
tai ITCCA:n T-paitaa ja univormun housuja.
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Kurssimaksu 400 / 350 euroa laskutetaan toukokesäkuussa 2021, kun on varmistunut, että kurssi
voidaan koronatilanteen puolesta järjestää.

Helsingistä on mahdollisesti suoria lentoja Algheroon, joka sijaitsee noin kahden tunnin ajomatkan
päässä hotellista (www.tui.fi, ”vain lennot”). Algherosta ei ole mahdollista järjestää kuljetusta hotelliin,
joten tässä tapauksessa pitää vuokrata auto.
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Jos ilmoittaudut sähköpostitse, mainitse ryhmä
johon osallistut (A tai B). Ilmoita lisäksi puhelinnumero ja paikkakunta, jossa käyt kursseilla.

Lähinnä kurssipaikkaa (20 km) sijaitsee Olbian
kaupunki, jonne pääsee Helsingistä yhdellä vaihdolla usean Euroopan maan kautta. Lentoja voi etsiä
esimerkiksi halvatlennot.fi, skyscanner.fi tai vertaa.fi.
Hotellista voi tilata kuljetukset Olbian lentokentältä
ja takaisin.
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Ilmoittaudu ITCCA Finlandin myClubissa kurssille
joko ryhmään A (koko kurssi) tai ryhmään B (koko
kurssi ilman miekkaa). Ryhmään A osallistuminen
edellyttää miekan perusmuodon osaamista.
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ITCCA Finland
International Tai Chi Chuan Association
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