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Kauden tavoitteet
Koko ryhmän yhteinen tavoite on kehittää kilpailemisen taitoja, erityisesti keskittyen henkiseen
valmennukseen ja tiimihenkeen niin, että jokainen juniori osallistuu intohimoisena ja itsevarmana
kisoihin. Murrosiässä ja tason noustessa henkisen valmennuksen merkitys kasvaa huomattavasti.
Tulostavoitteena on kotimaan Ranking-sarjassa sijoittuminen puolenvälin paremmalle puolelle, ja
yksittäisiä kärkituloksia lähdöistä. Pyrkimyksenä on saada kaikki joukkueen purjehtijat
PM-joukkueeseen.
Mittarina tavoitteen saavuttamista varten käytetään myös purjehtijan aktiivisuutta kisapäivien
määränä, sekä kuinka paljon hän ottaa vastuuta tsemppaavan yhteishengen ylläpitämisessä ryhmän
kesken.
Osaamistaso veneen hallinnan suhteen on purjehtijoilla jo kiitettävällä tasolla, joten seuraavaksi
kehityskohteeksi otetaan entistä enemmän taktiikkaa ja havainnointia sekä tuulen merkitystä.
Opetamme purjehtijat ajattelemaan itsenäisesti ja päätöksenteon merkitystä korostetaan mm.
kirjoittamalla kilpailuraportit jokaisen kilpailun jälkeen.
Fysiikan suhteen päätavoite on ylläpitää ja kehittää jo opittua urheilullista, terveellistä elämäntapaa.
Omatoimiseen harjoitteluun luodaan pohjaa sitä kuitenkaan vielä korostamatta purjehtijoiden
nuoren iän vuoksi. Myös alkava murrosikä otetaan huomioon sekä valmistaudutaan siitä aiheutuvaan
harjoittelun vaikeutumiseen.
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Kilpailukalenteri
Kolme talvileiriä + kilpailua ulkomailla
-

Tammikuu: Torrevieja leiri + kilpailu
Maaliskuu: Valencia leiri + kilpailu
Huhtikuu: Garda leiri + kilpailu

Kahdet karsintakisat
-

Huhtikuussa leirit ennen karsintoja
Toukokuussa karsinta I & II

Ryhmä osallistuu kaikkiin ranking kilpailuihin ja SM-kilpailuun
-

Ranking I
Ranking II
Ranking III, SM-kilpailut
Ranking IV
Ranking V
Ranking VI
Joukkue-SM

Spinnaker-regatta heinäkuussa & KSSS-regatta lokakuun alussa
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Kauden tärkein kisa ja tulostavoite ryhmälle
SM-kilpailussa tähdätään tuloksellisesti fleetin puolivälin paremmalle puolelle ja oman ikäluokan
kärkeen. SM-kilpailuja tullaan käyttämään mittarina kauden aikana tapahtuneesta kehityksestä.
SM-kilpailuihin jokaisen purjehtijan tulee asettaa tavoite kauden alussa, johon treenataan ja
tähdätään. Näin purjehtijoilla on koko kauden jokin maali, jotta harjoittelu on tavoitteellista.

Harjoitusmäärät
-

Treenejä kaudella:
- noin 25 talvitreeniä
- noin 40 vesitreeniä
- noin 14 klinikkatreeniä
- noin 36 kisapäivää
- noin 15 leiripäivää
- noin 10 omatoimista vanhempien valvomaa harjoitusta

Ryhmällä on mahdollisuus lisätreenimahdollisuuteen vanhempivetoisesti. Lisätreeneissä voidaan
toteuttaa valmentajan suunnittelema harjoitus.
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Treeni sisältösuunnitelma kuukausitasolla

⛄ Tammikuu
-

Ylläpitävää fysiikkatreeniä (uinti) ja teoriaa kotimaassa
Torrevieja leiri + regatta
- haetaan tauon jälkeen rutiini takaisin purjehtimiseen
- keskitytään ison fliitin kanssa kisaamiseen

⛄ Helmikuu
-

Ylläpitävää fysiikkatreeniä (uinti) ja teoriaa kotimaassa

-

Ylläpitävää fysiikkatreeniä (uinti) ja teoriaa kotimaassa
Valencia leiri + regatta
- Opetellaan aallokossa ajamista
- Valmistaudutaan kansainvälisiin kilpailuihin, pohditaan isoissa fleeteissä ajamista ja
omien etujen kiinni pitämistä
- Viime kauden kertaamista

🌱 Maaliskuu

🌱 Huhtikuu
-

-

Garda-leiri + regatta
- Isoissa fleeteissä lähtöjä
- Taktiikkaa suhteessa vallitseviin olosuhteisiin
- Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa purjehtiminen
- Viime kauden kertaamista
Viikonlopputreenit
- Valmistaudutaan karsintoihin huolellisesti
- Viime kauden kertaamista (maalla ja merellä)
- Fysiikan kehittämistä

🌞 Toukokuu & Kesäkuu
-

Karsintojen perusteella paikataan purjehduksellisia kehityskohteita
Jatketaan teoriaa tuulesta
Ranking-sarja käynnissä ja ryhmän keskittymisen kohde
Kesäkuussa treenit muuttuvat klinikkamuotoisiksi (kello 10-15), jolloin voidaan keskittyä
yhteen aihealueeseen per klinikka

🌞 Heinäkuu
-

Ranking-sarja tauolla
Treenataan spinnaker-regattaan ja korjataan virheitä ranking sarjan perusteella
Teorian painotus edelleen tuulessa ja sen hahmottamisessa
Pidetään kesäloma spinnaker-regatan jälkeen
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🌞 Elokuu
-

Ranking-sarja käynnistyy taas
Klinikkamuotoiset treenit loppuvat koulun alkaessa
Painotetaan treenaamista venevauhtiin
Jos tuuli mahdollistaa, niin treenataan kovan tuulen purjehdusta ja käydään sen teoriaa

-

Kilpailukausi lähenee loppuaan
Todennäköisesti päästään purjehtimaan kovassa tuulessa, joten otetaan elokuun teoriasta
kaikki irti
Ranking-sarjan tulosten pohjalta korjataan kehityskohteita yksilökohtaisesti

🍂 Syyskuu
-

🍂 Lokakuu
-

KSSS-regatta
KSSS päättää kilpailukauden
Käydään läpi miten purjehditaan kylmässä ja mitä pitää tehdä, että pysyy lämpimänä ja
pystyy purjehtimaan
Viikottaiset fysiikkatreenit alkavat

-

Viikottaiset fysiikkatreenit
TLK treenit

🍂 Marraskuu
⛄

Joulukuu
-

Fysiikkatreenejä

Kuva: Sailpix.fi

HSS Opti Violet - Valmennusohjelma 2020

Fysiikka, ruokavalio, henkinen valmennus, tavoitteen asettaminen
Opti Violet -ryhmässä fysiikkaharjoittelu toteutetaan seuraten herkkyyskausien asettamia ikävuosia.
Herkkyyskausilla tarkoitetaan nuoren urheilijan elämän vaiheita, jolloin tietty ominaisuus kehittyy ja
tarttuu parhaiten. Violet-purjehtijoiden keskimääräinen ikä pyörii 10 ja 13 välillä, joten pääfokus on
motorisissa perustaidoissa, liikkuvuuden ylläpitämisessä sekä nopeuden kehittämisessä. Voimaan ei
oman kehonpainon lisäksi keskitytä vielä tässä vaiheessa.
Lajitaitojen harjoittaminen mahdollistuu juuri 10-12 vuoden iässä, jolloin yleistaitavuus on jo
suurimmilta osin hallussa. Opti Violet -ryhmäläisille tämä tarkoittaa sitä, että yleismotoriikan
kehittämiselle ei enää tässä vaiheessa anneta jalansijaa. Oletusarvona onkin, että fysiikkavalmennus
on täysin lajitaitoihin keskittyvää.
* Liite. Yleistaitojen ja lajitaitojen harjoittelun painottuminen ja
ajoittuminen eri ikävaiheissa. Hakkarainen, H. Valmentaja-lehti
1/2017

Henkinen valmennus astuu esiin tässä vaiheessa
purjehtijan kehitystä, sillä etenkin kisatilanteet
saattavat olla monelle purjehtijoille vaikeasti
hallittavia, jännittäviä sekä stressaavia. Keskitytään
siihen, että purjehtiminen on hauskaa ja oma kehitys on mahdollista huomata muun muassa
kisamenestystä seuraamalla. Emme luo turhan suuria odotuksia, vaan teemme yksilöllisiä
suunnitelmia ja otamme purjehtijat yksittäisinä suorittajina. Tämä näkyy siten, että emme tee
harjoitussuunnitelmia ryhmän eniten tai vähiten kehittyneen ehdoilla, vaan harjoittelu on yksilöllistä
vaikka vesillä olemmekin yhdessä.
Omatoiminen harjoittelu tulee esiin Violet-ryhmän kanssa normaalina leikkinä ja muuna
harrastamisena. Omatoimista harjoittelua ei ryhmässä ole, sillä tässä iässä aktiivinen elämäntapa on
nuorille vielä itsestäänselvyys.
Ruokavaliota emme sen enempää seuraa esimerkiksi ruokapäiväkirjan suhteen, sillä lähes aina
ruokailu on tässä iässä kotona tapahtuvaa. Kannustamme sekä neuvomme purjehtijoita terveellisen
ja urheilullisen elämäntavan kanssa sekä olemme myös tukena, mikäli kotiväki tarvitsee neuvoja
muun muassa ruokapuolen kanssa.
Kuten jo aikaisemmin mainittiin tulee uudeksi osa-alueeksi Violet-joukkueella kilpailuraporttien
omatoiminen kirjoittaminen. Koemme, että tällä on suuri merkitys sekä kehittävä aspekti kun omaa
toimintaa oppii analysoimaan ja pohtimaan. Käytämme raportteja hyväksi kisoihin valmistavissa
treeneissä.
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Ryhmähenki
Ilmapiirin tulee olla kannustava ja sopivan rento, sillä harrastuksen kuuluu ennen kaikkea olla
hauskaa. Kannustamme purjehtijoita olemaan toistensa tukena sekä auttamaan toisiaan. Pyrimme
siihen, että ryhmähenki ja kaverisuhteet jatkuvat myös lajin ulkopuolella.
Kaudella 2019 huomattiin, että ryhmähenkeen tulee erityisesti tässä iässä kiinnittää huomiota ja
toisten tukeminen vähentyi johtuen osaksi murrosiän alkamisesta.
Jatkamme siitä, mihin viime vuonna jäätiin. Urheilijat tapaavat myös talvisin TLK:n ja fysiikkatreenien
merkeissä, joten yhteydenpito purjehtijoiden välillä on jatkuvaa.
Aktiivinen yhteydenpito jatkuu molempiin suuntiin kotiväen kanssa sekä olemme jatkuvasti
yhteydessä liittyen muun muassa viikkotreeneihin. Vanhempien on tärkeää jo tässä vaiheessa
ymmärtää, että miten suuri rooli vanhemmilla on lajin parissa. Opastamme logistiikan kanssa sekä
autamme lajia vähemmän tuntevia vanhempia sen suhteen, että urheilijan harrastaminen ei rasita
normaalia arkea liikaa.
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Purjehtijoiden huomioiminen ohjelmaa suunnitellessa
Purjehtijat pääsevät vaikuttamaan omaan kehitykseensä jokaisen treenin jälkeen loppupalaverissa,
jolloin käydään läpi onnistumiset, epäonnistumiset ja toiveet sille, mitä ja miten harjoitellaan.
Harjoittelun pohjan ja suunnittelun tekevät valmentajat, mutta etenkin vesitreeneihin on
purjehtijoilla sanavaltaa.
Palautetta kerätään ryhmältä pitkin kautta ja palautetta annetaan niin suullisesti kuin myös tietyn
väliajoin toteuttavien kehityspalautteiden osalta.

Tarkennus aikatauluun
Ryhmän alustava kalenteri:
https://calendar.google.com/calendar?cid=MWdwb29uc2kydW1lNGk2MjFsZDQ1OXFoZ2dAZ3JvdXA
uY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
Google Kalenterista:
● Kaikki voivat nähdä julkisen kalenterin verkkosivulla (linkki).
● Kaikki voivat synkronoida kalenterin muiden sovellusten kanssa.
● Kaikki voivat tilata julkisen kalenterin ja tarkastella sitä Google Kalenterissa.
Valmentaja ja purjehtija saapuvat lautalla siten, että ovat vesillelähtö valmiit klo 17.15
(normaaliharjoituksissa) tai 10:00 klinikkaharjoituksissa. Palaveri pidetään heti, kun purjehtijat ja
valmentaja ovat valmiita.
Loma-aika tulee osumaan kesä-heinäkuulle ollen vähintään viikko. Loman ajankohta tulee
riippumaan kilpailuiden ajankohdista.
Harjoitusmaksu sisältää valmennuksen seuraavissa kilpailuissa/talvileirillä:
● Talvileiri 1 (Torrevieja 4+4)
● Talvileiri 2 (Valencia 5+4)
● Talvileiri 3 (Garda 3+4)
● 2 x karsintakilpailut (1 kilpailu = 2 kisapäivää)
● SM-kilpailut (3 kisapäivää)
● 4 x Ranking-osakilpailut (1 osakilpailu = 2 kisapäivää)
● Spinnaker-regatta Tallinnassa (3 tai 4 kisapäivää, riippuu kisajärjestäjistä)
● Joukkue-SM (2 kisapäivää)
● KSSS-regatta Tukholmassa (2 kisapäivää + 1 leiripäivä)

Lopullinen kalenteri julkaistaan kun Suomen Optimistijollaliitto julkaisee oman kilpailukalenterin.

