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Kauden   tavoitteet   
Ryhmässä   on   eri   ikäisiä   ja   tasoisia   purjehtijoita,   joten   kaikki   valitsevat   itse    mihin   kisoihin   osallistuvat.  
Purjehtijat   tekevät   kauden   alussa   suunnitelman,   jossa   päättävät   mihin   kisoihin   he   aikovat   osallistua   ja  
millaisia   tavoitteita   asettavat   kisoihin   kauden   aikana.   Kaudella   2020   HSS:llä   on   vain   yksi   zoom   -ryhmä.   

Kauden   oppimistavoitteet   ovat   koko   ryhmällä   pääasiassa   teknisen   osa-alueen   parantamista   kuten.  
rullavendoja,   paikalla   pysymistä   lähtölinjalla   ja   lähtökiihdytys.   

Jokaisella   purjehtijalla   on   oma   henkilökohtainen   tavoite.   Zoom   luokassa   pyritään   oppimaan   paljon  
teknisiä   asioita,   joista   on   hyötyä   seuraavissa   jatkoluokissa   kuten   laserissa   ja   29er:ssa.  
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Kilpailukalenteri  
Huhtikuussa    purjehditaan   luokan   EM-kisat,   joihin   kaikki   halukkaat   voivat   osallistua.   EM   kilpailut   eivät  
kuulu   harjoitusmaksuun,   mutta   suosittelemme   osallistumista   kisoihin.  

Toukokuussa    kotimaan   rankingsarjan   kisat   alkavat.   Rankingkisoihin   kaikki   purjehtijat   toivottavasti  
osallistuvat   ja   ne   kuuluvat   harjoitusmaksuun.   Kauden   aikana   on   7-8   kotimaan   kisaa   ja   tarkoitus   on  
osallistua   kaikkiin   niihin.   Zoomliitto   vahvistaa   kilpailukalenterin.   

Kesäkuussa    alkaa   junioreiden   koulun   kesäloma   ja   silloin   siirryttään   klinikkamuotoisiin   treeneihin  
(kello   10-15   tai   15-20).   Kesäkuun   kisat   ovat   DTSW,   Hangon   kevytvene   regatta   ja   Spinnakker   regatta.  
Spinnakker   regatta   ei   kuulu   harjoitusmaksuun,   mutta   purjehtijoiden   toivotaan   osallistuvan   kisaan.  

Heinäkuussa    järjestetään   MM-kisat   Tanskassa   ja   tarkoitus   on,   että   halukkaat   osallistuisivat.   PM-kisat  
ovat   pari   viikkoa   myöhemmin   Suomessa   ja   olisi   hyvä   saada   koko   ryhmä   osallistumaan   niihin.  
Arvokisat   ja   leirit   eivät   kuulu   harjoitusmaksuun.  

Elokuussa    kisojen   määrä   on   1-2   kisaa.  

Syyskuussa    ovat   vikat   kotimaan   kisat   ja   SM-kisat.  

Lokakuussa    on   kauden   vikat   perinteiset   kisat   KSSS:llä.   KSSS   ei   kuulu   harjoitusmaksuun,   mutta  
purjehtijoiden   toivotaan   osallistuvan.  

Kotimaan   kisojen   päivämäärät,   järjestävät   seurat   ja   kisojen   määrä   on   vielä   epäselvä.   Ennen   joulua  
Zoomliiton   on   tarkoitus   lyödä   kotikisat   lukkoon   ja   samalla   selvittää   EM-kisoista   enemmän.   Tässä  
vaiheessa   tiedetään   että   EM-kisat   ovat   Itävallassa   huhtikuussa   ja   MM-kisat   Tanskassa   heinäkuussa.  
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Tulostavoite   ryhmälle  
Purjehtijoilla   on   oma   henkilökohtainen   tavoite   arvokisoissa   ja   kotimaan   kisoissa.   Valmentajan   tavoite  
on   saada   kokeneet   purjehtijat   top   5   kotimaan   kisoissa   ja   top   10   arvokisoissa   sekä   saada  
kokemattomat   purjehtijat   fleetin   puolen   väliin.  

 

 



HSS   Zoom   Violet   -   valmennusohjelma   2020  

Harjoitusmäärät  
Talven   aikana   purjehtijat   käyvät   maanantaisin,   keskiviikosin   ja   torstaisin   (ke   ja   to   eivät   kuulu  
harjoitusmaksuun)   fysiikka-   ja   teoriaharjoituksissa.   Harjoituksissa   tehdään   voimatreeniä,   nopeutta,  
ketteryyttä   ja   purjehduksen   teoriaan   liittyviä   harjoituksia.   Tammikuussa   alkavat   sunnuntaisin   oheiset  
uintitreenit.  

Vesitreenit   alkavat   2.5   ja   loppuvat   25.10,   alustavasti   ohjelma   on   seuraava;  

Ti   17-20.00  

Ke   17-20.40   (keskiviikkokisat)  

To   17-   20.00  

Harjoitukset   on   suunniteltu   siten,   että   maanantai   on   vapaa   jotta   purjehtijat   ehtivät   palautua  
viikonlopun   kisoista   ja   perjantaina   vapaa,   jotta   ehditään   valmistautua   tulevan   viikonlopun   kisoihin.  

Kesäkuussa   on   enemmän   aikaa   harjoitella   ja   sen   takia   harjoitukset   pidetään   klinikkamuotoisina;  

Ti   10-15.00  

Ke   15-20.00   (keskiviikokisat)  

To   10-15.00  

Valmentaja   ja   purjehtijat   ovat   paikalla   siten,   että   ovat   17.15   tai   10.15    vesivalmiina.  
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Sisältösuunnitelma   kuukausitasolla  
 
Tammikuu:    Fysiikan   rakentamista,   teoriaa   ja   taktiikkaa  

Helmikuu:    Fysiikan   rakentamista,   teoriaa,    taktiikkaa   ja   mahdollinen   leiri   Palamoksessa   (leiri   ei   kuulu  
harjoitusmaksuun)  

Maaliskuu:    Fysiikan   rakentamista,   teoriaa   ja   taktiikkaa  

Huhtikuu:    Kauden   ensimmäiset   kisat   Itävallassa.   Totutteleminen   pitkän   tauon   jälkeen  

Toukokuu:    Kauden   ensimmäiset   treenit   alkavat.   Käydään   uusia   asioita   läpi   joka   parantaa   kisojen  
tuloksia  

Kesäkuu:    Klinikoissa   halutaan   parantaa   tekniset   ja   taktiset   osaamiset.   Käydään   läpi   miten   tehdään  
taktiikkaaa   ja   miten   se   toteutuu  

Heinäkuu:    Kausi   täydessä   vauhdissa.   Arvokisojen   valmistautuminen   kaikin   tavoin  

Elokuu:    Suurin   osa   kisoista   takana.   Valmistaudutaan   tuleviin   SM-kisoihin.  

Syyskuu:     Vikat   kotimaan   kisat   ja   SM-kisat.   Viikkotreenit   loppuvat  

Lokakuu:    KSSS,   syyslomaleiri,   viikonloppu   treenit   ja   fysiikkatreenit   alkavat  

Marraskuu:    Fysiikan   rakentamista,   teoriaa   ja   taktiikkaa  

Joulukuu:    Fysiikan   rakentamista,   teoriaa   ja   taktiikkaa  
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Fysiikka,   ruokavalio,   henkinen   valmennus   ja   tavoitteen  
asettaminen  
Fysiikkaa   harjoitellaan   koko   talven   ajan   ja   sen   lisäksi   olisi   hyvä,   että   purjehtijat   kävisivät  
omatoimisesti   koko   kauden   ajan   kuntoilemassa.   HSS   järjestää   purjehtijoille   kolme   kertaa   talven  
aikana   Harjoittelun   seuranta   -tilaisuudet,   joissa   katsotaan   paino,   pituus,   liikkuvuus   ja   kunto  
kehittyvät.  

Ruokavalioon   aletaan   kiinnittää   enemmän   huomiota;   mitä   syö   ennen   kisoja,   kisojen   aikana   ja   jälkeen.  
Mikä   on   terveellinen   ruokavalio   nuorelle   kasvavalle   urheilijalle.  

Henkinen   valmennus   otetaan   huomioon   siten,   että   ennen   kisoja   käydään   läpi   omat   tavoitteet;   jos  
menee   hyvin   niin   mikä   ja   miksi.   Jos   meni   huonosti   niin   mitä   tapahtui,   mitä   tehdään   seuraava   kertana  
paremmin   ja   että   yhden   epäonnistumisen   takia   ei   kannata   jäädä   suremaan.  

Ryhmähenki  
Ryhmähenkeä   kasvatetaan   mm.   siten,   että   käydään   pujehtimassa   SM40   veneillä   tai   elliotteilla.  
Yhteiset   majoitukset   ulkomaan   kisojen   aikana   ovat   tärkeässä   roolissa.   Ryhmähenki   näkyy   hyvin  
treeniympäristössä,   mutta   erilaiset   yhteiset   tapahtumat   vahvistavat   ryhmähengen   tunnetta.  
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Tarkennus   aikatauluun  
Alustava   kalenteri:  

 

*   ei   kuulu   harjoitusmaksuun,   mutta   suositellaan   osallistumista  

 

Linkki   1:  

https://calendar.google.com/calendar?cid=ZW1vbGtmOXFiMjgzb3IzamtpZTJla2M2aW9AZ3JvdXAuY 

2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ   

 

Linkki   2:  

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=emolkf9qb283or3jkie2ekc6io%40group.calendar. 

google.com&ctz=Europe%2FHelsinki   

 

Linkki   3:   

https://calendar.google.com/calendar/ical/emolkf9qb283or3jkie2ekc6io%40group.calendar.google. 

com/public/basic.ics   

 

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.  
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