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HUIPPU-URHEILUSTRATEGIA

TAVOITE
Tavoitteena on suomalaisten koirakoiden menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa.
Arvokilpailuihin osallistuvilla yksilö- ja joukkuekoirakoilla tulee olla realistiset mahdollisuudet
voittaa ja sijoittua kolmen parhaan joukkoon kilpailuluokassaan.

KEINOT
Tavoitteisiin pyritään seuraavin keinoin:
-

Kansainvälisiin arvokilpailuihin valittujen edustusjoukkueiden koirakot ovat nopeudeltaan ja
suoritusvarmuudeltaan kansainvälistä huippuluokkaa,

-

Kansalliset arvokilpailut ja muut kovan tason kansalliset kilpailut kannustavat ohjaajia
asettamaan henkilökohtaisia kehitys- ja tulostavoitteita,

-

Suomalainen tuomaritoiminta on korkeatasoista ja tukee suomalaisen agilityn paikkaa
kansainvälisen kehityksen eturintamassa,

-

Valmennustoiminnalla luodaan perusta ja puitteet huippukoirakoiden kehittymiselle ja
menestymiselle,

-

Valmentajakoulutuksen kautta vahvistetaan suomalaisten agilityvalmentajien osaamista
lajin eri osa-alueilla,

-

Suomessa tehtävä agilityn tutkimus- ja kehitystyö on korkeatasoista ja varmistaa
pysymisen lajin kansainvälisen kehityksen kärjessä, ja

-

Lajin viestintä on näkyvää ja lisää tunnettuutta suuren yleisön ja yhteistyökumppanien
silmissä.
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TOIMENPIDESUUNNITELMA
1.

EDUSTUSJOUKKUEIDEN KOKOONPANO

Kansainvälisiin arvokilpailuihin valittujen edustusjoukkueiden koirakot ovat nopeudeltaan ja
suoritusvarmuudeltaan kansainvälistä huippuluokkaa.
SAGI nimeää vuosittain edustusjoukkueen FCI:n alaisuudessa järjestettäviin kilpailuihin (AWC,
EO; lukuun ottamatta EO junior) sekä PKU:n alaisuudessa järjestettävään Pohjoismaiden
mestaruuskilpailuun.
Muihin kansainvälisiin arvokilpailuihin nimetään edustaja/edustusjoukkue harkinnan mukaan.

1.1.

Maailmanmestaruuskilpailut (AWC)

1.1.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Maajoukkueen valintakriteerit. Maailmanmestaruuskilpailussa Suomea edustaa maajoukkueen
karsintakilpailussa valittu maajoukkue.
Karsintakilpailun osallistumiskriteerit ja kisaformaatti. Maajoukkueen karsintakilpailun
osallistumiskriteereillä ja kisaformaatilla vaikutetaan siihen, mitkä koirakot pääsevät
osallistumaan maajoukkueen karsintakilpailuun ja mitä ominaisuuksia ja seikkoja
maajoukkueen valinnassa painotetaan. Lyhyellä aikavälillä kisaformaattia muutetaan siten, että
nopeuden painoarvoa lisätään.
Maajoukkueen koko. Maajoukkuejohtaja, päävalmentaja ja (eläin)fysioterapeutti sekä
tarvittaessa avustaja lähetetään paikan päälle tukemaan joukkueen jäseniä kilpailutilanteessa.
1.1.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Karsintakilpailun osallistumiskriteerit. Maajoukkueen karsintakilpailun osallistumisoikeus
sidotaan ranking-systeemiin, jolloin n. 80 parasta koirakkoa kokoluokassaan lunastaa
osallistumisoikeuden. Lisäksi koirakoilla on mahdollista tavoitella ns. villikorttia maajoukkueen
karsintakilpailuun. Villikortti voi olla jaossa esim. viidessä (5) etukäteen nimetyssä kilpailussa
enintään esim. kymmenelle (10) koirakolle.
Maajoukkueen koko. Taloudellisen tilanteen salliessa harkitaan, voitaisiinko MM-kilpailuihin
lähettää tarvittaessa täysin eri koirakot joukkue- ja yksilökilpailuun. Tarvittaessa henkisen
valmennuksen ammattilainen lähetetään paikan päälle tukemaan joukkueen jäseniä
kilpailutilanteessa.

1.2.

European Open (EO)

1.2.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Joukkueen valintakriteerit. European Open -joukkue valitaan edellisvuoden tulosten tai muiden
ennalta ilmoitettujen valintakriteerien perusteella. Valintakriteerit pyritään julkistamaan
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alkuvuoden aikana, jotta kilpailijat ovat tietoisia tulosvaatimuksista. Valintakriteerejä pyritään
tarkentamaan siten, että koirakoiden väliset piste-erot saadaan vaivatta selville.
European Open -joukkueen valintaa pyritään aikaistamaan vuoden 2012 joukkueesta lähtien.
1.2.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Joukkueen valintakriteerit. Joukkueen valinta tulee perustumaan ranking-systeemiin, joka on
tasapuolinen myös x-rotuisille koirille.

1.3.

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PohjM)

1.3.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Joukkueen valintakriteerit. Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa Suomea edustaa
maajoukkueen karsintakilpailussa valittu maajoukkue (joukkuekoirakot).
Maajoukkueen koko. Maajoukkuejohtaja, päävalmentaja ja (eläin)fysioterapeutti sekä
tarvittaessa avustaja lähetetään paikan päälle tukemaan joukkueen jäseniä kilpailutilanteessa.
1.3.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Pohjoismaiden mestaruuskilpailun osallistumiskriteerit. Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen
formaattia pyritään kehittämään ja osallistuvien koirakoiden maakohtaisia kiintiöitä
kasvattamaan. Kilpailun sääntöihin ehdotettavat muutokset käsitellään ja hyväksytään PKU:n
toimesta.
Joukkueen valintakriteerit. Maajoukkueen koirakoiden lisäksi joukkueeseen valitaan PKU:n
määrittämä maksimimäärä koirakoita, joiden valintakriteerit tulevat perustumaan rankingsysteemiin.

1.4.

Muut kansainväliset arvokilpailut

1.4.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2)
Edustajien valintakriteerit. Kutsukilpailujen edustajavalinnat tehdään paremmuusjärjestyksessä
maajoukkueen karsintakilpailun kymmenen (10) parhaimman koirakon keskuudesta sikäli, kun
SAGI on päättänyt nimetä joukkueen kilpailuun. Muihin kansainvälisiin arvokilpailuihin ei
lähetetä virallista edustusta, vaan koirakoita kannustetaan omatoimisesti osallistumaan
kilpailuihin.
1.4.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5)
Edustajien valintakriteerit. Edustajavalinnat tehdään ranking-systeemin mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä sikäli, kun SAGI on päättänyt nimetä joukkueen kilpailuun.

Vastuutaho: kilpailutoimikunta
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KANSALLISET ARVOKILPAILUT JA KOVAN TASON KILPAILUSARJA

Kansalliset arvokilpailut ja muut kovan tason kansalliset kilpailut kannustavat ohjaajia
asettamaan henkilökohtaisia kehitys- ja tulostavoitteita.

2.1.

Kansalliset arvokilpailut (SM-kilpailut, maajoukkueen karsintakilpailu)

2.1.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Osallistujamäärät. Arvokilpailujen osallistumiskriteerit pyritään pitämään sellaisina, että
osallistujamäärät pysyvät ennallaan.
Halli-SM. Kansallisten arvokilpailujen määrää lisätään Halli-SM:llä siten, että arvokilpailukausi
jatkuu ajallisesti talvikaudelle
2.1.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Arvokilpailujen osallistumiskriteerit. Arvokilpailujen osallistumisoikeus sidotaan rankingsysteemiin. Lähtöjärjestys tulee perustumaan ranking-systeemiin.

2.2.

Kovan tason kilpailusarja

2.2.1. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Kovan tason kilpailusarja. Suomeen luodaan kovan tason kilpailusarja. Kilpailusarja kokoaa
suomalaiset kärkikoirakot samoihin kilpailuihin, ja toimii samalla kärkikoirakoiden suoritustason
mittarina ja kirittäjänä. Lisäksi kilpailusarjalle pyritään saamaan medianäkyvyyttä.

Vastuutaho: kilpailutoimikunta

3.

LAADUKAS TUOMARITOIMINTA

Suomalainen tuomaritoiminta on korkeatasoista ja tukee suomalaisen agilityn paikkaa
kansainvälisen kehityksen eturintamassa.

3.1.

Arvokilpailujen tuomarit

3.1.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Arvokilpailujen tuomarit. Kansallisten arvokilpailujen (SM-kilpailut, maajoukkueen
karsintakilpailu) tuomareiksi valitaan kokeneita ja arvostettuja tuomareita, jotka ovat selvillä
lajin kansainvälisestä tasosta. Tuomareille asetetaan tarkemmat valintakriteerit, joissa
painotetaan esimerkiksi omaa kilpailu-uraa sekä kansainvälistä tuomarikokemusta.

Vastuutaho: kilpailutoimikunta
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Tuomaritoiminnan kehittäminen

3.2.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Tuomaritoiminnan kansainvälinen kehitys. Tuomareiden jatkokoulutuksessa huomioidaan lajin
kansainvälinen kehitys. Tuomaripäiville pyritään saamaan vieraaksi arvostettuja ulkomaisia
agilitytuomareita. Suomalaisten tuomarien osallistumista kansainväliseen tuomariseminaariin
tuetaan taloudellisesti.
3.2.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Agilitytuomareiden perus- ja jatkokoulutuksen kokonaisuudistus. Tuomarien koulutukseen
kuuluva perus- ja jatkokoulutus uudistetaan, ja koulutuksen rakenne ja sisältö määritellään
tarkemmin.
Tuomaritoiminnan laadunvarmistus. Tuomaritoiminnalle pyritään yhdessä agilitytuomarien
kanssa kehittämään järjestelmä, jolla tuomaritoiminnan laadukkuus pystytään varmistamaan.
Tuomaritoiminnan kansainvälinen kehitys. Kansainväliselle tuomarikierrolle pyritään luomaan
puitteet vähintään pohjoismaisella tasolla. Suomalaisten agilitytuomareiden kansainvälistä
verkostoitumista pyritään tukemaan.

Vastuutaho: koulutustoimikunta

4.

TULOKSELLINEN VALMENNUSTOIMINTA

Valmennustoiminnalla luodaan perusta ja puitteet huippukoirakoiden kehittymiselle ja
menestymiselle.
4.1.

Alueellinen ja valtakunnallinen valmennustoiminta

4.1.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Alueellinen valmennustoiminta. Alueella toimivien seurojen keskuudesta pyritään kokoamaan
alueellisia valmennusryhmiä, joiden tavoitteena on potentiaalisten koirakoiden
suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen. Valmennusryhmien valmennuksesta
vastaavat alueelliset valmentajat.
Huipputiimi (Top Team). B-maajoukkueelle järjestettävistä leireistä luovutaan kauden 20102011 jälkeen.
Maajoukkueen jäsenet (15 koirakkoa) ja Suomen mestarit (3 koirakkoa) sekä muut kansallisen
tason huippukoirakot voivat hakea kaudesta 2011-2012 lähtien valtakunnalliseen Huipputiimiin.
Maajoukkueen jäsenet ja Suomen mestarit pääsevät halutessaan suoraan ryhmään. Muut
koirakot valitaan erikseen järjestettävän valintatilaisuuden perusteella. Valintatilaisuuteen
kutsuttavat koirakot valitaan lähtökohtaisesti EO valintakriteerien nojalla. Lisäksi erityisen
potentiaaliset nuoret koirakot voivat hakea ryhmään vapaamuotoisella hakemuksella. Ryhmään
pyritään kokoamaan niitä kansallisen tason huippukoirakoita, joilla on suuri todennäköisyys
päästä maajoukkueeseen ja muihin edustusjoukkueisiin.
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Valmennuksen sisältö suunnitellaan sellaiseksi, että se valmistaa ja haastaa huippukoirakoita
optimaalisiin kv-arvokilpailusuorituksiin. Valmennusleirit ovat osittain omakustanteisia.
Valmennuksen sisällön suunnittelemisesta vastaa päävalmentaja.
4.1.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Talenttitiimi (Talent Team). Alueellisten valmennusryhmien potentiaalisimmista koirakoista
kootaan valtakunnallinen Talenttitiimi. Koirakot valitaan erikseen järjestettävässä
valintatilaisuudessa, johon pääseminen edellyttää alueellisen valmennusryhmän valmentajan
suositusta.
Valmennuksen sisältö suunnitellaan sellaiseksi, että se tukee koirakon kehitystä
huippukoirakoksi ja sillä varmistetaan, että koirakon kehityksessä kaikki keskeiset osa-alueet
pysyvät tasapanossa. Valmennusleirit ovat osittain omakustanteisia.
Huipputiimin (Top Team) kokoonpano. Maajoukkueen (15 koirakkoa) ja Suomen mestarit (3
koirakkoa) sekä ranking-järjestelmän kärkipäähän sijoittuvat koirakot voivat hakea
huippuvalmennustiimiin.
Päävalmentaja/koulutus- ja valmennuspäällikkö. Pitkällä tähtäimellä palkataan
päävalmentaja/koulutus- ja valmennuspäällikkö organisoimaan SAGIn järjestämää
valmennustoimintaa sekä koulutusohjaajien ja valmentajien kouluttamista.

Vastuutaho: koulutustoimikunta

5.

VALMENTAJAKOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Valmentajakoulutuksen kautta vahvistetaan suomalaisten agilityvalmentajien osaamista lajin eri
osa-alueilla.
5.1.

Valmentajien kouluttaminen

5.1.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Liiton kouluttajien ja valmentajien koulutusohjelma. Käynnistetään valmentajan
koulutusohjelma yhteistyössä urheiluopiston kanssa. Tarkoituksena on, että mahdollisimman
monelle ensimmäisen vuosikurssin osallistujalle myönnetään SAGIn hyväksymän valmentajan
(taso 2) pätevyyden lisäksi liiton kouluttajan oikeudet. Liiton kouluttajilla on jatkossa oikeus
vetää koulutusohjaajakursseja sekä osallistua valmentajien kouluttamiseen.
5.1.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Valmentajien ja ohjaajien koulutus tasoilla I-III. Ensimmäiseltä vuosikurssilta saatujen
kokemusten perusteella jatketaan VOK-hankkeen mukaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen
kehittämistä tasoille I-III.
Valmentajien täydennyskoulutus. Valmentajien täydennyskoulutusta on tarkoitus järjestää
Talenttitiimille järjestettävien valmennusleirien yhteydessä.
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Päävalmentaja/koulutus- ja valmennuspäällikkö. Pitkällä tähtäimellä palkataan
päävalmentaja/koulutus- ja valmennuspäällikkö organisoimaan SAGIn järjestämää
valmennustoimintaa sekä koulutusohjaajien ja valmentajien kouluttamista.

Vastuutaho: koulutustoimikunta

6.

LAJIN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ

Suomessa tehtävä agilityn tutkimus- ja kehitystyö on korkeatasoista ja varmistaa pysymisen
lajin kansainvälisen kehityksen kärjessä.

6.1.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Tutkimus- ja kehitystyö. Pyritään kasvattamaan agilityyn liittyvien opinnäytetöiden määrää
olemalla aktiivisesti yhteydessä eri oppilaitoksiin. Agilitya palvelevaa tutkimus- ja kehitystyötä
tuetaan harkinnanvaraisesti.
Kansainvälinen toiminta. Agilityn kansainväliseen kehitykseen vaikutetaan osallistumalla
aktiivisesti FCI:n agilitykomitean toimintaan.
6.1.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5- vuotta)
Stipendijärjestelmä. Agilityn tutkimustoimintaa ryhdytään aktiivisesti organisoimaan. SAGIlle
luodaan stipendijärjestelmä, joka kannustaa ihmisiä tekemään agilitya käsitteleviä opinnäyte- ja
lopputöitä sekä muuta tutkimus- ja kehitystyötä.

Vastuutaho: koulutustoimikunta

7.

VIESTINTÄ

Lajin viestintä on näkyvää ja lisää tunnettuutta suuren yleisön ja yhteistyökumppanien silmissä.
7.1.1. Lyhyen aikavälin toimenpiteet (1-2 vuotta)
Liiton toimihenkilöiden ja arvokilpailujen järjestäjien käyttöön laaditaan arvokilpailuviestintää
koskeva toimintaohje. Kaupallista tiedotepalvelua hyödynnetään arvokilpailuviestinnässä.
Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään kehittämään viestintäkonsepteja etenkin
arvokilpailujen aikaisen näkyvyyden ja yhteistyön osalta.

7.1.2. Pitkän aikavälin toimenpiteet (3-5 vuotta)
Liitolle luodaan avainmediat, joissa huipputason agilitysta uutisoidaan tiiviimmin.

Vastuutaho: Viestintä
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TÄRKEIMMÄT HANKKEET
1.
2.
3.
4.

Huipputiimi (Top Team)
Alueellinen valmennus
Valmentajan koulutusohjelma
Ranking-systeemi (ml. x-rotuiset koirat)

MITTARIT
Edustusjoukkueiden kokoonpano
Kansainvälisiin arvokilpailuihin valittujen edustusjoukkueiden koirakot ovat nopeudeltaan ja
suoritusvarmuudeltaan kansainvälistä huippuluokkaa.
•
•

edustusjoukkueiden mitali- ja pistesijat
koirakoiden kansalliset ranking-sijat

Kansalliset arvokilpailut ja kovan tason kilpailusarja
Kansalliset arvokilpailut ja muut kovan tason kansalliset kilpailut kannustavat ohjaajia
asettamaan henkilökohtaisia kehitys- ja tulostavoitteita.
•

kansallisten arvokilpailujen ja kovan tason kilpailujen osallistujamäärät suhteessa
kaikkiin kilpaileviin koirakoihin.

Laadukas tuomaritoiminta
Suomalainen tuomaritoiminta on korkeatasoista ja tukee suomalaisen agilityn paikkaa
kansainvälisen kehityksen eturintamassa.
•
•
•

aktiivisten tuomarien määrä
tuomarikoulutusten/kurssien ja osallistujien määrä
ulkomailla suoritettujen tuomarointien määrä

Tuloksellinen valmennustoiminta
Valmennustoiminnalla luodaan perusta ja puitteet huippukoirakoiden kehittymiselle ja
menestymiselle.
•
•
•
•
•
•

alueellisten valmennusryhmien ja osallistujien määrät
valtakunnallisten valmennusleirien ja osallistujien määrät
valmennuksen laatua mittaavat kyselytutkimukset
edustusjoukkuepaikat
arvokilpailumenestys
koirakoiden ranking-sijat

Valmentajakoulutuksen käynnistäminen
Valmentajakoulutuksen kautta vahvistetaan suomalaisten agilityvalmentajien osaamista lajin eri
osa-alueilla.
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kortillisten koulutusohjaajien ja valmentajien sekä liiton kouluttajien määrä
valmentajan koulutusohjelman osallistujien määrä
valmennuksen laatua mittaavat kyselytutkimukset

Lajin tutkimus- ja kehitystyö
Suomessa tehtävä agilityn tutkimus- ja kehitystyö on korkeatasoista ja varmistaa pysymisen
lajin kansainvälisen kehityksen kärjessä.
•
•

tutkimusten ja lopputöiden lukumäärä
FCI:n agilitykomitean työryhmien vetovastuu/jäsenyys

Viestintä
Lajin viestintä on näkyvää ja lisää tunnettuutta suuren yleisön ja yhteistyökumppanien silmissä.
•

näkyvyys lehdissä, televisiossa ja muussa mediassa

