VARAUSOHJE RATAVUOROILLE

2016-2017
Levillä harjoittelevat seurat saavat yhdet varaustunnukset/ seura. Seura nimeää keskuudestaan varauksistaan
vastaavan henkilön, jolle tunnukset annetaan. Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa
https://nordicskipass.net/radat

Ensimmäisenä näytölle avautuu kuluvan päivän
näkymä. Mikäli ratoja ei ole varattavissa, lukee
näytöllä NOTHING TODAY.
Voit valita muun päivän klikkaamalla
kalenterikuvaketta, valitsemalla päivän ja
klikkaamalla OK. Tai voit siirtyä painikkeilla
PREVIOUS tai NEXT.

Kauden aikana netissä varattavissa olevat radat:
- E1/ 1, 2 ja 3: Eturinteillä Levi Summitista North–tuolihissin ala-asemalle. Ylhäältä katsottuna 1-rata vasemmalla,
2-rata keskellä ja 3-rata oikealla.
- G2/ 1: Levi Black eli kisarinne. Vain pujottelu: FIS-suurpujottelun startista MC-pujottelun starttiin, ylhäältä
katsottuna rinteen vasen laita.
- G2/ 2: Levi Black eli kisarinne. Vain pujottelu. Lähtöpaikkana tasanne niin sanotun jyrkän päällä. Ylhäältä
katsottuna rinteen vasen laita jyrkän alle tasanteelle.
- 10.2A ja B: 10.2-rinne sijaitsee G2-rinteen eteläpuolella. Starttikummulta ylhäältä, A-rata (lähimpänä hissiä)
vasemmalla ja B-rata keskellä. Pujotteluun yksi linja (A tai B), suurpujotteluun varaa A ja B.
- 11.3A ja B: 11.3-rinne sijaitsee G2-rinteen eteläpuolella 10-rinteiden yläpuolella. Ylhäältä katsottuna vasemmalla
A-rata (lähimpänä hissiä) ja vieressä B-rata. Varaa pujotteluun yksi linja, suurpujotteluun molemmat (A ja B).
- 6.2: rinne sijaitsee Levin Koillisrinteillä. Vain pujottelu. Ylhäältä katsottuna rinteen vasen laita.
Harjoitusvuoron voi varata yksi vuoro kerrallaan ja enintään 2 kertaa/ päivä.
Klikkaamalla vapaata (klikattavissa olevaa) aloitustuntia haluamallasi radalla, voit tehdä oman varauksen.
Anna lajiksi GS tai SL.
PAX-kohtaan laitat harjoituksiin osallistuvien laskijoiden
määrän.
COACH WHO+TEL –kohtaan tulee Levillä kyseisissä
harjoituksissa toimivan vastuuhenkilön nimi ja gsmnro.
Tallenna SAVE, jonka jälkeen varauksesi on voimassa.
Halutessasi muuttaa aiemman varauksen tietoja, klikkaa
kyseistä varausta, muuta tiedot ja tallenna SAVE.
Varauksen poistaminen tapahtuu valitsemalla DELETE.
Voit poistaa vain seurasi tunnuksilla tehtyjä varauksia. Varauksesta ja poistosta lähtee automaattisesti sähköposti
sekä Leville että seuran ylläpitäjälle. Mikäli vuoroa ei tarvitse, tulee se peruuttaa viikkoa ennen. Väärinkäytöksistä
voi seurata seuran kaikkien vuorojen peruuttaminen ja tunnusten mitätöinti.
Oy Levi Ski Resort Ltd varaa oikeudet muutoksiin kuten lisäyksiin, poistoihin ja ryhmien yhdistämiseen.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan osallisille. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat saavat mahdollisimman
paljon laadukasta harjoitusaikaa.
Tervetuloa Leville!
Mika Kemppinen, email mika.kemppinen@levi.fi

