
     

   

Ratalaskijana, seuran edustajana, huoltajana ja valmentajana edustatte lajianne ja seuraanne. 
Olette roolimalleja rinnekansalle, erityisesti uudelle sukupolvelle. Ohjeiden laiminlyönneistä 
seuraa vuorojen ja/tai hissilippujen menetykseen ilman hyvitystä. 

Huomioittehan seuraavat asiat:

1. Ennen harjoituksia
 � Vuorojen varaaminen Leviltä (ohjeet: www.levi.ski/treeniryhmat) 
 � Rinnesääntöihin ja muihin ohjeisiin tutustuminen ja näistä tiedottaminen laskijoille sekä seuran   
          jäsenille. 
 � Koronaohjeet: www.levi.ski/korona-info  
 � Rinneturvallisuuteen liittyvien ohjeiden noudattaminen kuuluu kaikille.  Meillä käytössä (SHKY)   
   ohjeistus rinnesäännöistä sekä ohjattujen ryhmien toiminnasta: 
   www.ski.fi/info/sopimusehdot/ohjattujen-lajiharjoitteluryhmien-rinneturvallisuutta-koskevat-ehdot  
 
2. Harjoituksen aikana 
 � Rinteiden käyttämisessä ja ratojen rakentamisessa tulee ottaa huomioon muut rinteiden käyttäjät  
          (asiakkaat ja rinnehenkilökunta), ja heidän turvallisuutensa sekä harjoittelijoiden turvallisuus 
   erityisesti alkukaudesta, kun tilaa käytettävissä vähän. Ski Patrol ja muu rinnehenkilökunta ohjaavat   
   toimintaa, myös harjoitusryhmien osalta. 

 Huomionarvoisia asioita: 
 � Hissijonoissa ei kiilata eikä kiroilla. 
 � Hiihtokoululla on oikeus mennä ohi hissijonossa, joten heille annetaan tilaa. Hiihtokoulun ryhmät  
   tulee ottaa huomioon ja antaa heille riittävästi tilaa. 
 � Reppuja ja muita tavaroita sekä suksia säilytetään rinnealueen ulkopuolella tai niille osoitetuissa   
   telineissä. Välineet ja varusteet eivät saa tukkia kulkuväyliä ja Alpine Training Parkissa ne tulee 
   laittaa lämmittelykopin eteen. 
 � Jokaisella valmentajalla ja laskijalla tulee olla kypärä päässä aina rinteessä liikuttaessa 
 � Rinnekeskukselta saa verkkoja jotta harjoitusalueet saadaan turvalliseksi
 � Pysähdytään rinnealueella turvallisille ja näkyville paikoille.
 � Vauhdikkaasti laskeminen muiden laskijoiden ohi riittävän etäältä.
 � Jarrutetaan hyvissä ajoin, ennen hissijonoja tai muita rinteessä olijoita huomioiden.

3. Treenien päättyessä
 � Ratalasku harjoittelun edellytyksenä on, että treeniryhmä auraa/tasoittaa ratalaskusta 
   aiheutuneet vallit rinnealueelta treenin päätteeksi. 
 � Ympäristö siistitään niin että se on turvallinen ja mielekäs asiakkaiden ja seuraavien 
   harjoittelevien ryhmien kannalta. 
 � Treenien päätyttyä valmentaja ilmoittaa siitä kyseisen hissin hissivalvomoon.
 
4. Rinneravintoloissa ja muissa sisätiloissa 
 � Huolehditaan käsihygieniasta ja pidetään turvavälit
 � Otetaan muut asiakkaat aina huomioon.
 � Ravintolatiloihin ei tuoda isoja kasseja eikä ravintolatiloja käytetä pukuhuoneena 
   tai venyttely/lämmittelytiloina.
 � Ravintolassa pukeudutaan asiallisesti. Aluskerrastot eivät ole ravintolaan sopiva asu.
 � Rinneravintoloissa ei juoda omia juomia tai syödä omia eväitä
 � Hiljaisina aikoina on ok istua ravintolassa ostamatta mitään, 
   mutta ruuhka-aikoina vältetään ravintolan käyttöä taukotilana.

Ohjeistuksia Levillä harjoitteleville rataryhmille 


