Ilmoittautuminen kansalliseen, SM-, AM- tai avoimeen kilpailuun
1. Kirjaudu IRMAan suunnistajana.
2. Valitse kilpailukalenterista se kilpailu, johon haluat ilmoittautua ja paina Ilmoittaudu.
Vain niihin kilpailuihin on mahdollista ilmoittautua, joiden kohdalla on Ilmoittaudu –painike. Jos
painiketta ei ole, kilpailun ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut tai ilmoittautumisaika on jo
mennyt umpeen.
3. Seuraavassa näytössä näet kilpailun sarjat ja osanottomaksut sekä eri ilmoittautumisportaiden
sulkeutumispäivät. Ilmoittautumisporras sulkeutuu ko. päivänä klo 24.00.

4. Tee ilmoittautumisia painamalla Ilmoittaudu.
5. Valitse seuraavassa näytössä Ilmoittaudu itse, jos haluat ilmoittaa itsesi tai Ilmoita muita, jos
haluat ilmoittaa muita. Voit ilmoittaa sekä itsesi että muita samalla kertaa.
6. Valitsemalla Ilmoittaudu itse omat tietosi tulevat ikkunaan suoraan näkyviin. Valitsemalla Ilmoita
muita, pääset lisäämään käyttäjähaun kautta muita ilmoitettavia henkilöitä ikkunaan.
7. Ilmoittaessasi muita etsi haluamasi henkilö käyttäjähaulla erilaisia hakuehtoja käyttäen, valitse
haluamasi henkilö hakutulosikkunasta (henkilön rivi tummentuu) ja paina sitten Valitse.
Useita henkilöitä pääsee valitsemaan hakutulosikkunasta näppäin komennoilla shift+hiirellä

valinta tai ctrl+hiirellä valinta. Myös hakuvalinnan Suunnistuskaverit käyttö on suositeltavaa
esimerkiksi, jos suunnistuskavereihin on tallentanut omat perheenjäsenet.
8. Lisää ilmoitettavia pääset lisäämään painamalla uudelleen Ilmoita muita.
9. Määritä seuraavaksi valitsimiesi henkilöiden sarja, johon heidät ilmoitetaan. Se tapahtuu
valitsemalla sopiva sarja alasvetovalikosta. Tarjolla ovat sarjat, jotka sopivat henkilön ikään,
sukupuoleen ja tietoon siitä onko henkilö lunastanut lisenssin.
Tieto lunastetusta lisenssistä näkyy sarakkeessa Lis. Jos henkilö halutaan ilmoittaa sarjaan, johon
vaaditaan lisenssi lunastetuksi, on ensi lunastettava lisenssi henkilölle ja vasta sitten hänet
voidaan ilmoittaa tällaiseen sarjaan.
10. Henkilöt on automaattisesti merkitty ilmoitettaviksi kaikille päiville monipäiväisen kilpailun
tapauksessa. Ruksi kunkin päivän kohdalla tarkoittaa ilmoittautumista ko. päivälle. Rukseja voi
tarvittaessa poistaa.
Ilmoittautumisportaiden auki ollessa on myöhemmin mahdollista ilmoittautua myös sellaiselle
päivälle, jonka on ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla jättänyt tekemättä.
11. Mikäli haluaa ilmoittautua eri päivinä eri sarjoihin, tulee valita Päiväkoht.
Tämän jälkeen valitaan avautuvassa ikkunassa haluttu sarja kullekin päivälle. Jättämällä jonkin
päivän sarjakohdan tyhjäksi ei ilmoittaudu ko. päivälle. Päiväkohtaiset sarjavalinnat tallennetaan
painamalla Tallenna päiväkoht. valinta.
12. Seuraavassa kuvassa on esimerkki, jossa ensimmäisen rivin ilmoittautuminen on tehty
päiväkohtaisilla sarjavalinnoilla, toisen rivin ainoa mahdollinen sarjavalinta oli kuntosarja, koska
lisenssiä ei oltu lunastettu, kolmannella rivillä on ilmoittautuminen kaikille päiville samaan
sarjaan. Päiväkohtaiset sarjavalinnat näkee painamalla Näytä.

13. Tarvittaessa ilmoitettavan henkilön voi poistaa ilmoitettavien listalta painamalla Poista.
14. Kun kaikki halutut henkilöt on valittu ilmoitettaviksi ja sarja- sekä ilmoittautumispäivävalinnat
ovat kohdallaan, jatketaan ilmoittautumista kohti osanottomaksujen maksamista painamalla
Jatka.
15. Tehtäessä ilmoittautuminen itse, jolloin osanottomaksut maksetaan saman tien
verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla, valitaan ilmoitettavien kohdalla Seura maksaa –
sarakkeen ruudut tyhjiksi.
On mahdollista myös valita niin, että osalla henkilöistä seura maksaa ilmoittautumisen ja osalla
maksun suorittaa ilmoittaja saman tien. Tällöin niille henkilöille, joiden maksu siirretään seuran
hoidettavaksi laitetaan ruksi Seura maksaa –sarakkeeseen.
Seura maksaa –sarakkeeseen voi laittaa ruksin vain, jos seura on antanut ilmoitettavalle henkilölle
oikeuden ilmoittautua seuran kautta ko. kilpailuun ja ilmoittavalle henkilölle (jos eri henkilö kuin
ilmoitettava) on annettu seuran toimesta oikeus ilmoittaa muita henkilöitä seuran kautta.
Alla olevan kuvan tapauksessa LS-37 on liittänyt Petteri Palmin ilmoittautumisryhmään Aikuinen
ja ko. ryhmään kuuluvilla on oikeus ilmoittautua seuran kautta kyseiseen kilpailuun. LS-37 on
antanut Palmille lisäksi ilmoittamisoikeuden (oikeuden ilmoittaa seuran kautta sellaisia LS-37:n
jäseniä, joille on annettu oikeus ilmoittautua ko. kilpailuun seuran kautta). Näin ollen Palmilla on
oikeus ilmoittaa itsensä ja Anttolainen (liitetty myös ilm.ryhmään Aikuinen) seuran kautta
kyseiseen kilpailuun. LS-37 ei ole liittänyt Haapasaarta mihinkään ryhmään, jolla olisi oikeus
ilmoittautua ko. kilpailuun seuran kautta. Niinpä Haapasaaren kohdalla ei ole mahdollista laittaa
ruksia kohtaan Seura maksaa. Palmin ja Anttolaisen ilmoittautuminen siirretään seuralle

hoidettavaksi ja Haapasaaren ilmoittautumisen hoitaa ja maksaa Palmi.

16. Ilmoittautumiset hyväksytään ja siirrytään maksamaan painamalla Hyväksy ilmoittautumiset.
17. Mikäli haluat siirtää seuran hoidettavaksi osan ilmoittautumisista ja maksaa itse loput, vastaa
seuraavan ikkunan kysymykseen Kyllä

18. Painettuasi Kyllä, seuralle siirretyt ilmoittautumiset siirtyivät seuralle ja voit siirtyä maksamaan
niitä ilmoittautumisia, jotka olivat itse maksettavia (Esimerkin tapauksessa Haapasaaren
ilmoittautuminen, 30,00 €)).
19. Painamalla seuraavassa näytössä Siirry verkkomaksamiseen siirryt Suomen Verkkomaksut Oy:n
sivulle, jossa voit maksaa ilmoittautumisen tai ilmoittautumiset käyttämällä
verkkopankkitunnuksia tai luottokortilla.
Painamalla Peruuta maksaminen peruutat maksamisen ja samalla maksamatta jääneet
ilmoittautumiset poistetaan, mutta seuralle siirretyt jäävät voimaan.

20. Suomen Verkkomaksut Oy:n puolella sinua opastetaan maksamisessa eteenpäin valitsemasi
maksutavan ja pankin mukaisesti. Maksamiskulu peritään maksajalta eli lisätään maksettavaan
summaan. Maksamiskulut ovat seuraavat:
- maksaminen Nordean pankkitunnuksilla 0,69 €/maksutapahtuma kokonaisuudessaan
- maksaminen muiden pankkien pankkitunnuksilla 0,54 €/maksutapahtuma
kokonaisuudessaan
- maksaminen luottokortilla (Luottokunnan myöntämät kortit Visa, Visa Electron ja
Mastercard) 8,00 € / maksutapahtuma kokonaisuudessaan
21. Kun olet maksanut ilmoittautumisen, ilmoittautumisesi näkyy kilpailun ilmoittautuneiden listalla,
joka löytyy painamalla kilpailukalenterissa kyseisen kilpailun nimeä.

