Ilmoittautuminen viestikilpailuun
1. Kirjaudu IRMAan suunnistajana.
2. Valitse kilpailukalenterista se viesti, johon haluat ilmoittaa joukkueen ja paina Ilmoita
viestijoukkue.
Vain niihin kilpailuihin on mahdollista ilmoittautua, joiden kohdalla on Ilmoita viestijoukkue –
painike. Jos painiketta ei ole, kilpailun ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut tai ilmoittautumisaika
on jo mennyt umpeen.
3. Painamalla kilpailun nimeä, näet seuraavassa näytössä viestin sarjat ja osanottomaksut sekä eri
ilmoittautumisportaiden sulkeutumispäivät ja päivän sekä kelloajan johon mennessä joukkueiden
juoksujärjestykset on viimeistään jätettävä. Ilmoittautumisporras sulkeutuu ko. päivänä klo 24.00.

4. Ilmoita painamalla Ilmoita viestijoukkue -painiketta joko tässä kilpailun tietoikkunassa tai suoraan
kilpailukalenterissa kilpailun kohdalla.
5. Valitse seuraavassa ikkunassa sarja, johon haluat ilmoittaa joukkueen. Sarja valitaan
alasvetovalikosta.
6. Kun sarja on valittu, päivittyy sarjan yläpuolelle tieto siitä tarvitseeko ko. sarjaan ilmoitettavilla
juoksijoilla olla lisenssi lunastettuna.

7. Joukkuetyyppikohdassa on valittavissa sarjassa, jossa on lisenssipakko vaihtoehdot
Ulkomaalainen ja Seura. Seurajoukkue ilmoitetaan valitsemalla Seura. Ulkomaalainen valitaan, jos
ilmoitetaan ulkomaalaista joukkuetta viestiin.
Jos sarjassa ei ole lisenssipakkoa, on valittavissa myös Harrastelija. Valittaessa Harrastelija, tulee
kirjoittaa erikseen joukkueelle nimi.
8. Kun olet valinnut joukkuetyypiksi Seura, tulee joukkueen nimeksi seuran nimi lisättynä joukkueen
yksilöivällä järjestysnumerolla. Joukkueen yksilöivä järjestysnumero annetaan kohdassa "Seuran
joukkueen yksilöivä merkki".
Jos samaan sarjaan on jo ilmoitettu esimerkiksi yksi joukkue seurasta, tulee seuraavalle samaan
sarjaan ilmoitettavalle joukkueelle antaa numero 2.
Jos valittu numero on jo käytössä, IRMA antaa asiasta virheilmoituksen ennen ilmoittautumisen
valmistumista. Tällöin sinun tulee kasvattaa numeroa yksi kerrallaan, kunnes se kelpaa.
9. Kohdassa seura valitset minkä seuran joukkuetta ilmoitat. Normaalisti voit ilmoittaa vain sen
seuran joukkueen, jota edustat.
Jos sinulle on myönnetty oman seuransa lisäksi ilmoittamisoikeus jonkin toisen seuran toimesta,
voit ilmoittaa myös tämän toisen seuran joukkueen.
10. Laina-emit lkm -kohtaan voit tarvittaessa valita alasvetovalikosta tarvittavien laina-emit -korttien
lukumäärän ko. joukkueelle (maksimissaan osuuksien lukumäärän verran).
11. Joukkueen juoksujärjestyksen voi tehdä joukkueen ilmoittanut henkilö, seuran pääkäyttäjä tai
henkilö, joka on lisätty kyseisen joukkueen juoksujärjestyksen ylläpitäjäksi kohdassa "Lisää
juoksujärjestyksen ylläpitäjä".

Tässä kohdassa voi antaa useallekin henkilölle kyseisen joukkueen juoksujärjestyksen ylläpitooikeuden.
Joukkueen ilmoittaneella henkilöllä ja seuran pääkäyttäjälle tämä oikeus on automaattisesti eli
heitä ei tarvitse lisätä tähän listaan.
12. Joukkueen juoksujärjestyksen voit antaa jo joukkuetta ilmoittaessasi tai myöhemmin.
Juoksujärjestys on annettava IRMAssa siihen päivämäärään ja kelloaikaan mennessä, jonka
järjestäjä on ilmoittanut (katso kohta 3).
Jos annat juoksujärjestyksen jo ilmoittaessa, pääsee sitä muokkaamaan siihen saakka, kun
juoksujärjestys on viimeistään jätettävä.
13. Jos valitset joukkueen juoksijaksi henkilön, jolla ei ole lisenssiä lunastettuna vaikka ko. sarjassa
olisi lisenssipakko, IRMA kertoo tästä ennen ilmoittautumisen valmistumista.
Jos juoksujärjestykseen valitsemasi henkilön ikä tai sukupuoli ei vastaan ko. sarjan vaatimuksia,
IRMA kertoo tästä ennen ilmoittautumisen valmistumista.

14. Ilmoittautumisen hoidat loppuun painamalla Maksa tai Seura maksaa.
Mikäli haluat ilmoittaa joukkueen niin, että maksat itse joukkueen osanottomaksun seuraavissa
vaiheissa verkkopankkitunnuksillasi tai luottokortillasi, paina Maksa.
Mikäli haluat ilmoittaa joukkuueen niin, että seura maksaa osanottomaksun, paina Seura maksaa.
Tällöin seura maksaa joukkueen (joukkueiden) osanottomaksut IRMAn kautta kunkin
ilmoittautumisportaan päätyttyä kolmen päivän kuluessa verkkopankkitunnuksillaan (samoin kuin
tehdään henkilökohtaisten kilpailujen kohdallakin).

15. Jos valitsit edellisessä kohdassa Seura maksaa, on ilmoittautuminen siirretty seuralle
maksettavaksi. Joukkueen ilmoittautuminen on lopullinen vasta ilmoittautumisportaan päätyttyä.
16. Jos painoit kohdassa 14 Maksa, siirryt eteenpäin maksamaan joukkueen osanottomaksua.
17. 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.
18. 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
19. Kun olet hoitanut maksamisen loppuun, on ilmoittautuminen valmis.

