Järjestävän seuran toimenpiteet kilpailun ilmoittautumisen avaamiseksi (kansallinen, SM ja avoin sekä
AM)
1. Kirjaudu IRMAan seuran pääkäyttäjänä.
2. Valitse ”Kilpailuhallinta” –kohdan kautta halutun kilpailun hallinta painamalla ko. kilpailun
kohdalla Kilpailuhallinta.
3. Valitse Muokkaa kilpailua.
4. Tarkista, että Kilpailu-välilehdellä on määritetty sähköpostiosoite kohtaan Peruutus-email.
Kyseiseen sähköpostiosoitteeseen lähetetään viesti, mikäli ilmoittautunut henkilö peruu
osanottonsa kilpailuun ennen viimeisen varsinaisen ilmoittautumisportaan umpeutumista, kun
hän on jo ilmoittautunut kilpailuun ja maksanut osanottonsa.

5. Paina Tallenna.
6. Paina Ilmoittautumisportaat ja sarjat.
7. Määritä halutut ilmoittautumisportaiden sulkeutumispäivämäärät (ko. ilmoittautumisporras
sulkeutuu määritetyn päivän päättyessä klo 24.00). Kaikkia ilmoittautumisportaita ei ole pakko
käyttää.
8. Määritä Emit-muutosten sulkemispäivä.
Kilpailija voi tehdä kyseistä kilpailua koskevan Emit-numeronsa muutoksen ko. päivän

päättymiseen saakka. Päivämäärän on syytä olla ennen sitä päivää, jolloin järjestäjä ottaa
IRMAsta ilmoittautuneiden tiedoston ulos tuloslaskentaa varten.
Haluttaessa voidaan painaa Sulje heti –nappia, jolloin Emit-muutosten tekeminen sulkeutuu
välittömästi (tämä kannattaa tehdä vain tarvittaessa myöhemmin, kun ilmoittautuminen on
avattu ja kilpailun ajankohta lähestyy).
9. Jos kilpailu, jota määrität on viesti, määritä myös Juoksujärjestys jätettävä viimeistään –kohta. Se
tarkoittaa ajankohtaa, johon mennessä viestijoukkueen juoksujärjestyksiä voi jättää ja muuttaa
IRMAssa. Tähän voit määrittää myös kelloajan päivämäärän lisäksi.
Viestin osalta voit myös määrittää tuleeko joukkueiden kilpailijoiden Emit-numerot antaa
etukäteen (ruksi kohtaan Emit-numerot toimitetaan etukäteen). Jos ko. kohta jätetään tyhjäksi,
Emit-numeroiden antamista ei vaadita ennen kilpailua.
10. Määritä seuran tilinumeron tiedot Eurooppalaisessa muodossa. Kyseiselle tilille tilitetään
osanottomaksut.
11. Määritä kertoimet, joilla ensimmäisen portaan osanottomaksut kerrotaan, jotta saadaan kyseisen
portaan osanottomaksut. Tätä ei ole välttämätöntä tehdä, mutta se helpottaa osanottomaksujen
määritystä, jos käytetään useita portaita. Maksut voidaan kirjoittaa myös käsin kullekin
ilmoittautumisportaalle. Päivitä maksua painetaan vasta, kun 1. portaan sarjat ja maksut on
määritetty (kaikille päiville), katso kohta 24.
12. Tiedot tallennetaan painamalla Tallenna.

13. Määritä kunkin päivän sarjat ja osanottomaksut omalla välilehdellä (1. päivä, 2. päivä, jne.).
14. Valitse perinteiset sarjat alasvetovalikosta ja tarvittava tarkenne omasta alasvetovalikostaan.
15. Luo oma tavallisuudesta poikkeava sarja (esimerkiksi kuntosuunnistussarja) painamalla Luo oma
sarja, jos haluttua sarjaa ei löydy alasvetovalikosta. Määritä avautuvassa popup-ikkunassa

tarvittaessa oman sarjan sukupuolirajoite sekä ikärajoitteet. Mikäli rajoitteita on tarve muuttaa,
tulee ko. sarja poistaa ja luoda uudelleen ennen kilpailun ilmoittautumisen avaamista. Oman
sarjan kohdalla sukupuolirajoitteeksi valitaan tyhjä silloin, kun sarja on mahdollinen molemmille
sukupuolille.
16. Järkevintä on määrittää ensin yksi sarja ja antaa sille 1. ilmoittautumisportaan päiväkohtainen
osanottomaksu ja kokonaisosanottomaksu (jos on kyseessä moniosainen kilpailu). Yläpalkin
järjestysnumerot 1., 2. ja 3. tarkoittavat ilmoittautumisportaita.
17. Määritä lisenssipakko-sarakkeessa vaaditaanko sarjaan osallistuvalta lisenssi.
Kansallisissa ja SM-kilpailuissa normaaleissa sarjoissa oletuksena on, että lisenssi vaaditaan.
Omissa sarjoissa sekä avoimissa tapahtumissa ja AM-kilpailuissa oletuksena on, että lisenssiä ei
vaadita.
18. Hyväksytty sarake kertoo onko ko. sarja hyväksytty liitossa kansallisten, SM-kilpailujen ja
avoimien kilpailujen kohdalla (liiton hyväksyntä tapahtuu vasta, kun järjestäjä on omalta osaltaan
avannut ilmoittautumisen).
AM-kilpailussa sarja ei ole luotaessa oletuksena hyväksytty. Hyväksytty-sarakkeeseen tulee laittaa
ruksi ennen ilmoittautumisen avaamista, muuten sarja ei näy ilmoittauduttaessa. Hyväksyttyruksin voi lisätä myös ilmoittautumisen avaamisen jälkeen, jos huomaan sen unohtuneen, mutta
viisainta se on lisätä jo ennen ilmoittautumisen avaamista, jotta kaikki sarjat näkyvät heti
ilmoittautumisen alkaessa ilmoittautuville. AM-kilpailussa sarjoja ei lähetä hyväksyttäväksi
alueelle tai liittoon, vaan ne päätetään suoraan järjestävän seuran toimesta samalla, kun kilpailu
avataan (alue toki määrittää muun muassa mikä on AM-kilpailun sarjajako). Tämä koskee siis AMkilpailua.
19. Lisää seuraava sarja painamalla Lisää. Edelliselle sarjalle määritetyt maksut kopioituvat tälle
sarjalle ja niitä voi muuttaa tarvittaessa.
20. Mikäli käytät eri ilmoittautumisportaille kerrointa suhteessa 1. portaaseen nähden (katso kohta
11), sinun ei tarvitse käsin määrittää kuin ensimmäisen portaan maksut.

21. Jos olet määrittämässä sarjoja ja osanottomaksuja viestiin, niin määritä Viestios. –sarakkeeseen
sarjan osuuksien lukumäärä.
Viestisarjoihin liittyviä osanottorajoituksia voit hallinnoida painamalla Viestin

osallistumisrajoitukset –painiketta.
Kullekin sarjalle voidaan antaa vain jokin seuraavista rajoituksista: kilpailijakohtainen, yhteisikä,
osuuskohtainen, ei rajoitusta.
Kohta 18 pätee myös viesteissä. Viestin osallistumisrajoitukset tulee muistaa määrittää
kansallisten, SM-kilpailujen ja avoimien kilpailujen kohdalla ennen kuin ilmoittautumista avataan
ja sarjat siirtyvät liittoon hyväksyttäviksi. Sen jälkeen kun sarja on hyväksytty sen
osallistumisrajoituksia ei pääse muuttamaan.
AM-viestissä Viestin osallistumisrajoitukset –nappia painamalla näkyvät vain ne sarjat, joissa
Hyväksytty ruudussa ei ole ruksia. Ruksin voi poistaa määrityksen ajaksi, mutta se pitää muistaa
lisätä takaisin, muuten sarjat eivät näy ilmoittauduttaessa. Tämä koskee siis AM-viestiä

22. Voit tallentaa sarjat ja maksut välilläkin painamalla Tallenna.
23. Voit kopioida ensimmäisen päivän sarjat ja maksut muille päiville painamalla aina kyseisen päivän
välilehdellä Kopioi sarja- ja maksumääritykset. Tämän jälkeen voit tarvittaessa lisätä tai poistaa
ko. päivälle sarjoja.
24. Tarkista, että jokaiselle sarjalle on tallennettu päiväkohtainen hinta sekä kokonaishinta (jos
kyseessä on moniosainen/-päiväinen kilpailu) kaikille päiville.
25. Kun olet määrittänyt kaikki sarjat ja osanottomaksut eri päiville, mene takaisin välilehdelle
”Ilmoittautumisportaat”.
26. Jos määritit päivien välilehdillä vain 1. ilmoittautumisportaan maksut, voit nyt määrittää
ilmoittautumisportaiden 2, 3 ja jälki-ilmoittautumisporras maksut määrittämällä kertoimen
näiden ilmoittautumisportaiden kohdalle. Kerroin tarkoittaa sitä, että kyseisen
ilmoittautumisportaan osanottomaksu on 1. portaan maksu kerrottuna kertoimella (esimerkki,
jos kerroin on toisessa portaassa 1,2 , on toisen portaan osanottomaksu = 1,2 x 1. portaan
osanottomaksu). Päivitä hinnat kertoimien mukaisiksi päivien välilehdille painamalla Päivitä
hinnat.

Kertoimet eivät tallennu muistiin, vaan jos ennen ilmoittautumisen avaamista haluat vielä
muuttaa hintoja kertoimien avulla, on ne kirjoitettava uudelleen ja painettava taas Päivitä hinnat.

27. Paina Tallenna
28. Kohtien 1-26 toimenpiteet voidaan tehdä jo hyvissä ajoinkin ennen ilmoittautumisen varsinaista
avaamista. Ilmoittautumisen lopullinen avaaminen kerrotaan kohdissa 28-.
29. Valitse Kilpailuhallinta –kohdan kautta halutun kilpailun hallinta painamalla ko. kilpailun kohdalla
Kilpailuhallinta.
30. Valitse Vahvista valmiiksi ilmoittautumista varten. Huom! Tee tämä vasta, kun kaikki on valmista
ja haluat siirtyä avaamaan ilmoittautumista.

31. Vastaa kysymykseen ” Kilpailun sarjatiedot lähetetään hyväksyttäviksi liittoon. Liiton
hyväksymisen jälkeen ilmoittautuminen on mahdollista. Haluatko vahvistaa, että kilpailun tiedot
ovat valmiit ilmoittautumisia varten ja lähettää ne liittoon hyväksyttäviksi?” Kyllä, jos kaikki on
seuran puolella valmista ilmoittautumisen avaamiseksi.
32. Sarjatiedot on nyt lähetetty liittoon hyväksyttäviksi lisenssipakko- yms. tietojen osalta. Ennen kuin
Ilmoittaudu-painike ilmestyy kilpailukalenteriin ko. kilpailun kohdalle kansallisessa, SM-kilpailussa
ja avoimessa tapahtumassa, tulee liiton vahvistaa sarjat, niiden lisenssivelvoitteet sekä avata
lopullisesti ilmoittautuminen. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on mahdollista kilpailijoille.
AM-kilpailussa ilmoittautuminen on mahdollista heti seuran avattua ilmoittautumisen, koska
sarjoja ei hyväksytetä erikseen alueella tai liitossa (kohdan 18 viimeinen kappale).

