Toissijaisen seuran valitseminen Fin5-suunnistusviikolla 2017
Fin5-suunnistusviikolla 2017 on käytössä systeemi, jossa saman seuran suunnistajien lähtöajat pyritään
ajoittamaan noin tunnin sisälle toisistaan kunakin päivänä. Kukin kilpailija ryhmitetään oman
suunnistusseuransa ryhmään ilman että suunnistajan tarvitsee tehdä asialle mitään.
Jos suunnistaja kuitenkin haluaa tulla käsitellyksi jonkin muun kuin oman suunnistusseuransa ryhmässä
lähtöaikasijoittelussa, hänen tulee valita IRMAssa joko ilmoittautuessaan tai sen jälkeen viimeistään
31.5.2017 itselleen toissijainen seura. Kun toissijainen seura on valittu, suunnistajan lähtöaika käsitellään
tämän toissijaisen seuran ryhmässä, ei oman suunnistusseuransa.
Toissijaisen seuran valitseminen IRMAssa ilmoittautumisen yhteydessä
Ilmoittauduttaessa kohdassa, jossa valitaan sarja ja ilmoittautumispäivät (kuva 1) siirrytään näytössä
näkyvässä ikkunassa oikeaan reunaan ja painetaan Hae –nappia (kuva 2). Tämän jälkeen valitaan
seurahaussa haluttu toissijainen seura lähtöaikasijoittelun kannalta ja painetaan Valitse –nappia
Kuva 1.

Kuva 2.

Toissijaisen seuran valinnan jälkeen ilmoittautumisrivillä näkyy valittu toissijainen seura (kuva 3). Tämän
jälkeen ilmoittautumista jatketaan eteenpäin normaalisti.
Kuva 3.

Toissijaisen seuran valitseminen tai muuttaminen IRMAssa jo tehtyä ilmoittautumista muokkaamalla
Jos ilmoittautuminen on jo tehty, toissijaisen seuran voi vielä valita, sitä voi muuttaa tai sen voi poistaa
muokkaamalla ilmoittautumistaan. Muutokset on tehtävä viimeistään 31.5.2017.
Klikataan kilpailukalenterissa Fin5 2017 suunnistusviikon nimeä, jolloin saadaan näkyviin Kilpailupäivän
tiedot (kuva 4).
Kuva 4.

Painetaan kohtaa Muokkaa ilmoittautumisia (Ilmoittautuneen suunnistajan seuran pääkäyttäjä voi myös
muokata tietoa valitsemalla Seuran ilmoittautumisten hallinta)

Painetaan nappia Muokkaa (kuva 5)
Kuva 5.

Seuraavassa ikkunassa (kuva 6) on kaksi nappia Hae ja Poista. Hae napilla valitaan toissijainen seura. Älä
paina Poista –nappia, se poistaa ko. päivän ilmoittautumisen (ei siis poista toissijaista seuraa).
Toissijaisen seuran poistaminen tapahtuu myös Hae –napin kautta.

Kuva 6.

Painetaan minkä tahansa päivän kohdalla Hae –nappia (sama toissijainen seura tulee automaattisesti
valittua kaikille päiville).

Tämän jälkeen valitaan seurahaussa haluttu toissijainen seura lähtöaikasijoittelun kannalta ja painetaan
Valitse –nappia. Näin toissijainen seura tulee valittua tai aiemmin valittu toissijainen seura tulee vaihdettua
(kuva 7). Lopuksi painetaan Tallenna –nappia

Kuva 7.

Toissijaisen seuran poistaminen IRMAssa jo tehtyä ilmoittautumista muokkaamalla
Jos ilmoittautuminen on jo tehty, toissijaisen seuran voi vielä poistaa muokkaamalla ilmoittautumistaan.
Muutokset on tehtävä viimeistään 31.5.2017.
Klikataan kilpailukalenterissa Fin5 2017 suunnistusviikon nimeä, jolloin saadaan näkyviin Kilpailupäivän
tiedot (kuva 4).
Painetaan kohtaa Muokkaa ilmoittautumisia (Ilmoittautuneen suunnistajan seuran pääkäyttäjä voi myös
muokata tietoa valitsemalla Seuran ilmoittautumisten hallinta)
Painetaan nappia Muokkaa (kuva 5)
Seuraavassa ikkunassa (kuva 6) on kaksi nappia Hae ja Poista. Hae napilla valitaan toissijainen seura. Älä
paina Poista –nappia, se poistaa ko. päivän ilmoittautumisen (ei siis poista toissijaista seuraa). Toissijaisen
seuran poistaminen tapahtuu Hae –napin kautta.
Painetaan minkä tahansa päivän kohdalla Hae –nappia.
Tämän jälkeen seurahaussa ei valita mitään seuraa vaan painetaan suoraan Valitse –nappia. Näin aiemmin
valittu toissijainen seura poistuu.
Lopuksi painetaan Tallenna –nappia

