
Ohje sähköiseen ilmoittautumiseen kilpailukalenterin kautta! 

 

Sarjakisojen läpiviemistä helpottaa se, että mahdollisimman moni on ilmoittautunut lajeihin etukäteen! 

Etukäteisilmoittautumisella vältetään jonottaminen kopilla ennen kisojen alkua ja saadaan näin ollen kisat 

alkamaan nopeammin, koska osanottajalistat on saatu tulostettua etukäteen! 

Ilmoittaudu vaikka et olisi varma tulostasi, on helpompi vetää nimi listasta yli kuin lisätä se siihen kynällä. 

Poisto voidaan tehdä osanottopaikalla nimiä huudeltaessa => kisojen ollessa jo käynnissä! 

 

Tässä ohje ilmoittautumiseen Kilpailukalenteri -sivuston kautta: 

1. Mene osoitteeseen www.kilpailukalenteri.fi 

2. Paina vasemmalta näytöstä Haku  

 

3. Avautuu näyttö 

 

Valitse piiriksi Satakunta ja oikealta Luokitus-vetovalikosta Seurakilpailu. Paina Hae. 

4. Avautuu näyttö kaikista Satakunnan piirin seurakisoista, joukossa myös Parkano, joka valitaan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Paina sinisellä lukevasta linkistä  Seurakisat, jolloin avautuu kyseisen kisapäivän sarjat ja lajit. 

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeiseen päivään mennessä, joka tässä esimerkissä on 

18.06.2017. Tämän jälkeen ei ilmoittautumista pysty enää täältä tekemään vaan se täytyy hoitaa 

paikan päällä ennen kisoja. Pääsääntöisesti viimeinen ilmoittautumispäivä on edellinen 

sunnuntai. Sen sijaan ilmoittautumiset voi tehdä vaikka koko kesän kisoihin etukäteen. Kuten 

edellä todettiin, ei haittaa vaikka joku kerta jäisikin väliin tai jokin laji jäisi väliin. Nimi on helppo 

poistaa sillä kertaa listoilta. Etukäteen ilmoittautuminen nopeuttaa huomattavasti kisojen 

läpivientiä! 

 

 

 



 

6. Seuraavaksi paina Ilmoittaudu kilpailuun –painiketta, jolloin avautuu näyttö jossa valitset sarjan 

ja lajit, joihin ilmoittaudutaan. 

 

Tässä näytössä voit toimia vaikka siten, että valitset sukupuolen, seuralistalta Parkanon Urheilijat ja 

urheilijan iän Ikäluokka-valikosta, paina Hae. Tulee lista kaikista ko. kriteerit täyttävistä lisenssin omaavista 

urheilijoista. Ruksimalla oikean nimen ja painamalla Jatka, tuo ohjelma seuraavaksi ko. sarjan lajit 

valittaviksi. Niistä ruksitaan halutut tai kaikki lajit. Painamalla Jatka, tulee näyttö jossa ohjelma pyytää 

parhaita tuloksia. Näitä ei ole pakko täyttää, ohi pääsee painamalla Jatka.  Ohjelma pyytää 

sähköpostiosoitteen, johon lähettää vahvistuksen ilmoittautumisesta. Oikaista voi siten, että valitsee 

pelkästään seuran ja hakee kaikki urheilijat, jolloin voi listasta valita oikean nimen ym. tavalla. 

1. 2.  

 

3. 4.  

Ilmoittauminen on valmis! Koko homma on nopeasti ja helposti tehty (nopeammin kuin lukemalla tämä 

ohjeistus ☺) ja nopeuttaa meidän kaikkien kisoja kovasti!  Oikein mukavaa ja aurinkoista kisakesää ja 

runsasta osanottoa toivotellen! 

Parkanon Urheilijat/ YU-jaosto 


