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Tapahtuman (kilpailun) luominen Suomisporttiin 

 

Seuran etusivulla valitse yläpalkista ”TOIMINTA” ja ”Tapahtumat”. 

Paina ”Luo uusi” painiketta ja valitse ”Luo tapahtuma” 

 
 

1. Perustiedot 

• Täytä tapahtuman nimi, kuvaus ja tyyppi 

HUOM! Kuvaus kenttään kerro kilpailun kooste, montako EK:ta, kuinka monta km/ek ja 

siirtymien pituus (kilpailijoiden toive) 
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• Lisää myös Sijainti (esim osoitteen jolloin myös kartta tapahtumapaikalle tulee 

automaattisesti tapahtuma kutsuun).  

• Valitse Paikkakunta, ja Järjestävä taho. 

• Laji kohtaan valitse ”Liittyy lajiin” ja ”Valitse liiton lajeista”, sekä valitse se laji mitä kilpailu 

edustaa. 

• Jos kilpailuun on maksimiosallistujamäärä, valitse ”Maksimi on” ja lisää max 

osallistujamäärä. 

• Näkyvyys kohtaan valitse ”Julkinen” jos haluat heti julkaista tapahtuman, ”Yksityinen” jos 

haluat julkaista myöhemmin. ”Yksityinen” valinnalla on hyvä testata tapahtumaa. 

 

 

• Lisää halutessasi Kuva kohdassa tapahtumalle kuva. 

• Ohjaajat kohdassa voit lisätä esim tapahtuman Tuomarin tai muita toimihenkilöitä, mutta 

tämä vaatii, että tiedät heidän Sportti-ID:n. Ei siis välttämätöntä. 

• Lisätiedot toiminnasta kohtaan lisää yhteyshenkilö kilpailulle, esim kilpailun johtaja. 

• Tapahtuman Tunniste ei tarvita. 
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2. Ajankohta ja ilmoittautumisajat 

• Tapahtuman ajankohta, valitse koko päivä ja lisää päivämäärä. 

• Ilmoittautumisaika alkaa vähintään kaksi viikkoa ennen kisaa ja päättyy 5 vk ennen kisaa. 

• Viesti ilmoittautuneille kohtaan voit lisätä kilpailijalle tarpeellista tietoa, jota et halua 

tapahtuma kutsussa näyttää, yms. 

 
 

• Ilmoittautumisen muokkaus ja peruminen kohtaan valitaan ”Ei voi muokata tai perua” 

 

3. Osallistumishinnat 

• Osallistumishinnat SMK:n suositusten mukaan 160 €, poislukien Junioirit, jotka puoleen 

hintaan ja Harraste B, joka -30%. Hinta valintoja lisätään ”lisää hintavalinta” painikkeella.  
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• Kustannuspaikka, voi lisätä, jos tarpeellinen 

 

4. Alennushintojen koodit 

• Alennuskoodeja voi halutessa käyttää. 

 

5. Ilmoittautumistavat  

• Kuka voi ilmoittaa? Valitaan Liikkuja 

 

6. Osallistumisrajaukset 

• Ikärajaus, ei tarvitse 

• Lisenssirajaus, valitaan molemmat, kerta- ja vuosilisenssi. Jompikumpi pitää olla voimassa. 

• Sukupuolirajaus, ei käytetä 

• Vakuutusrajaus, valitaan molemmat, Sporttiturva 7 vrk ja koko kaudelle 

• Liikkujan organisaatiotieto, valitaan ”Liitetään” 

 

 

7. Tapahtuman tägit 

• valitaan kilpailu 
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8. Lisäkysymykset, hyväksyttävät ehdot ja lisämateriaalit 

• Lisäkysymykset ilmoittujalle, tähän lisätään tarvittavat lisätiedot: 

• kilpailijanumero (avoin teksti) 

• puhelinnumero kilpailijalle (avoin teksti) 

• puhelinnumero huollolle (avoin teksti) 

• kelkan merkki ja malli (avoin teksti) 

• kelkan rekisterinro (avoin teksti) 

• sponsorin tiedot (avoin teksti) vastaaminen ei ole pakollista 

• kilpailuluokka (vain yksi valinta annetuista vaihtoehdoista) Pudotusvalikko 
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• Hyväksyttävät ehdot: 

Vakuutan kilpailuun osallistuessani että;  -olen tutustunut huolellisesti lajin sääntöihin sekä 

muihin kilpailua koskeviin määräyksiin, -olen tietoinen lajiin kuuluvista riskeistä ja vakuutan 

että, tietoni ja taitoni ovat riittävät kilpailuun osallistumiseen, -olen tutustunut huolellisesti 

SMK ry:n laatimiin turvallisuusasiakirjoihin: Osa 1. Ensiaputoiminta, Osa 2. Kilpailun 

turvallisuusohjeet (https://smkry.fi/kilpailut/kilpailija-info/), -olen tarkastanut ja huoltanut 

kelkkani ennen kilpailuun osallistumista ja kelkkani on teknisesti kunnossa ja kaikki 

hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, -vakuutan että, kelkassani on voimassa oleva 

liikennevakuutus. Vapautan kilpailun järjestäjät ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle 

mahdollisesti henkeen, terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista ja olen täysin 

tietoinen siitä että, kilpailen omalla vastuullani. 

Ehdon hyväksyminen on pakollista. 

 

• Linkki rekisteriselosteeseen, voi käyttää pohjana https://smkry.fi/rekisteriseloste/ 
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9. Myönnettävät meriitit 

• Tapahtuman perusteella myönnettävät meriitit, ei käytössä 

 

10. Lisätuotteet 

• lomakekentät lisätuotteiden myymiseen 

Esim paita, valitse lomakekenttä missä useampia vaihtoehtoja: 
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Tallenna ja julkaise 


