STEP BY STEP INSTRUCTIONS FOR REGISTRATION
 1. Click Online Entry Form / Klikkaa ”Online Entry Form”

 2. Choose your country and click “select”/ Valitse oma maa ja klikkaa “select”

 3. Fill your details / Täytä henkilötiedot

 4. Choose events and add your record / Valitse laji ja lisää ennätystulos

EVENT AND RECORD / LAJIN VALINTA JA ENNÄTYSTULOS
Throwing events

Shot put Kg 7.260

N

MM.CC

1. Valitse laji, johon haluat osallistua.
2. Lajivalinnan jälkeen valitse taulukosta N, heitoissa ei ole muuta vaihtoehtoa. N tarkoittaa mittausjärjestelmää
3. Seuraava valikko näyttää muodon, jossa tulos tulee syöttää. MM tarkoittaa
metrejä, CC senttejä.
4. Tyhjään ruutuun tulee syöttää ennätystulos. Esimerkki: 15 metriä 20 senttimetriä tulee syöttää tyhjään ruutuun muodossa 15.20
1. Choose event
2. After choosing event, choose N from menu, N meaning measurement system. N is
the only option in throwing events.
3. Next menu shows the form in which the result must be feeded. MM means meters
and CC means centimetrs.
4. Put personal best to the empty slot. Example: 15 metres and 20 centimetres
must be put 15.20
Running events

60m

E

SS.CC

1. Valitse laji, johon haluat osallistua.
2. Lajivalinnan jälkeen valitse taulukosta E/M. E tarkoittaa sähköistä ajanottoa
ja M tarkoittaa käsiajanottoa.
3. Seuraava valikko näyttää muodon, jossa tulos tulee syöttää. SS tarkoittaa sekuntia ja CC tarkoittaa sadasosia
4. Tyhjään ruutuun tulee syöttää ennätystulos. Esimerkki: Esimerkiksi tulos 7 sekuntia ja 67 sadaosaa tule syöttää muodossa 07.56

1. Choose event
2. After choosing event, choose E/M. E means electronic timing and M mean manual timing.
3. Next menu shows the form in which the result must be feeded. SS mean seconds, CC means one-hundredth seconds.
4. Put personal best to the empty slot. Example: 7 seconds and 0.56 seconds
must be put 07.56

Jumping events

Long jump

Select

1. Valitse laji, johon haluat osallistua.
2. Lajivalinnan jälkeen valitse taulukosta N. N tarkoittaa mittausjärjestelmää.
3. Seuraava valikko näyttää muodon jossa tulos tulee syöttää. M tarkoittaa metrejä ja CC tarkoittaa senttimetrejä.
4. Tyhjään ruutuun tulee syöttää ennätystulos. Esimerkki: Tulos 5 metriä ja 26
senttimetriä tulee syöttää muodossa 05.26
1. Choose event.
2. After choosing event, choose N. N means measurement system.
3. Next menu shows the form in which the result must be feeded. M means metres
and CC means centimetres.
4. Put personal best to the empty slot. Example: 5 metres and 26 centimetres
must be put 05.26.
If you don’t have record add zeros e.g. 00.00.00 / Jos sinulla ei ole ennätystulosta, merkitse nollilla esim. 00.00.00
 5. Add extras and click “salva” / lisää extrat ja paina “salva”

 6. Wait that you move to payment page / Odota, että siirryt maksusivulle

 7. Choose payment option / Valitse maksutapa

 8. Pay with your credit card / Maksa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla.
For credit card payment you can also use method ”paypal”. Paypa accept most credit
cards.

 After payment you’ll get two confirmation e-mails. / Maksun suoritettuasi saat
sähköpostiisi kaksi vahvistusviestiä.

WElCOME TO JYVÄSKYLÄ / TERVETULOA JYVÄSKYLÄÄN!!!

