Hyvä tuomari ja koetoimitsija,
SPKL-lisenssi tuli myyntiin 1.12.2017. Kokeisiin ja kilpailuihin ilmoittautuvat koiranohjaajat voivat nyt ostaa
itselleen lisenssin ensi vuoden kokeisiin ja kilpailuihin Virkusta.
Lisenssin vaativaan kokeeseen tai kilpailuun ei voi Virkussa ilmoittautua rekisteröitymättä, eikä ilman
voimassa olevaa lisenssiä. Vastaavan koetoimitsijan ei tarvitse erikseen tarkistaa osallistujien lisenssejä.
Ohjaajan lisenssitieto tulee näkyviin kokeiden ja kilpailujen osallistujalistoissa. Voit katsoa ne näin: Mene
kokeen/kilpailun tietoihin, ja valitse ”Osallistujat”. Seuraavaksi klikkaa ”Excel”. Osallistujalistassa
osallistujan kohdalla näkyy lisenssityyppi.

Jos lisenssitiedoissa ilmenee epäselvyyttä, ota yhteyttä kokeen tai kilpailun ylituomariin sekä
Palveluskoiraliiton toimistoon, toimisto@palveluskoiraliitto.fi.

Osallistumisen peruuttaminen
Yksi tehtävä vastaaville koetoimitsijoille tulee lisenssin myötä: 1.1.2018 alkaen, kun osallistuja poistetaan
osallistujalistalta, kirjataan Virkkuun myös peruutuksen syy (esim. ”ei ilmestynyt paikalle”, ”perui”, ”ohjaaja
sairastunut, lääkärintodistus toimitettu”, ”koira loukkaantunut, eläinlääkärintodistus toimitettu”).
1. Ohjaajan tietojen kohdalta klikkaa ”poista”, kirjaa peruutuksen syy, ja klikkaa ”Poista osallistuja
listalta”.
Perunut osallistuja poistuu yhdistykselle näkyvästä listasta, kuten nytkin. Kaikki peruutetut
koeilmoittautumiset tallentuvat Virkun järjestelmänvalvontaan, josta Palveluskoiraliiton toimisto näkee
myös kertalisenssin ostajat. SPKL palauttaa kertalisenssimaksun, jos syynä on kyseisen koe-/kilpailulajin
säännöissä hyväksytty poisjäämisen syy. Palautus merkitään, jolloin Virkusta näkyy, milloin maksu on
palautettu.
Palveluskoiraliitto palauttaa kertalisenssin maksun siis ainoastaan siinä tapauksessa, että poisjäämisen syy
on kyseisen koe-/kilpailulajin säännöissä hyväksytty. Huomioitavaa on, että jos koe- tai kilpailujärjestäjä
päättää palauttaa ilmoittautumismaksun, vaikka peruutuksen syy ei ole koe-/kilpailulajin säännöissä
hyväksytty, tämä ei tarkoita sitä, että myös kertalisenssimaksu palautuu.
Kokeen tai kilpailun peruuntuminen
Jos ohjaajalle on kertalisenssi ja koe/kilpailu perutaan, Palveluskoiraliitto palauttaa lisenssimaksun.
Kertalisenssimaksu palautetaan myös tilanteessa, jossa koe tai kilpailu siirretään, eikä ohjaaja voi osallistua
uutena ajankohtana.
•

Koetoimitsija: kirjaa peruutuksen syy (esim. ”uusi pvm ei sovi”) ja poista ohjaaja siirretyn
kokeen/kilpailun osallistujalistalta.

Kun koetoimitsija ilmoittaa koiran kokeeseen
Joissakin tilanteissa vastaava koetoimitsija hoitaa ilmoittautumisen koiranohjaajan puolesta, esim. jälkiilmoittautumisen kohdalla.
Kun vastaava koetoimitsija ilmoittaa ohjaajan ja koiran kokeeseen tai kilpailuun, ilmoitettavan ohjaajan
tulee olla rekisteröitynyt Virkku-käyttäjä ja lisenssi tulee olla voimassa.
1. Ilmoita henkilö kokeeseen: anna rekisteröityneen ohjaajan sähköpostiosoite ja klikkaa HAE.
a. Jos henkilö on rekisteröitynyt ja hänellä on lisenssi: lisää koiran tiedot, luokka ja
mahdolliset omistajan tiedot (rekisteröityneen käyttäjän tiedot tulee automaattisesti).
b. Jos henkilöllä ei ole voimassa olevaa lisenssiä, et voi ilmoittaa häntä kokeeseen tai
kilpailuun. Ota yhteyttä ohjaajaan.
c. Jos henkilön sähköpostiosoitteella ei löydy rekisteröitynyttä Virkku-käyttäjää, pyydä
ohjaajalta tieto millä sähköpostiosoitteella hän on rekisteröitynyt Virkkuun.
2. Ilmoita ulkomaalainen ohjaaja -valinta: täytä koiran ja ohjaajan tiedot. Ulkomaalaiselta ohjaajalta ei
vaadita rekisteröitymistä tai lisenssiä.
Lisätietoja lisenssistä löytyy täältä: http://www.palveluskoiraliitto.fi/palveluskoiraliitto/lisenssi.html

