EM LAHTI HISTORIC RALLYN JA TOP BUILDING -RALLIN (13.-14.8.2021)
SÄHKÖINEN ILMOITUSTAULU SPORTITY-MOBIILISOVELLUKSESSA
Lahden kilpailutapahtuman sähköinen ilmoitustaulu löytyy SPORTITY-mobiilisovelluksesta. Kilpailun viestintäkanavalle
kirjautunut käyttäjä saa automaattisesti informaatiota uusista kilpailutiedotteista ponnahdusviesteillä. Kilpailun sähköinen
ilmoitustaulu; säännöt, kilpailijaohjeet, lisämääräykset, tiedotteet, kilpailun virallinen aika ja linkit online-tulospalveluihin löytyy
yhdestä paikasta – SPORTITYstä.
Jos olet jo SPORTITY-käyttäjä, klikkaa mobiililaitteen vasemmassa yläkulmassa olevaa valikkoa (
”Omat kanavat”. Klikkaa ”+ Add new” ja kirjoita salasana kohtaan ”Password”.

), joka avaa uuden ikkunan

Lahden kilpailutapahtuman SPORTITY-salasana (Password): LHR2021
Klikkaa ”Sign In” –nyt olet seuraajana Lahden kilpailutapahtuman sähköisellä SPORTITY-kanavalla!
Jos et vielä ole ottanut SPORTITY-sovellusta käyttöösi, lataa se veloituksetta mobiililaitteellesi AppStore’sta (iPhone) tai
Google Play’stä (Android).
1. Kirjaudu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&hl=fi&gl=US
tai
https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434
Kun olet ladannut SPORTITY-sovelluksen mobiililaitteellesi, avaa sovellus ja kirjaudu kilpailutapahtuman sähköiselle
ilmoitustaululle; kirjoita kohtaan ”Password” salasana LHR2021 - klikkaa ”Sign In”

SPORTITY mobiilisovellusta käytetään Euroopan Historic Rally Championship -sarjassa, WRC:ssä sekä
EM Rallisarjassa, ja kokemukset siitä ovat erinomaisia.

EM LAHTI HISTORIC RALLY AND TOP BUILDING -RALLY (13.-14.08.2021)
DIGITAL NOTICE BOARD ON SPORTITY APP!
SPORTITY mobile application is used as an digital notice board at the Lahti rally event. A user who is logged in to the
Lahti rally event SPORTITY channel will automatically receive information about new event information via pop-up
messages. Digital notice board; rules, competition instructions, additional regulations, bulletins, the official time of the
rally and links to the online result services can be found in one place - SPORTITY.
If you are already a SPORTITY user, click menu ( ) on the top left corner of your mobile device, which opens a new
window ”My Channels”. Click on ”+ Add new” and write the password for Lahti rally event channel.
SPORTITY password for the Lahti rally event: LHR2021
Click ”Sign In” – now you are following Lahti rally event digital notice board in SPORTITY.

If you haven’t used SPORTITY mobile App earlier, please download it for free to your mobile device from the AppStore (iPhone)
or Google Play (Android).
1. Log in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&hl=en&gl=US
or
https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434

After downloading SPORTITY App to your mobile device, open the app and log in to the digital notice board of the
Lahti rally event. Please write in Password: LHR2021 - click on “Sign In”. You are now following the Lahti rally event
SPORTITY channel!

SPORTITY App is used in the European Historic Rally Championship, WRC and European Rally Championship series, the experiences are excellent!

