
Ohjeita
kilpailua varten

Porin Polkupyörä-Klubin
KIERTOMALJASTA

viiden kilometrin matkalla.
Maljan lahjoittaneet Klubille vuosijuhlassa Elok. 21 p.

1896 muutamat urheilun harrastajat.

§ 1.

Kilpailtavan matkan tulee olla viisi kilomet-
riä pitkä ja kilpailun tapahtua maantiellä Porin
kaupungin läheistössä tahi muullaKlubin valit-
semalla soveliaalla radalla.

§2.

Jokaisella Porin Polkupyörä-Klubin jäsenellä
on oikeus ottaa osaa kilpailuun, jossa saadaan
käyttää rakenteesen ja vaihetukseen nähden
minkälaista yhdenajettavaa pyörää tahansa.

Hinta: •.'."> p.
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§3.

§4.
Maljaan, jossa on kaiverrettuna sanat

Porin Polkupyörä-Klubin
Kiertomalja

viiden kilometrin matkalla

§5-

Muist. Klubin jäseneksi voi tulla jon-
kun jäsenen esityksestä valituksi.

Maljasta kilpaillaan kahdesti vuodessa, Kesä-
kuun alussa ja Elokuun lopussa. Kesäkuuksi
1897 julistaa Klubin Toimikunta kutsumuksen
ensimmäiseen kilpailuun, johon osaa ottavan
tulee ilmoittautua viimeistään päivää ennen.
Joka vastedes haluaa kilpailla maljasta, tehköön
kilpailuvaatimuksen maljan voittaneelle sekä il-
moituksen siitä viimeistään Toukokuun 15 ja
Elokuun 15 päivänä Klubin Toimikunnalle, jolle
samalla on maksettava osanottorahana yksi
markka.

muutamain urheilun harrastajain Klubin vuosi-
juhlassa Elok. 24 p. 1896 lahjoittama

kaiverretaan kunkin voittajan nimi ja ennätys
sekä kilpailupäivä.

Maljan voittaja on velvollinen ottamaan vas-
taan niin monta vaatimusta kilpailuun siitä kuin
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määräajan kuluessa hänelle on saapunut jaKlu-
bin Toimikunnalle ilmoitettu. Ajan, jolloin mal-
jasta on kilpailtava, määrää Toimikunta.

§ 6.
Lähtö tapahtuu liikkumattomalta paikalta ja

pacemakeria ei kilpuilussa saa käyttää. Maljan
voittamiseen tarvitaan vähintään kymmenen mi-
nutin ennätys. Respiitti-aikoja ei lueta.

§ 7.
Palkintotuomariua toimii Klubin johtokunta,

jonka on ryhdyttävä kaikkiin kilpailuvaatimuk-
sesta ja näistä ohjeista johtuviin toimenpiteisiin.

§8.
Maljan voittajan velvollisuus on ennen julis-

tetun kilpailun alkua jättää malja Klubin Toi-
mikunnalle, huolimatta siitä, ottaako hän itse
osaa kilpailuun tai ei. Jos maljan voittaja luo-
puu klubin jäsenyydestä tahi muuttaa pois paik-
kakunnalta, on malja ehdottomasti klubille jä-
tettävä. Maljaa ei missään tapauksessa saa
paikkakunnalta viedä.

Malja on kiertomaljana aina klubin oma,
mutta jos klubi hajoaa, saa parhaimman ennä-
tyksen saavuttanut maljan omaksensa.

§ «
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§ 10.

§ 11

Pori, Filip Warén'in kirjapaino, 18f7.

Kolmannessa pykälässä mainituista ilmoitus-
rahoista kootaan rahasto uusien kilpailumaljojen
hankkimista varten.

Klubilla on oikeus tehdä muutoksia tahi li-
säyksiä näihin sääntöihin, mutta siinä tarkoituk-
sessa tehtyjä ehdotuksia ei saa lopullisesti käsi-
tellä samassa kokouksessa, jossa ne on esitetty,
vaan toisessa sitä varten kuulutetussa kokouk-
sessa, ja vaaditaan laillista päätöstä varten 3/4
annetuista äänistä ehdotusta kannattavat.
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Regler
för täfling om

Björneborgs Velociped-Klubbs
VANDRINSPOKAL

å fem kilometers distance.
Pokalen tillegnad Klubben å årsfesten den 24 Augusti

1896 af sportvänner.

§ I-

Täflan skall omfatta fem kilometers sträcka
och äga rum å landsväg invid Björneborg eller
å annan af Björneborgs Velociped-Klubb fram-
deles utsedd lämplig bana.

§ 2.

Täflan är öppen för medlem af Björneborgs
Velociped-Klubb och får vid sådan maskin för
en person af hvad typ som hälst och oberoende
af utvexling användas.

Pris: 25 p.
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§ ?

§4.
A. pokalen hvarå finnes ingraveradt :

«Björneborgs Velociped Klubbs
Vandringspokal

å fem kiloin, distance.

vänner».

§.r>

Anm. Medlemskap i klubben vinnes
genom inval på framställan af klubb-
medlem.

Täflan om pokalen får ske tvänne gånger år-
ligen, i början af Juni och slutet af Augusti.
Första täflingen utlyses af Klubben till i juni
1897, till hvilken täfling anmälning om delta-
gande skall ske hos Klubbens Bestyrelse senast
dagen förut. Till de följande täflingarna bör
utmaning tillställas innehafvaren af pokalen så-
väl som anmälning härom göras och en anmäl-
ningsafgift stor Fmk 1 erläggas till Klubbens
Bestyrelse senast den 15 Maj och den 15 Au-
gusti.

Tillägnad Klubben å årsfesten 24 /8 96 af sport-

ingraveras efter hand pokalvinnarenes namn med
uppgift om dagen för täflingen och tiden hvar-
med pokalen tagits.

Innehafvare af pokalen är skyldig mottaga så
många utmaningar som inom föreskrifven tid
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till honom ingå och hos Klubbens Bestyrelse
blifva anmälda och utsattes dagen för täflingen
mellan pokalinnehafvaren och utmanaren eller
utmanarene af Klubbens Bestyrelse.

§ 6-

Starten är stående och få s. k. pace makers
icke användas. Längsta tid som lar åtgå för
att pokalen skall vara eröfrad är tio minuter.
Respitberäkningar ifrågakomma icke.

§ 7.

Såsom prisdomare fungera ledamöterna i
Klubbens Bestyrelse hvilka böra i överensstäm-
melse med dessa reglers innehåll vidtaga alla de
åtgärder som i anledning af skedd utmaning äro
af nöden.

8 8,

Innehafvare af pokalen är skyldig ställa den-
samma före utlyst täflans början till Klubbens
Bestyrelses förfogande likaså om han är förhin-
drad att utmaning antaga. Skulle innehafvare
af pokalen af en eller annan orsak från Klub-
ben afgå eller från orten bortflytta bör pokalen
ovilkorligen geuast till Klubben återställas. I
ingen händelse får pokalen från orten bortföras.
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§9.

§ 10.

§ H.

Björneborg, Filip Warens tryckeri, 1897.

Pokalen stannar såsom vandringspokal stän-
digt i Klubbens ego. Skulle Klubben upplösas
blir pokalen med full ägande rätt dens egen-
dom, som med minsta tid tagit samma.

I tredje paragrafen omnämda anniälningsaf-
gifter användas till fond för anskaffande af
nya täfliugspokaler.

Rättighet för Klubben att i dessa täflings reg-
ler göra ändringar eller tillägg medgifves den-
samma, men får förslag härutinnan icke upp-
tagas till slutlig behandling vid det möte de
blifvit väckta utan vid ett annat för ändamålet
utlyst sammanträde. För giltigt beslut erfordras
3/i delar af de afgifna rösterna.


