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Keisarillisen Majesteetin Kor-
keassa Nimessä, Hänen Suo-
men Senaattinsa päätös erään
Keisarilliseen Senaattiin tuodun
Keisarilliselle Majesteetille ase-
tetun kirjelmän johdosta, jossa
Konttoristi R. O. Sten, Tampe-
reelta, alamaisesti on anonut vah-
vistusta anomuskirjaan liitetylle
„Tampereen Polkupyöräilij ä-liit-
to" nimiselle yhdistykselle ehdo-
tetuille säännöille; jonka hake-
muksen johdosta Hämeen lää-
nin Kuvernöörivirasto on laitta-
nut vaaditun alamaisen lausun-
non: Annettu Keisarillisessa Suo-
men Senaatissa ja Sen Talous-
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osastossa, Helsingissä, Heinä-
kuun 28 päivänä 1898.

Keisarillinen Senaatti on itsel-
leen esittelyttänyt tuon alamai-
sen hakemuksen siihen kuulu-
vine asiakirjoineen ja katsoo
kohtuulliseksi ei ainoastaan sal-
lia kysymyksessä olevan yhdis-
tyksen perustamisen vaan myös-
kin sille hyväksyä ja noudatet-
taviksi vahvistaa seuraavat sään-
nöt:



Tampereen Polkupyöräilijä-liiton

Säännöt.
i§.

Tampereen Polkupyöräilijä-liiton tar-
koituksena on yhdistää paikkakunnan
pyöräilevää yleisöä polkupyörä-urhei-
lun suurempaan harrastukseeu, yhteis-
ajoilla, kilpailuilla, ynnä muilla sopi-
villa tavoilla, sekä valvoa pyöräilijöi-
den etuja, samalla huomauttain heitä
velvollisuuksistaan yleisöä kohtaan.

2§.
Tampereen Polkupyöräilijä-liiton jä-

seneksi saapi pyrkiä jokainen hyvä-
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3§.

4§.

maineinen kansalainen, passivisena
tahi aktiivisena, (se on pyörällisenä
tahi pyörättömänä) jäsenenä, mutta on
liitolla oikeus joko hyväksyä tahi
hyljätä hänet, samoin on liitolla oikeus
annetun varoituksen jälestä eroittaa
jäsenen, joka esiintyy sopimattomasti
ja herättää yleistä paheksumista.

Jäsenmaksu on ensi vuodelta, kun
jäsen liittoon yhtyy, kymmenen (10)
markkaa, tähän luettuna maksu jäsen-
merkistä; seuraavilta vuosilta viisi (B)
markkaa; ja joka kerralla suorittaa vii-
sikymmentä (50) markkaa on ainai-
seksi jäsenmaksusta vapaa. Jäsen,
joka ei ole suorittanut jäsenmaksujaan,
edelliseltä vuodella, katsotaan eron-
neeksi.

Liitolla on joka vuosi toukokuussa
vuosikokouksensa, jolioin valitaan
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puheenjohtaja, kirjuri, rahastonhoi-
taja, yliratsupäällikkö, joka samalla on
varapuheen]ohtaja, ja aliratsupäällikkö.
Samassa kokouksessa valitaan kaksi
tilintarkastajaa. Johtokunta, joka sijait-
see Tampereen kaupungissa ja johon
kuuluvat liiton puheenjohtaja, kir-
juri, rahastonhoitaja, yliratsupäällikkö
ja aliratsupäällikkö, on kokonaisuudes-
saan vastuunalainen liiton varoista.

s§-

Paitsi vuosikokousta, on liitolla tar-
peen mukaan kokouksia, joissa pois-
muuton kautta tahi muulla tavalla
vapaaksi jääneitä sijoja johtokunnassa
täytetään sekä pohditaan mahdollisesti
esitettyjä kysymyksiä.

Että kokous olisi laillinen, tulee
siitä ilmoittaa vähintäinkin kaksi päi-

6§.
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i 8.

B§.

vää ennen kokousta, kokouspäivää
lukuun ottamatta, yhdessä suomalai-
sessa ja yhdessä ruotsalaisessa paikka-
kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kokouksessa tulee olla saapuvilla,
paitsi puheenjohtajaa vähintäin yhdek-
sän. (9) jäsentä.

Johtokunnan kokouksessa tulee
vähintäin 3 jäsentä olla saapuvilla,
että päätökset olisivat laillisia.

Kaikki vaalit, lukuun ottamatta
uusien jäsenten vaalia, joka tapahtuu
palloäänestyksellä ja kahden kolmatta
osan (2/3 ) enemmistöllä, toimitetaan joko
suljetuilla lipuilla, tahi muußa sovi-
tulla tavalla, ja voittaa silloin yksin-
kertainen äänten enemmistö. Samalla
tavalla äänestetään muissakin kysy-
myksissä, joissa erimielisyyttä syntyy.
Puheenjohtajalla ei ole äänestysoikeutta.
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9 §■
Liitolla on oikeus määritellä johto-

kunnan jäsenten tehtävät liiton kes-
kuudessa, antaa määräyksiä yhteis-
ajoista, kilpailuista y. m.

10 §.

Ehdotuksia sääntöjen muutoksiin,
joita käsitellään ainoastaan vuosiko-
kouksessa, tulee jättää johtokunnalle
vähintäinkin kuukautta ennenkokousta.

11 §•

Jos liitto hajoaa, lankeavat varat,
joita liitolla mahdollisesti silloin on,
jollekin paikkakunnan urheilua harras-
tavalle seuralle, joka oman harkintansa
mukaan ne voi käyttää;

eikä muutos näin vahvistettui-
hin sääntöihin ole muutenpätevä,
ellei sitä erityisesti vahvisteta.
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Tätä kaikki asianomaiset ala-
maisuudessa noudattakoot.

Keisarillisen Majesteetin Korkeassa
Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa
C. TUDEER. K. F. IGNATIUS.
WALD. ENEBERG. OSSIAN BERGBOM.
IjENNABT GBIPENBEBG.

Axel Wasastjerna.



Ajo- ja järjestysohjeita:

1) Älä aja milloinkaan ilman soitto-
kelloa ja yhdistyksen merkkiä, joka
on kannettava näkyvissä takin va-
semmalla puolella.

2) Käännä oikealle vastaantulevia ta-
vatessa.

3) Aja ohitse vasemmalta puolenniitä
esineitä jotka liikkuvat samaan
suuntaan polkupyörän kanssa; talu-
tettavan hevosen ohitse taluttajan
puolelta.

4) Soita usein ja hyvissä ajoin ennen-
kuin lähestyt matkustavaisia ja kä-
velijöitä,
kulmien ohi ajaessa,
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8) Käytä lyhtyä pimeässä.

käänteissä, ja yhteisajoissa alaslas-
keutuessa.

B) Hiljainen vauhti: teiden ylikäytä-
vissä,
kulmissa,
pimeässä,
enemmän kujettavilla paikoilla.

6) Ole varvillasi hevosta tavatessa

ja sivu ajaessa ja astu alas jos se
näyttää säikähtäneeltä.

7) Yhteisajoissa on välimatka pyö-
räilijöiden välillä oleva vähintään
2:ksi pyörän mittaa paitsi vauhdin
ollessa kiivaamman, samoin myötä
maassa mahdollisen pitkii eli vähin-
täin s:si pyörän mittaa

9) Jos ratsumestarit olisivat este-
tyllä yhteis-ajosta, niin valitaan
johtajaksi joku tottuneimmista aja-
jista.
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10) Tie avataan kokoontumalla oike-
alle. Yksinkertainen rivi tehdään
kaksinkertaisesta siten, että oikean
puoleiset vieruskumppanit ajavat
edelle.

11) Kun yhteisajossa jonkun henkilön
ohi ajetaan, antaa johtaja huo-
mautuksen että useampia seuraa
jalessa.

12) Seuraa tarkoin poliisiasetuksia!



Merkin-antoja:

lystä.

vihellys,

Ratsupäälliköt käyttävät yhteisajoissa
seuraavia merkin-antoja:

Toimeen eli kokoon: pitkä vihellys.
Tämä vihellys on varoitusmerkkinä
kullekin seuraavalle merkin-annolle:
Nouse pyörälle: lyhyt vihellys.
Laskeudu pyörältä: kaksi lyhyttä vihel-

Hiljennä vauhtia', pitkä vihellys,
Lisää vauhtia: kolme lyhyttä vihellystä,
Tee yksinkertanen rivi: lyhyt ja pitkä
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Tee kaksinkertainen riri: pitkä ja lyhyt
vihellys,

Varoitus huonosta tiestä tai satunnaisesta
vaarasta useampia lyhyitä vihellyksiä.

t^j
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Tammerfors Cyklist-förbunds

Stadgar.

§ i.
Tammerfors Cyklist-förbund har till

uppgift, att sammansluta ortens hjul-
sport-idkande allmänhet, samt genom
föranstaltande af samåkuingar och
täfiingar samt andra lämpliga medel
bland densamma väcka ett lifligare
intresse för cykelsporten, äfvensom att
bevaka cyklisternas intressen och tillika
uppmärksamgöra dem på deras plikter
gentemot den öfriga allmänheten.
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§2.

§3.
Medlemsafgiften utgör för första

året, då medlem indräder i förbundet,
tio (10) mark, lösen för förbundsmär-
ket däri inbegripen; för hvarje föl-
jande år fem (5) mark; och den, som
på engång erlägger femtio (50) mark,
är för all framtid från medlemsafgift
befriad. Medlem, som icke erlagt afgif-
ten för föregående år, anses från för-
bundet åtgången.

Inträde i Tammerfors Cyklist-för-
hund, antingen såsom passiv eller aktiv
medlem, (d. a. med eller utan veloci-
ped), kan sökas af enhvar välfrejdad
medborgare, men förbundet eger rätt,
att antingen godkänna eller förkasta
ansökningen, samt att, efter meddelad
varning, ur sin gemenskap utesluta med-
lem, som uppträder opassande och
därigenom väcker allmän förargelse.
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§ 4.
Förbundet håller årligen under maj-

månad sitt årsmöte, hvarvid väljas:
ordförande, sekreterare, kassör, öfver-
ridchef, som samtidigt är viceordförande,
och underridchef. Vid samma möte
utses tvenne revisorer.

Direktionen, som har sitt säte i Tam-
merfors stad består af ordföranden, sek-
reteraren, kassören öfverridchefen och
underridchefen, är gemensamt ansvarig
för förbundets medel.

§5.
Förutom årsmötet håller förbundet

vid behof sammanträden, vid hvilka
genom aflyttning från orten eller
af annan anledning ledigblifha sys-
slor inom direktionen besättas, samt
möjligen framstäldafrågor handläggas.

§6.
För att mötet måtte anses lagligt,

bör därom minst två dagar därförin-
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nau, mötesdagen oräknad, kungöras i
en finsk- och en svenskspråkig, på
orten utkommande tidning. Vid mötet

bör, förutom ordföranden, närvara minst
nio (9) medlemmar.

§7.
Vid direktionens sammanträden böra,

för att besluten skola anses lagliga,
minst tre (3) af dess ledamöter vara
tillstädes.

§8.
Alla val, förutom inval af nya med-

lemmar i förbundet, hvilka ske medels
ballottering, livarvid två tredjedelars
(2/a ) röstpluralitet är afgörande, förrät-
tas antingen medels slutna sedlar eller
på annat öfverenskommet sätt, då en-
kel röstöfvervikt är bestämmande. På
samma sätt sker omröstning äfven i
andra frågor, då meningsskiljaktighet
förspörj es. — Ordföranden eger icke
rösträtt.



§9,
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Förbundet eger rätt, att föreskrifva
direktionsmedlemmarnas åligganden
inom förbundet och att gifva föreskrif-
ter vidkommande samåkningar, täfiin-
gar, m. m.

§ 10.
Förslag till ändring af stadgarna,

hvilka få behandlas endast vid årsmö-
tet, böra till direktionen inlemnas se-
nast en månad före mötet.

§11.
Om förbundet upplöses, tillfalla de

tillgångar, förbundet då möjligen eger,
någon å orten existerande, sportidkande
förening, hvilken eger rätt, att använda
medlen enligt eget öfvervägande.



i)

2)

3)

4)

Rid- och ordningsregler :

Rid aldrig ut utan ringklocka och
klubbmärke, som bör bäras synligt
på vänstra sidan af rocken.
Vik af till höger vid möte.

Passera föremål, rörande sig i sam-
ma riktning som velocipeden på
vänster sida, ledd häst på förarens
sida.

Signalera städse och i god tid : före
upphinnandet af vägfarande och
fotgängare,
vid passerandet af hörn,
i vändningar
och samridt vid afsittning.
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5) Sakta fart:
vid vägöfvergångar,
i hörn,
i mörker,
på mera trafikerade platser.

6) Grif noga akt, då häst mötes eller
passeras och sitt af, om den visar
tecken till oro.

7) Vid samridt bör afståndet mel-
lan hvarje ryttare vara minst 2
hjulhåll, utan vid större fart, då
det bör vara den största möjliga
eller åtminståne 5 hjulhåll.

8) Begagna lykta vid ridt i mörker.
9) Om ridscheferna äro förhindrade

att deltaga i samridt, utses all-
tid till vikarie en van ryttare.

10) Väg öppnas genom sammanslut-
ning åt höger. Enkel linje bildas
från dubbel sålunda, att högermän-
nen rida upp framför sina sido-
kamrater.
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11) Då någon person vid samridning
bakifrån passeras, gifver ledaren
tillkänna att flera följa efter.

12) lakttag noggrant polisförordningar.



Signaler:

Ridcheferna använda vid samridter
följande signaler:

Qif akt eller samling: en lång hviss-
ling.

Dennahvisslingföregårsomlystrings-
signal hvarje af de följande signa-
lerna:
Sitt upp: en kort hvissling.
Sitt af: två korta hvisslingar.
Sakta farten: en lång hvissling.
Öka farten: tre korta hvisslingar.
Bilda enkel linie : en kort och en lång

hvissbng.
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Bilda dubbel linie : en lång och en kort
hvissling.

Varning för dålig väg eller tillfällig
olycka flera korta hvislingar.


