
Meddelanden från Finlands Olympiska Kommitté.
i

Program
för de olympiska spelen i Antwerpen.

I. ALLMÄNNA REGLER.

I enlighet med Internationella Olympiska Kom-
mitténs vid kongressen i Lausanne 1919 fattade
beslut kommer den VlLde Olympiaden att hållas
i Antwerpen år 1920.

/. Nationer, som ega rätt att deltaga. Endast de
nationer kunna genom sina representanter deltaga
i spelen, som äro representerade inom den Inter-
nationella Olympiska Kommittén. Undantag från
denna regel kan göras med hänsyn till utom Eu-
ropa befintliga länder, som hittills icke varit re-
presenterade inom I. O. K.

2- Representationsrätt. Endast amatör-idrottsmän
få deltaga i de Olympiska Spelen.

3. Amatör-bestämmelse:
Amatörrättigheten har definierats på följande sätt:
a) I alla de idrottsgrenar, vilka ega egna inter-

nationella förbund, bestämmes amatörbegreppet i
enlighet med dessa förbunds stadgar;

b) i sådana idrottsgrenar, som icke ega egna
internationella organisationer bestämmes detsamma
i varje skild idrottsgren sålunda, att de intresse-
rade ländernas enskilda förbund sammanträda och
överenskomma om en gemensam definition. Den
ledande idrottsorganisationen i varje land tilldelar
landets representanter amatörrättighet, som av
samma lands 01. Kommitté bekräftas.
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å. Representations duglighet:
Berättigad att vid de Olympiska Spelen iepre-

sentera en viss nation eller den stat, varav nämnda
nation utgör en autonom del, är var och en, som
genom börd tillhör denna nation eller på annat
sätt erhållit medborgarrätt inom densamma. Den
som engång deltagit i de Olympiska Spelen, kan
ej vid följande Spel representera en annan nation,
även om han erhållit medborgerskap inom den-
samma, utom i de fall, då erövring skett eller en
ny, genom vederbörliga traktat erkänd stat bildats.

Den idrottsman, som blivit naturalisered i ett
annat land, måste bevisa att han egde amatörrät-
tigheter i sitt hemland vid det tillfälle, då han
bytte nationalitet.

5 Åldersbegränsning. Någon åldersbegränsning
för deltagare i de Olympiska Spelen förekommer
icke.

6. Damernas deltagande. Damer kunna deltaga
i de Olympiska Spelen. 1 programmet angivas de
idrottsgrenar, i vilka de kunna tävla.

7. Programmet. För de Olympiska Spelen har
fastställts ett officiellt program.

8. Extra tävbngar. Utom Spelens officiella pro-
gram har VerKstälhinde Kommittén anordnat täv-
lingar även i följande idrottsgrenar: Rygby fot-
boll, landhockey, ishockey, bågskjutning, hästpolo,
golv (för herrar och d:o för damer), skridskoåkning
och skidlöpning.

9. Spelens ledning. Belgiens Olympiska Kom-
mitté ansvarar för Spelen år 1920 och har vidtagit
erforderliga åtgärder för deras anordnande. Led-
ningen av de enskilda idrottstävlingarna har an-
förtrotts åt subkommittéer, till vilka höra medlem-
mar, valda av de belgiska idrottsorganisationerna.
Specialkommittéer hava utsetts för hästidrott, kapp-
egling och konsttävlingar.

10. Anmälning. Anmälningar till alla tävlingar
vid den Vll:de Olympiaden böra göras genom varje
lands Olympiska Kommitté och >-ändas uteslutande
genom dess förmedling till Olympiadens Verkstal-
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lande Kommitté, adress: rue Guimard 14. Bruxel-
les. Om något land icke har nationell Olympisk
Kommitté, böra alla anmälningar från detsamma
förmedlas av den Internationella Olympiska Kom-
mittén.

Anmälan om deltagarnas antal bör göras
minst en månad före tävlingsdagen samt idrotts-
männens namnförteckningar sändas senast 15 da-
gar före tävlingsdagen eller före den i program-
met lör tävlingsserien bestämda sista anmälnings-
dagen.

Anmälningarna böra insändas uteslutande på av
Internationella 01. Kommittén fastställda blanket-
ter, i dubbla extmplar. De anmälda idrottsmän-
nens namn böra skrivas med tryckstil.

Anmälningarna träda i kraft endast i händelse
de anlämia till Belgiens 01. Kommitté senast på
den i programmet för varje tävling särskilt be-
stämda dagen.

Vid lagtävlingar böra varje såväl verklig täv-
lande som även reserv ifylla en specialblankett
för varje tävlan. Telegrafisk anmälan godkännes
med villkor, att den bekräftas genom ett samma
dag daterat brev. Anmälningsavgifter förekomma
icke.

II- Antalet anmälningar. Antalet deltagare från
varje nation i de olika tävlingarna begränsas i en-
lighet med Pariskongf ssens beslut 1914,

12 Refuserade anmälningar. Belgiens 01. Kom-
mitté förbehåller sig rättigheten att avvisa anmäl-
kingar utan att angiva orsaken härtill. Om så
sker. skall dock orsaken konfidentiellt delgivas ve-
derbörande 01. Kommitté

13 Protest mot tävlande amatörskap. Dylika
protester böra göras omedelbart och skriftligt in-
lämnas till Belgiens 01. Kommitté. Endast sådan
protest tages i betraktande, som åtföljes av 100
belgiska francs och inlämnas till Belgiens 01. Kom-
mitté senast 30 dagar efter prisutdclningsdagen.
Belgiens 01. Kommitté avgör saken efter inhäm-
tande av nödiga upplysningar, och kan dess beslut.
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ej överklagas. Det deponerade beloppet återbetat
las endast i den händelse att protesten hade vä-
gande skäl för sig.

14. Tävlingamas idrottsliga ledning och bedömande-
Tor varje särskild idrottsgren tillsättes:
a) E n internationell jury vars med-

lemmar väljas av det Internationella Idrottsför-
bund, som representerar ifrågavarande idrottsgren.
Om ett sådant internationellt förbund icke finnes,
utser Olympiadens Verkställande Kommitté med-
lemmarna i denna internationella jury.

b) Tavlin gs ju ry !), vars medlemmar utses
av Organisationskommittén, i samförstånd med de
Internationella Idrottsförbunden, på det att jäm-
väl denna jury måtte bliva så internationell som
möjligt. Observeras bör, att denna tävlingsjury
ordnar tävlingsserierna, — grupperna och — ut-
gallringarna, varför densamma bör sammanträde
vid lämpliga tidpunkter och, enär den fungerar
uteslutande för rent idrottstekniska ändamål, vara
till sin sammansättning just så stor som de inter-
nationella tävlingsreglerna i varje särskilt fall för-
utsätta. Jurymedlemmarna och Spelens samtliga
funktionärer äro amatörer.

15. Protester. Beslut av tävlingsdomare, vari-
genom fakta fastställas, kunna icke överklagas.
Protester mot prisdomarnämndens domslut skola i
alla andra fall inlämnas till vederbörande jurys
ordförande av en för ändamålet utsedd medlem av
vederbörande lands 01. Kommitté eller av hans
suppleant.

Dessa protester böra avgivas inom en timme ef-
ter det domarnas beslut i den fråga protesten av-
ser blivit tillkännagivet. Den internationella ju-
ryn avgör sedan saken, efter att hava inhämtat
förklaringar; dess domslut är definitivt.

16. Pris. Vid de Olympiska Spelen utdelas pris

1) Prisdomarnämnd, till vilken man kan vädja i
tvist underkastade idrottsfrågor.
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i form av Olympiska medaljer och Diplom. Med
varje prismedalj följer ett dylikt diplom. Vid lag-
tävlingar utdelas diplom till det segrande laget.
I individuella tävlingar utdelas åt segrarne sta-
tyetter. Till icke-pristagare, som uppnått anmärk-
ningsvärt gott resultat, utdelas diplom.

I de Olympiska kappseglingarna utdelas Olym-
piska medaljer till de segrande farkosternas förare
och manskap.

Alla deltagare i de Olympiska Spelen erhålla en
minnesmedalj.

I allmänhet utdelas i varje tävling tre pris,
nämligen:

a)i„de individuella tävlingarna:
I. Ät segraren diplom, förgylld medalj och en

liten bronsstaty.
11. Ät den andre silvermedalj och diplom.
111. .Nt den. tredje bronsmedalj och diplom,
b) ifagtävlingarna;
I. Ät det segrande laget diplom och förgylld

medalj o åt var och en av manskapet —.
11. Ät det andra lagets manskap silvermedalj.
111. Åt det treaje lagets manskap bronsmedalj.
17. De Olympiska vandringsprisen. Den Interna-

tionella Olympiska Kommittén har beslutat att de
Olympiska vandringsprisen, med hänsyn till sin för
ett beständigt kretslopp alltför stora dyrbarhet,
bräcklighet och tyngd, framdeles böra förvaras i
det Olympiska museet i Lausanne, och att segrar-
nas namn för varje Olympiad skola inristas i över
vandringsprisen befintliga väggtavlor av marmor.
Dessutom förbehåller sig Internationella 01. Kom-
mittén rättigheten att utse lämpliga tävlingsgre-
nar för de vandringspris, vilka ännu i framtiden
möjligtvis k' mma att föräras åt Kommittén.

18. Straffåtgärder på grund av svek.
a) idrottsman, som befunnits hava svekligt upp-

givit sig som amatör, förklaras diskvalificerad och
alla av honom ernådda poäng utplånas ur tävlings-
protokollet.

b) Om det befinnes att det av idrottsmannen

♦
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representerade Förbundet jämväl är delaktigt i be-
drägeriet, uteslutes vederbörande nation från täv-
lan i den eller de idrottsgrenar, vari ifiågava ande
idrottsman deltagit och alla av denna nations re-
presentanter erövrade poäng vid ifrågavarande täv-
lingar utplånas.

19. Representationskostnader. Den belgiska 01.
Kommittén kommer i ingen händelse att taga del
i de tävlandes samt prisdomarnämdernas represen-
tationskostnader. Men den skall likväl göra sitt
bästa för nedbringandet av dessa utgifter samt
ställer sig till de tävlandens förfogande i och för
införskaffande av alla nödvändiga upplysningar.

20. Specialprogram. Specialprogram, innehål-
lande nödiga bestämmelser, stadgar och ordnings-
regler för varje särskilt idrottsslag, komma att
publiceras.

21. Tävlingarnas indelning. För närvarande
existerar icke någon allmän indelning av vid Olym-
piska Spel förekommande tävlingsgrenar. Dylika
förefinnas endast med avseende å allmän idrott.

Den Internationella 01. Kommittén har visserli-
gen vidtagit hithöraade åtgärder, men på grund
av särskilda orsaker har den ännu icke kunnat
slutföra denna uppgift. Indelningen av tävlings-
grenarna kommer i allmänhet att vara densamma
som vid de 01. Spelen i Stockholm.

22. Förändringar. Belgiens 01. Kommitté för-
behåller sig rätt att på grund av tvingande om-
ständigheter göra förändringar i Spelens tävlings-
program, stadgar och arbetsordning.

23. Officiell text. Med avseende å stadgar, ord-
ningsregler och program bör endast den franska
texten anses såsom officiell i alla tvist underka-
stade tolkningsfrågor.

24. Internationella idrottsförbund. Vid de 01.
Spelen tillämpas nedanstående internationella,
idrottsförbunds stadgar:

Internationella Amatör-Idrottsförbundet,
Roddförbundens internationella Federation,
Amatörboxarnas internationella Federation,
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Internationella Velocipedistunionen,
i Internationella Fäktningsfederationen,

Internationella Association-fotbollsförbundet,
Europeiska Gymnastikfederationen,
Svenska Gymnastikfederationen,
Internationella Ishockeyförbundet,
Internationella Lawn-tennisfederationen,
Internationella Federationen för Grekisk-romersk

brottning.
Internationella Federationen för fri brottning,
Internationella Simförbundet,

■ Internationella Skridskoförbundet,
De nationella Skytteförbundens internationella

Union,
Internationella Viktlyftningsförbundet.

11. DE ÖL. SPELENS I ANTWERPEN
PROGRAM

A. Idrottstävlingar.

Allmän idrott ( 18/8-23/8 1920).
Anmälning senast 14/7 1920.
a) Individuella tävlingar. Högst 6 anmälda och

4 deltagare från varje nation.
'100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1,500 m, 5,000 m

och 10,000 m lopp. Maranthonlopp (42.750 m);
110 m och 400 m näcklöpning; 3,000 m hinderlöp-
ning; 3,000 och 10,000 m gång. Höjd-, längd- och
stavsprång med anlopp. 3-stegssprång. Spjutkast-
ning (med grepp om mitten), diskuskastning,
slaggkastning, vigtkastning (25.4 kg) och kulstöt-
ning (7,25 kg); alla med bättre hand.

b) lagtävlingar, (1 lagi: 400 m (4XIOO m) sta-
fettlöpning; 1,600 m (4X400 m) stafettlöpning;
3,000 m terränglöpning (5 deltagare, varav 3 räk-
nas); dragkamp (8 man, 4 reserver).

c) kombinerad individuell- och lagtävlan.
10,000 m terränglöpning (högst 8 anm., 6 delt.)

3 bästa räknas.
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0. Al l eti k.

a) fjädervikt, under 60 kg
b) lättvikt. „

67,5
,

c) medelvikt,
, 75 „

d) tung medelvikt „. 82,5 „

e) tungvikt, över „ 82,5
„

d) antik 5-kamp. (Högst 6 anm.. 4 delt.): 200 m och
1,500 m lopp, längdsprång med ansats, spjut- och
diskuskastning (med bättre hand).

e) 10-kamp, (högst 6 anm., 4 delt.): 100 m, 400 m,
1,500 m lopp, häcklöpning; höjd-, längd- och stav-
språng; kulstötning; spjut- och diskuskastning.

B. Gymnastiktävlingar ( 32 /8
—a9/8 1920).

Anmälan senast 21 /7 1920.
1. Lagtavlan. Enligt den europeiska gymnastik-

federationens system. 1 lag (16 —24 man). Sam-
tidigt uppträdande. Tid: 1 timme.

2- Lagtävlan enligt svenskt system. Samma
vilkor

3. Individuell tävlan, omfattande friövningar
(utan stav eller redskap) efter eget val, rörelser på
räck, barr, ringar och voltigehäst (med sadelbågar).

4. Specialuppvisningar, utan tävlan.
1 manlig och 1 kvinnlig grupp från varje land.

De nationer, som en gång deltaga i ovannämnda
grupptävlingar 1 och 2 kunna jämväl giva en upp-
visning såväl med manlig som kvinnlig grupp.
Deltagarna i uppvisningen erhålla minnesmedaljer.
Tid 45 min. Förteckning över de redskap, som de
olika grupperna medföra eller ämna begagna, bör
inlämnas till Olympiadens Organisationskommitté
senast den 1 maj 1920.

Viktigftningstävlingar (28/s— 28/ s1920).
Anmälning senast 22 /7 1920 3 aom. och 2 delt.

i varje klass.
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I varje klass anordnas 3 olika tävlingar.
1. En hands rycklyftning.
2. Stötlyftning (med bättre hand).
3. Stötlyftning med båda händer.

Grekisk-romersk brottning ( ,5 /8 — 26 4 1920).
Anmälning senast 14/

7 1920. 3 anm. och 2 delt.
i varje klass.

a) fjädervikt,
b) lättvikt,
b) medelvikt,
d) tung medelvikt,
e) tungvikt, över

under 60 kg
. 67,5 „

■ 75 .

82,5 „

82,5 „

Fri brottning (2VB
-31/8 1920)

Samma klassindelning som i föregående.

D. Engelsk boxning (16/8— S6 /8 1920).

Anmälning senast 26/7 1920.

Klasser: a) flugvikt, under 50 kg.
tuppvikt, „ 53 „

c) fjädervikt, „ 57 „

d) lättvikt, „ 61 „

f) medelvikt „ 72 „

e) lätt medelvikt „ 66 „

E. Fäktning ( 15/8 —
2% 1920).

Anmälan senast 14/7 1920.
a) Individuell tävlan: 10 anm. och 8 delt. 1 flo-

rett-, 2 värj- och 3 sabel-fäktning.
b) Lagtävlan: 1 grupp a 8 man. Samma täv-

lingsgrenar.

g) tung medelvikt „ 79 „

h) tungvikt, över
„

79
„
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(24/._31/ 7 1920).
F. Målskjutning med militärgevär

1. Individuell tävlan (7 anm. och 5 delt.)

1. Målskjutning med militärgevär efter eget val,
utan kikarsikte. Distans: 300 mtr, i knä- och lig-
gande ställning. 10 skott avlossas (5 i knä- och 5
i liggande ställning), 2 provskott. Före tävlingen
intar skytten stående ställning mod geväret för
fot, oladdat och med öppet lås. Måltavla: belgisk,
8-ringad tavla, storlek 2X2 m.

2. Målskjutning med militärpistol eller annat i
militärtjänst brukligt fickvapen

Distans: 30 mtr. Stående, frihands ställning:
armen fri från bålen och utan stöd. 30 skott
i 5 serier å 6 skott. 6 profskott. Vid tävlin-
gens början står skytten med laddat vapen och
rakt nedåt sträckt arm samt med vapnets myn-
ning vänd mot marken. Resultatet meddelas efter
varje serie. Måltavla: belgisk, 10-ringad tavla, 50
cmX&O cm.

3. Målskjutning med precisionsgevär.
a) skjutning med kar b in i enlighet med

den internationella Skytteunionens stadgar. 40
skott i 3 ställningar: stående, knä- och liggande
ställning mot internationell måltavla. I varje ställ-
ning 10 provskott. Distans 300 mtr.

b) målskjutningspittol : 50 mtr, 60 skott, interna-
tionell tavla, 10 provskott.

c) skjutning med salongsgevär, kal- 22. Distans:
50 mtr, 40 skott i 4 serier å 10 skott. 4 provskott.
Belgisk 10-ringad tavla, 50 cmX°o cm.

11. Lagtävlan: 1 lag a 5 skyttar och 2 re-
server. »

1. Skjutning med militärgevär enligt eget val
utan kikarsikte.

a) å 300 meters distans, frihand, stående.
b) å 300 „ „ , i liggande ställning.



Varje tävlande avlossar 10 skott i vardera ställ-
ningen. 2 provskott.

c) kombinerad tävlan å 300 mtr och 600 mtrs
distanser. Måltavla: belgisk, 2 mX2 m. Knä- och
liggande ställning.

300 mtr: 2 provskott, 10 skott,
600 mtr: 5 ,10 „

2. Skjutning med militärgevär eller annat fick-
vapen. Distans: 30 mtr. Skjutställning densamma
som individuell tävlan. 30 skott i 5 serier a 6 skott.
6 provskott. Alla serier behöva icke skjutas å rad.
Mål: belgisk, 10-ringad tavla, 50cmX50cm.

3. Skjutning med precisionsgevär.
a) Skjutning med karbin,
b) „ „ pistol.
Enahanda villkor som i individuella tävlingen.

Resultaten från lagtävlan få räknas tillgodo även
för de individuella tävlingarna.

11

G. Skjutning medjaktgevar
(22/ 7 _Bl/7 1920).

Anmälning senast 21 /6 1920.
1. Individuell tävlan. 7 anm., 5 delt.
a) springande hjort, enkelt skott
b) „ „ , dubble.
Distans: 100 mtr. Jaktgevär. Enpipiga gevär

få icke väga mindre än 3,5 kg.
c) Lerduvskytte. Gevären högst 12 kal. Hagel-

skottets vikt högst 36 gr. Valfri ställning.
Varje tävlande bör skjuta 100 duvor i 10 serier,

å 15 mtrs distans. ETter 40:de skottet utgallras
hälften av skyttarne; efter 70:de skottet avgår
ännu hälften av de återstående. I händelse av
jämngoda resultat avgör de avlossade skottens
antal i första hand och i andra rummet omskjut-
ning med 10 duvor.

2. Lagtävlan
a) löpande hjort, enkelt skott. Till laget hör 4

skyttar och 2 reserver. 20 skott. 2 provskott.
b) löpande hjort, dubble.
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Anmälan senast 21/ 7 1920.

Samma bestämningar som i den individuella
tävlingen.

c) Lerduvskytte-
Till laget höra 6 skyttar och 2 reserver.
100 duvor i 10 serier, på 15 mtrs distans.
I övrigt samma villkor som i den individuella

tävlingen.

H. Vattensport.

Rodd (2VB-29/8 V920).

Utgallringstävlingarna vidtaga icke den 27:de, i
händelse deltagarnas antal ej fordrar detta.

Anmälan senast B/7 1920. Bana: Trois—Fontai-
nes--Marly, 2,000 mtr.

a) enmans parårade båtar (skiffs),
b) tvåmans „ ,

(utan styrman),
c) „ „ „ (med styrman)
d) 4-mans „ „ (med styrman),
ej 8-mans „ „ (med styrman).
Alla båtar utriggade.

Simning p/8-2%1920).

Individuell tävlan: 6 anm., 4 delt.
a) för herrar: 100. m fritt simsätt, 100 m rygg-

simning, 200 m bröstsimning, 400 ni fritt simsätt,
400 m bröstsimning, 1,500 ni fritt simsätt. Räka
simhopp (5 m och 10 m) varierande simhopp (5 m
och 10 m); trampolinhopp (1 m och 3 m).

b) för damer: 100 m fritt'simsätt och 300 m
fritt simsätt. Raka simhopp (4 m och 8 m). Tram-
polinhopp (1 m och H m;.

Lagtävlan.
a) för herrar: 800 m stafettsimning (4X200 m).

2 reserver Vattenpolo (7 man och 7 reserver).
b) för damer: 400 m stafettsimning (4XIOO m).

2 reserver.
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Kappsegling ( 7/7
— '% 1920).

Anmälan senast 6 /8 1920.
I enlighet med den nya internationella mät-

ningsregeln (1919) få följande klasser deltaga:
6, 6,5, 8, 8,5, 10 och 12 mtrs farkoster,
internationella 30 m 3 och 40 m 2farkoster,
internationella 18 fots båtar samt 12 fots dinghies.
Tvenne farkoster få anmälas i varje klass.
Den snabbaste farkosten får ordningsnummern 1.
Den farkost, som avbryter, får lika många poäng

som de tävlande båtarnas antal och den, som dis-
kvalificeras, lika många poäng som de inskrivna
båtarnas antal. Om tvenne farkoster hava samma
poängtal, sker omtävlan dem emellan den 10/7 1920.

I. Velocipedåkning. (%—12/8 1920).

...Anmälan senast 8/7 1920.
Tävlingar å bana:
1: Individuella: 6 anm , 4 delt.
1,000 m, 2,000 m (tandem), Ö0 km (utan pace).
2. Lagtävlingar: 4,000 m (4X1,000 m).
3. Kombinerad individuell och lagtävling, 175

km landsvägslopp, 6 anm., 4 delt.

J. Hästsport (%—,2/6 1920).

Anmälning senast B/
8 1920.

Högsta antalet deltagare från varje land:
a) 6 i individuell skolritt, hinderritt och vol-

tige, dessutom 3 reserver.
b) 4, utgörande ett lag, i följande tävligar:

hästmästerskap (charripionat équestre), försökshin-
derlöpning (épreuve dobstacles), dessutom 2 reserver.

Alli deltagare hava rätt att anmäla två hästar
till varje tävlan, mim få tävla endast med en.

Anm. I lagtävlan medräknas de tre bästa del-
tagames poäng i slutresultatet.

Utom sedvanliga 01. prismedaljer utdelas i dessa
tävlingar följande vandringspris: en statyett av
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3. Hinderritt.

H as t p 010.

guld, skänkt av H. M. konungen av Italien för
laghinderritt (innehaves av Sverge); svenska ryt-
teriets vandringspris till den nation, vars represen-
tanter uppnått det bästa sammanräknade resulta-
tet i .hästsport (innehaves av Sverge).

1. Hästmästerskap, kombinerad individuell och
lagtävlan, omfattande:

a) 50 kmtrs landsvägsritt, varav 5 kmtr terräng-
hinderritt.

b) 20 kmtrs landsvägsritt, vartill får användas en
tid av 1 timme, därpå följer omedelbart 4,000 mtrs
hinderj aktritt isteeple-chase).

c) terränghinderlöpning för lag- och individuell
tävlan (hindrens högsta höjd 1,25 mtr).

2. Individuell skolritt.

a) individuell och b) lagtävlan.
4. Voltigetävlan.
Stadgar och bestämmelser för varje skild tävlan

publiceras framdeles i specialprogram.

Den Olympiska polotävlingen försiggår 16 /7
—2/8

å polofältet i Ostende. Lördagen den 24 /7 och ons-
dagen den 28/7 hålles utgallringstävling samt lör-
dagen den 31 /

7 final. Anmälan senast 23/
6 1920.

Största antalet deltagare från varje land: 1 lag
med 4 reserver. Tävlingen hålles enligt utgall-
ringssystemet. London Hurlingham poloklubbs-
stadgar komma till användning.

Modern 5-kamp (24/8—
2 VB 1920).

Anmälning senast 23/
7 1920. 6 anm., 4 delt.

1. Snabbskjutning å25 mtrs distans. 20 skotti
4 serier (5 skott i varje). Måltavla: mansfigur.
Tidsbegränsning: 3 sek., 10 sek. mellan varje skott.
Vapen : revolver eller pistol.

2. Simning: 300 mtr fritt simsätt.
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3. Fäktning: rak värja. Tävling i grupper.
4. Terrängritt: 5,000 mtr. Hästar tilldelas ge-

nom Organisationskommitténs försorg genom lott-
ning och få icke provridas.

5. 4,000 mtrs terränglöpning.
Var och en av dessa tävlingar sker på olika da-

gar i ovannämnd ordning med undantag av att
målskjutning och simning förekomma på samma
dag. Slutresultatet av tävlingarna anges i poäng
på grund av ordningsnumren i de olika tävlingarna;
vid lika poängtal äro segrarnas antal avgörande.

K. Lawn-tennis (15/8
— 23/8 1920).

Anmälning senast 14/7 1920. 6 anm., 4 delt.

L. Association-fotboll (29/8
— 6/9 1920).

Anmälning senast 28/7 1920. 1 lag (11 man och
11 reserver)
Tävlingen försiggår enligt Bergvalls utgallrings-

system.

M. Rugby-fotboll (M/g—V9 1920).
Anmälning senast 29/7 1920. Lagets slutliga

sammansättning bör uppges senast 15/8 1920.
N. Landhockey (i/6

—% 1920).

O. Ishockey äO/4—*>/4 1920)
Anmälning senast 19/

3 1920. 1 lag (7 man, 7 re-
server).

P. Skridskoåkning (2%—3% 1020).
Anmälning senast 19/8 1920.
Skönskrinning enligt specialprogram.

Q. Bågskjutning ( 8/8
- 8/

8 samt 22/8
—"9/8 1920).

B. Konsttävlan, omfattande arkitektur, mål-
ning, och gravyr (träsnitt och kopparstick), skulp-
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svarare Y. Saarela, Finland.

tur, musik och skönlitteratur enligt special pro-
gram.

DE OLYMPISKA VANDRINGSPRISEN.

Antik 5-kamp: Karl XIl:s bröstbild. Skänkt av
svenska kungen.

Modern 5-kamp: Silverpokal. Skänkt av Baron
P. de Ooubertin samt

Guldmedalj. Skänkt av Utställningen i San
Fransisco.

Tiokamp: Vandringspris, skänkt av ryska kejsaren.
Diskuskastning: „Discobolos", staty av trä. Skänkt

av Mmc E. Montgomery. Försvarare
A. R. Taipale, Finland.

Rodd (8-årad): Staty av Pallas Athene. Skänkt av
greve G. Brunetta-dUsseaux.

1.500 m simning: Silverpokal. Skänkt av greve
G. Brunetta-dUsseaux.

Simhopp (för damer): Silverskål. Skänkt, av gre-
vinnan Casa de Miranda.

Fäktning (lag-): Silverpokal. Skänkt av Englands
fäktare.

Grekisk-romersk brottning (tungvigt): Silverpokal.
Skänkt av „The Gold- and Silversmiths". För-

Lerduvskytte : Vandringspris. Skänkt av lord West-
bury.

Hinderritt (lag-): Staty av guld. Skänkt av ko-
nungen av Italien.

Hästsport: Ryttarstaty. Skänkt av svenska rytteriet.
Association-fotboll: Staty. Skänkt av Football-

Association.

Finlands 01. Kommittés sekreterare.

Helsingfors 1920, Hufvudstadsbladetia Nya tryckeri.


