
Förslag
till

Allmänna Kappåkningsregler
för

Helsingfors Velocipedklubb.

Dessa regler äro antagna vid mötet den
1897 att tilsvidare gälla vid af Helsingfors Velocipedklubb
föranstaltade täflingar å bana samt till de delar, de hafva
sin tillämpning, äfven vid täflingar å landsväg.

Propositioner.

l:o) Propositionerna skola innehålla:
a) dag, tid och plats för kappåkningen;
b) bestämmelser för de skilda täflhlgarna eller loppen;
c) prisens antal och värde;

Anmälningar.

d) anmälningstidens utgång;

2:o) Alla anmälningar måste göras skriftligen och böra
innehålla :
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a) uppgift om i hvilken eller hvilka täflingar anmä-
laren' önskar starta samt för motsvarande täflingar
föreskrifna insatser, hvilka skola gälla såsom kau-
tionssumma. Anm.: Dessa insatser tillfalla klub-
bens kassa i det fall att den anmälde icke startar
vid kappåkningen. Underlåter han att starta i nå-
gon eller några af de täflingar, till hvilka han an-
mält sig, tillfaller den för den eller dessa täflin-
gar faststälda insatsen äfven klubbens kassa. Se-

J( ' däji] jden ' anmälde startat i samtliga täflingar, till
hvilka han anmält sig, återbetalas insatserna.

b) anmälarens namn, ålder, yrke och bostad;
c) maskinens- beskaffenhet. Vid handicap och täfling

méd landsvägsmaskiner, maskinens vikt. (Anm.
Alla maskiner under 12 kilo, utan extra belastning,
såsom broms, skydd, lykta m. in., hvilken ej är till-
låten, betraktas som kappåkningsmaskiner) ; -

d) vid handicap eller försprångstäflan don anmäldes bä-
sta officiella tider för de olika distanser, å hvilka
hen tidigare täflat;

e) noggrann beskrifning på anmälarens dräkt (benklä
dernas, tröjans, mössans och skärpets färger). Hvarje
deltagare måste nämligen rida i trikot och knäben-
kläder;

f) anmälos någon under pseudonym, måste dennes
värkliga namn uppgifvas för täflingskomitén.

3:o) Anmälningstiden utlöper den i propositionerna in-
förda dagen kl. 8 o. m. Senare inkomna anmäl-

'. . ningar eller ofullständiga sådana betraktas som
ogiltiga.
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4:o) Hvarje ryttare, som anmält sig till en täflan, skall
'innan den omedelbart föregående täflingen an-
mäla om han önskar starta eller ej, vid första
täflingen senast en kvarts timme före den till
kappåkningen utsatta tiden; underlåter han detta
kan deltagandet i täflingen nekas honom och hälf-
ten af de vid anmälningen bilagda insatserna till-
faller klubbens kassa.

5:o) Täflingskomitén eger rätt att. afvisa hvarje an-
mälan, samt annulera sådana, äfven om de äro
upptagna på programmet.

6:0) Endast amatörer tillåtas starta, såvida icke sär-
skildt för tillfället blifvit annorlunda bestämdt.

Starten.

7:o) Det ringes till start före hvarje täflan. Ryttaren
eger själf passa på att omedelbart därefter infinna
sig vid startplatsen.

8:0) Starten är s. k. half flygande i alla täflingar, där
annorlunda icke är bestämdt. Undantag göra lik-
väl handicap, rekordtäflingar och täflingar å mindre
än tvä km distans, vid hvilka starten är stående.

9:o) Ordningen vid starten afgöres af täflingskomitén
genom lottdragning och meddelas de täflande
först, då starten skall ske.

10:o) Vid s. k. half flygande start ställas de täflande
upp tätt efter hvarandra' i en lång rad och fara
långsamt med bibehållande af det ursprungliga af-
ståndet sinsemellan ett s. k. dödt hvarf kring ba-
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ll:o)

12:o)

l3:o)

14:o)

nan. Då de täflande nalkas startlinjen, ger star-
taren ett gif a/d-tecken, hvilket, såsnart halfva an-
talet af de täflande passerat startlinjen, följes af
start-tecknet jämte kommando-ordet: gå.

Vid stående start skall maskinens framhjul place-
ras på startlinjen. Startmedhjälparen måste hålla

bägge fötterna, hvilka han icke får flytta från mar-
ken, bakom denna linje. Hvarje steg framåt af

kan för ryttarens vidkommande
med 1 sek. räknas honom till nackdel vid lop-
pets slut.

Hvarje ryttare eger rätt att vid stående start med
startarens tillåtelse starta bakom den honom an-

visade platsen, dock skall i så fall den plats, som

beröres af hans maskins framhjul, betraktas som
startlinje för honom.

Vid falsk eller misslyckad start kallas ryttame
tillbaka af startaren. Är samma ryttare två gån-
ger orsak till falsk start kan han utestängas från
täflingen.

Såvida i täflingar under 10 km de täflandes an-
tal öfverstiger 7, delas täflingen i grupper (heats).
I hvar och en af dessa skola de täflandes antal
v gefär vara lika. Den första i hvarje grupp och
den bästa eller några af" de bästa efterföljande
i tid (beroende på täflingskomiténs bedömande)
täfla ytterligare,- om nödigt i en mellan- eller kva-
lifikationstäflan och till sist i den afgörande- eller
sluttäflan.
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15:o) I rokordridtor och ridt mot tid å kortare distan-
ser än 10 km kunna högst 4 täflande starta sam-
tidigt.

Täflingen eller loppet.

10:o) Man rider från venster till höger

17:o) Förbiåkning får endast ega rum till höger för så

vidt icke den, som skall förbiåkas befinner sig
yttorom gränslinjen för banans inro del. In-
gen ryttare får rida in i on annans bana innan,

han är så långt framför eller bakom att det abso-
lut icke kan vara någon fara för sammanstötning.

18:o) Det är tillåtet att stå af och gå eller springa med
maskinen, dock endast i banans ytterkant, samt
så att man icke generar de andra ryttame. Om
ryttaren med ledd eller buren maskin öfverskri-
der målet eger han rätt att göra anspråk på det
pris, hvartill han möjligen på grund af den ord-
ningsföljd, i hvilken han passerat målbandot voro
berättigad.

19:o) En ryttare har fullföljt täflingen i det ögonblick
maskinens framhjul berör mållinjen.

20:o) Den eller de ryttare, som i en scratschstäflan di-
stanseras mer än ett banhvarf, måste på täflings-
komiténs uppmaning lämna banan.

21:o) Målet betecknas genom ett tvärs öfver banan dra-

get streck midt framför prisdomarestraden.

22:o) Uppstår död täflan mellan tvänne eller flero ryt-
tare, som äro kvalificerade till pris, företages
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omtäfling mellan desse å hälften af den distans,
å hvilken täflingen försiggått såvida ryttarene icke
sinsemellan kunna öfverenskomma om fördelnin-
gen af prisen. Om död täflan uppstår i grupp-
täflan eger omtäflan icke rum.

28lo) Efter täflingons slut skola alla ryttare fortsätta
att rida ett hvarf kring banan, om möjligt i samma
ordning som mållinjen passerats.

24:o) Det är hvarje ryttare strängt förbjudet att släppa
styre eller pedaler så länge han rider på banan.

25:o) Under täflingens gång skola de resterande hvarf-
vens antal tydligt göras synliga för de täflande
genom vid prisdomarestraden anbragta siffror.

26:o) Om från hvarfangifvarenas sida ett fel begås, ge-
nom hvilket en prisberättigad förfördelas, så är
täflingen ogiltig och skall om möjligt omedelbart
göras om eller i annat fall så snart ske kan.

27:o) Ingen täflande må på något sätt som hälst af-
siktligt tvinga en annan att minska farten. Täflings-
komitén är i sådant fall berättigad att förklara
täflingen ogiltig och don skyldige förlustig pris.
Omtäflan företages å samma distans så vidt gör-
ligt samma dag.

Protester.

28:o) Protest mot en ryttares deltagande i en täflan
skall anmälas för täflingskomiténs- ordförande
omedelbart före föregående . täflan, - samt vid för-



29:o)

30: o)

Pris,

31:o)

32:o)

33:o)

34:o)

sta täflingen senast en kvarts timme före täflin-
gens början.

Andra protester måste genast efter täflingens slut
anmälas för täflingskomitén.

Alla protester, hvarom icke annorlunda är stad-
gadt, afgöres af täflingskomitén genom omröst-
ning. Denna kan, om hänsyn tages till prote-
sten, eventuelt låta täflingen gå om mellan två
eller flere af deltagarene, med uteslutande af den
eller de skyldige eller göra förändring med hän-
syn till prisens utdelning.

Infinner sig endast en af de anmälda ryttame vid
starten, erhåller han första priset såvida han full-
följer täflingen. Dock kan täflingskomitén i så
fall fastställa en maximitid.

För att vara berättigad till pris, måste täflare nå
målet inom en af täflingskomitén med hänsyn till
täflingsdistansens längd faststäld tid efter första
man, eller med andra ord inom s. k. flaggtid.

Första pris kan endast utdelas till en ryttare, som
fullföljt täflingen inom prisberättigad tid.

Om i en täflan ett mindre antal än, eller lika
stort antal ryttare deltaga som pris finnas, så har
täflingskomitén rätt att minska prisens antal så
att åtminstone en deltagare blir utan pris. Så-
vida endast tvänne ryttare äro anmälda till en
täflan kan täflingen helt och hållet indragas.
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35:o) Från täflingskomiténs utslag gifves intet vad.

Öfverträdelse.
36:o) Den, som öfverträder öfvanstående regler, visar

opassande uppförande eller förorsakar pekuniär
förlust, kan af styrelsen dömas att betala ersätt-
ning, likaledes kan styrelsen vid öfverträdelse af
detta reglemente utestänga öfverträdaron på kor-
tare eller längre tid från deltagande i af klubben
anordnade kappåkningar.

37:o) Ofvannämda plikt, som tillfaller klubbens kassa,
skall erläggas senast andra dagen efter kappåk-
ningsdagen. Underlåter bötfäld ryttare detta, kan
styrelsen för någon tid framåt fråntaga honom
rätt att starta i klubbons täflingar. I ingen hän-
delse tillätes ryttare starta innan han orlagt bö-
terna.

HELSINGFORS 1800. lIUF VUDSTADSW.ADETS NYA TB-CKKlil.
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