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Rid- och ordningsregler.

1) Rid aldrig ut utan ringklocka och
klubbmärke som bör bäras synligt på
vänstra sidan af rocken.

2) Vik af till höger vid möte.
3) Passera föremål, rörande sig i samma

riktning som velocipeden på vänster
sida, ledd häst på förarens sida.

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

8) Begagna lykta vid ridt i mörker.

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

7) Rid städse på tillräckligt, afstånd
från föregående ryttare.

9) Då ridcbef vid samridning är från-
varande, utses altid i hans ställe en
van ryttare till ledare.

10) Väg öppnas genom sammanslutning
åt höger. Enkel linie bildas från
dubbel sålunda, att högermännen
rida upp framför sina sidokamrater.

11) Då någon person vid samridning
bakifrån passeras, gifver ledaren
tillkänna att flera följa efter.

12) lakttag noggrant polisförordningar
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Signaler,

Ridchefverna använda vid samridter
följande signaler:

Gif akt eller samling: en lång hvissling.
Denna hvissling föregår som lystrings-

signal hvarje af de följande signalerna:
Sitt upp: en kort hvissling.
Sitt af: två korta hvisslingar.
Sakta farten: en lång hvissling.
Oka farten: tre korta hvisslingar.
Bilda enkel linie : en kort och en lång

hvissling.
Bilda dubbel linie: en lång och en kort

hvissling.
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Täflingskomité och Prisdomare.

För hvarje täfling utses af klubben
en täflingskomité hvilken sedan bör ar-
rangera täflingen och fungera som pris-
domare. Täflingskomitén fördelar inom
sig arbetet och funktionerna efter de
olika komitémedlemmarnas lämplighet.
Täflingskomitén består af G medlemmar,
nämligen: Ordförande, 1 tidtagare, 1
hvarfräknare, 1 protokollist och 2 star-
tare.

Vid komiténs sammanträden äger Klub-
bens ordförande eller den honom före-
träder, att, om han så önskar, närvara,
och deltaga i öfverläggningar men ej i
anröstning.

I händelse af behof äger komitén sig
till biträde antaga nödigt antal medhjäl-
pare.
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Ordföranden:
öfvervakar täflingen i sin helhet och
fungerar som domare vid tvistigheter.

Tidtagaren :

sköter sekundometrarne.
livat'f-äki i aren :

för räkning öfver hvarfvens antal och
tillropar den täflande antalet hvarf, som
återstå.

Trotejkollistcn :

för protokollet och upptecknar tiderna,
som tillropas honom af tidtagaren.

Starten N:o 1
gifver signalerna för täflingens begyn-
nande.

håller ryttaren på startningslinien och
lämnar honom lös då starten N:o 1 gif-
ver öfverenskommen signal.

Starten N:o 2
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Täflingen.

§ i.

§ 2.

Har starten N:o 2 medhjälpare, bör
han icke själf deltaga i arbetet, utan
öfvervaka att medhjälparne gifva alla
ryttare samtidigt lösa vid signalens gif-
vande från starten N:o 1.

När anmälningstiden utgått, anställer
täflingskomitén lottning för att utröna i
hvilken ordning de täf lande skola utgå. !

Den som önskar täfla, bör 2 dagar
före täflingsdagen anmäla sig å ställe
som för hvarje gång täfling anställes,
särskildt kungöres.

Deltagare skall infinna sig å täflings-
platsen en half timme före täflingen.

**%



början, för att emottaga förhållningsor-
der och uttaga sin nummer.
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§ 3.
Tio minuter före täflingen måste hvarje

deltagare infinna sig å startningsplatsen.

§ i-

Vid faststäld tid kan starten gifva
startsignal utan att invänta de då icke
ankomna.

§5,

Är starten oriktig, och felet beror af
starten eller hans medhjälpare, bör den
täflandc återkallas och göra starten på
nytt.

§ 6,

N:o 1 erhåller altid första platsen vid
innerkanten af banan, N:o 2 platsen
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§ 7

§ 8.

S 9

bredvid o. s. v. I nästa rad kommer
sålunda lägsta numret vid innerkanten
o. s. v.

Vid täflingen där de täflande rida
en om en, bör N:o 1 altid utgå till
först, sedän N:o 2 o. s. v.

Om täflingen sker på olika distanser
äger den eller de, som deltagit i före-
gående täflan att, i öfrigt i enlighet med
sin ordningsnummer, utgå efter dem som
ännu ej täflat.

Hvarje ryttare, som icke hörsammar
startens befallningar eller som försöker
vinna ett otillåtet försprång, kan, efter
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startens anmälan, af täflingskomitén (pris-
domarne) blifva utesluten från täflan.

S 10.
Om genom någon af deltagames åt-

görande starten eller hans medhjälpare
blir hindrad i uiöfvandet af sin funk-
tion, kan den skyldige blifva utesluten
från täflan.

S 11.

Under ridten skall, ifall någon bakom
ridande gifver varningssignal, den fram-
för ridande altid hålla sig vid banans
innerkant.

S 12.
Den, som söker att hindra en bakom

ridande att komma fram, eller afsikt-
ligt förorsakar sammanstötning, omkull-
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§ 13.

_

ridning eller annan olycka, uteslutes från
täflingen.

Sedan protokollet öfver täflingen ju-
sterats tillkännagifves offentligt huru re-
sultatet utfallit, hvarefter priserna utde-
las af den person, hvilken täflingskomi-
tén därtill utsett.


