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Guldpokalen for Nord.iske folkebåde1 senator Hagelsteins erindringspræuiet
LEbecker en international poka1, skænket af hr. konsul lians Hagelstein,
ønske
d'9t
ned
Tra',verniinde til minde om hans far, senator Alfred Hagelstein,
de
skand'ine1lem
at fremroe den inbernationale sejlsport og dermed venskabet
na'riske og tyske se j lere.
Der blev først" grig sejlet om pokaren j- 195, i Trawemiinde. Pokalen blev 1
]-g74 vu^det ti1 ejenåom af Kjøbenhavns Amatør Sei1k1ub, der genudsatte den
samme år understøltet af Liibecker Yachtklub, Deutsche Forkeboot- vereinigung
og Dansk Folkebådsklub.
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Guldpokalen o'rerrækkes hvert år til den klub under hvilken den vindende
båd er tilneldt.
Hver'u besætningsmedlem i den vindend.e båd viI få overrakt en erind.ringsgave
af den arrangerånde klub.
Evert år der bliver sejlet om pokalen bliver:
a navne*" på deu vindende klub
b navnet på den vindende båd
c navnene på besæ'tningsnedlemmerne
pÅfør't en pergamentsr',-,i1", der opbevares i pokalen' På selve Pokalen onå 6er
ikke r'oretages nogen indgravering
poi:aIen skal holdes forsikret ti1 nyanskaffelsesværdi af den klub, som ti1

"?:;:;":'tr$:l:"rå:,'-l::'tii'::"xå"*1"å"'

rørst har vu,ciet den 5 6a,r6e'

I tilfæIde af at pokalen et år l[Xe kan udde]es, skal den returneres ti}
iijøbenhavns Amatør Sej1klub.
Det påhviler den kIub, hvor pokalen midlertid.ig opbevares, at overdrage den
ti1 den arrangerende klub inden { uger før første sejlads'
)er rTå ikke sejles on pokalen i andre klasser'
omfang,
Det forventes, at den arrangerende klub udsatter andre præmiertili det
startsom den måtte anse foi pa"u"rrd" blandt andet under hensyntagen
gebyrets størreIse, sou den selv fastsætter'
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In.ri ta tioner:
den 1' juni og ci'en
3ejladserne skal hvert år så vidt muligt afholdes nellen
skal af den næste arrangør, så tid1 . septernber. !ekendtgøreIse om tid og sied
11g't som mulig*", dog senest., denl.januar,sendestildeistk.12nævntek}ub-Seglerf6rbundet
ber sant til Dansk'Sejlunion , Deutsåhen Segler- Verband, Svenska
5 uger
senest
klub
arrangerende
den
og Finlands Seglerfdrbundet. Det påhviler
samt
Ovennævnte,
tj-l
al-1e
uioner
ra
før første sejlads i serien at udiende ]nvr
forkan
deltagelse
hlrorfra
ti1 r11e øvrige sejlklubber i Tyskland og Danmark,
ventes.
Del-taEelse os tilmeldi!g-ifr'I a1le nationer'
Sejladserne om pokalen skal være åbne lor ieltagere
klassebevis' dette i
gyldigt
et
af
Enhvar deltagende båd skal være i besidcjelse
klub sanmen rned tilmeldingel
eller en kopi heraf skal sencies tj-1 den arrangerende
af den klub, und'er
med'lem
være
Ejeren eller hans stedfortræder om bord' skal
l:vi lken båden er tilmeIdt.
Xen arrangerenCe klub iastsætter selv senes'te frist for tilmeldinger
For sent mod bagne tilneldinger kan normalt ikke accepteres. uncitagelse herfra
'.
kan dog i'særlige tilfælde gives .
stk. ) fortsætter På næsle side
,

Enhver tilnelding

a
b
e
d
e

er bindende. Den skal indeholde:

bådens navn
bådens sejfnummer

ejerens navn
eller dennes stedfortræder
klubbens navn for hvilken båden starter

Turnus:
Der sejles orc pokalen hvert år, skiftevis r Tyskland og i nanmark med, en af,
henholdsvis tysk eller dansk forkebådsklub bestemt arrangør.
Turnuscrdningen kan flyttes til andre lande, såfrent et ønske herom sk*Lle
foreligger og et flertal af de i stk. 12 nævnte klubber stemmer herfor.
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Den arrangerende klub

MåI

skal

,fi.r
sørge for, at d.er før seriens første sejlad,s os,t,'i
td
omnødvendigtundersejIad^serneerenautoriseretaå1erti].rÅdigheå.

':

Kapsejlad.skooiteen har ret til
opfylder de gældende
ÅIle de deltagende bådes sejl
autoriserede nåLers stempel
Kontrolnåling af nye sejl kan

om bådene

,'G
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ladserne. .

at lade foretage heI eller delvis kontroL af,

klassebesteoroelier.
skal være kontrolnåIt og forsynet ned 6en

nornalt ikke find.e sted før e1ler uad.er Eejl.
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Kansejladsbestemoeiser:
i:.'., ' ' Å11e sejladser skal sejles efter de til enhver tid gæ1dend,e nyeste I.y.E.U. .,,.. t
^,,
kaosejlaåsregler ned d.en nationale uryndigheds forskrif ter, sant d,e af, den
.''"'i ' arrangerende
'
klub fastsatte sejladsbestemnelser.
: ,
serien skal bestå af 6 afsruttede sejladser, hvoraf de 5 bedste opnåede i
resuLtater for hver båd skal gæIde.
udsatte el1er opgivne sejladser skal forsøges gennerført så hurtigt soor
muligt, dog ikke udover den dato, der er fastsat for sid.s te sejlads, Een
g€rne med to sejJ.adser på een dag.
Hvis der i programmet er fastsat en hviledag, kan udfaldne sejladser ikke
sejles denne. dag. Det vil derfor være praktisk, at der ved tilretteleggelsen
af stevnet fastsættes en reservedag ved sl.utningen af seriens sejlad,sår.
itvls 5 seiladser gennenføres, gælder de { bedst opnåede resultaier for hver r
..'
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båd.Hvis4sej1adsergennemføresgæ1dera11e.ItlIfæ}deaf,atderikke
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gennemfores 4 seiladser uddeles pokalen og erind.ringsgaven ikke, men de i stk.,
I nævnte andre præmier uddeles efter den arrangerende
klubs skøn.
.1.-r
: '-tvis
der tilmeldes flere end 5o både ti1 sejladserne,
kan den arrangerende
klub dele det totale antal tlloe1dte både i grupper I henhold til I.i.B,U.s

vej1edningfororganiseringafstørrekapsej1adser.Punkt!iI.r.R.U'svejledni.ng.
,
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Banen:

Banen skal udlægges efter det olyurpiske systen og torueloldes så vidt nuligt
folkebådene aIene.
Banen kan. kun afkortes såfremt første trekant er sejlet under noroale betingelser og indenfor den gældende tidsfrist.
Alle starter skal foregå på kryds.
Sanen skal udlegges i åbent farvand fri af land, grunde og andre forhindringer,
Intet merke cå så vidt mullgt ligge næraere land end 1r) sm.
Startlinien skal i meter være cåo I gange antallet af startende både,
I tilfæ1de af vindspring under sejladserne og dornmerkomiteen skønner at bÅdene
j.kke får det retbe kryds på andet eIler tredie krydsben, kan det luv nærke
t'lyttes fra sin oprindelige position, el1er et nyt merke udlægges, så vidt
muligt i .vinci ø 7et,. Dette skal bekend tgøres f ra dommerskibet el1er et hjelpefartøj, for de førende både har nået det, 1æ mærke f,or at begynd,e at kryd,se 1gen.
Signalerne ti1 en sådan baneæncring skal tydeligt fremgå af sejlad,sbesteoaelSE.trh9 r
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*, førend.e båd ikke kan gøre en gennensnitsfar t af z knob over
*r,
banen beregnet uden krydstillæ9, skal sejladsen op.gives
Såfremt andre både end de hu::tigste oveiskrider den beregnede tidsfrist,
kan kapsejladskomiteen afslutte kapsejlad.sen 1 time efter tidsfrj.stens udIøb.
BÅde, der på dette tidspunkt ikke har fuldført, vil i så fald aIle få tildelt.
points svarende ti1 en placering umiddelbari efter den båd, der sidst fuldførte indenfor
.. en tine efter tidsfristens
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ud1øb.
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Po].nt:
,na tt,

I

enhver tid gældende olympiske pointsystem skal anvend,es, ved. sejladser

i Tyskland kan i sær1ige tilfæIde D.S.V.s pcintberegning fra 1966 anvendes.
Hvis der ikke ned hensyntagen til de muligheder systemerne indebærer, kan
udpeges en vinder p.g.a. pointslighedl skal enhver af de vindende bådes klubber
have tildelt pokalen for et lige langt tidsrum i det følgende År. !e nojagtige',
datoer fas tsættes af kapse j ladskoniteen.
-. ' .:;ir
i '' 7 l'i"
Jury:
Juryen skal bestå af mindst I medlemmer, af hvilke et medLem skal være fornand,
og et meClem næstfornand. Eøjst 2 af ned.letrtrerne rnå tilhøre den arrangerende

klub.

Intet juryned.leu nå vere ejer af, producent af eller deltage i de koakurrerende
I juryen skal der så vid,t muligt være en repræsentant fra hver af d,e, d.eltagende
nationer.
. AlIe nedlenner af juryen skal have et indgående kend,skab til og erfaring i.
kapse jladsregr€rrl€ r
. . 'i'l
på
være
Den arangerende klub skaL
opnærkson
de bestemnelser vedrørende en
: '
jury- ordning; sonr er fastsat i I.Y.R.U.s regler.
Juryens afgørelser kan ikke appelleres.
.1 Fortolknins af statutterne:
,
Tvivl, a"" *ati" op"aa ved.rørende d.isse statutter, skal afgøres i fællesskab
. af Kjøbenhavns Ånatør Sejlklub, Dansk 8olkebådsklub og Tysk FoIkebåd,sklub.
"
Er der opstået tvivl or statutterne p.g.a. oversættelse til end,re eprogr så
er den danske original tekst gældende.
.Statutterne skal under heLe seriens kapsejladser være tilgængelige i kapbåde.
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sejladsbureauet.
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Ånor]-nger:

åndringer af disse'statutter kan kun ske i ridsrummet me1lem afslutningen af
et års sejladser og den 1. januar det følgende år, og kan kun foretages af
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub, Dansk FoIkebådsklub og Tysk Folkebådsklubr o8
kun når to af de'rtre nævnte klubber er enige.

Dansk Folkebådsklub

tiltræder disse atatutrer.

København den r/1-1915

J.lYulff,

formand i Dansk

reben

olkebådsklub

