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Guldpokalen for Nordisk Folkebåd
Senator Hagelsteins erindringspræmie
Guldpokalen for Nordisk Folkebåd, senator Hagelsteins erindringspræmie, er en international pokal,
skænket af konsul Hans Hagelstein, Lübeck - Travemünde, til minde om hans far, senator Alfred Hagelstein,
med det ønske at fremme den internationale sejlsport og dermed venskabet mellem de skandinaviske og tyske
sejlere.
Der blev første gang sejlet om pokalen i 1963 i Travemünde. Pokalen blev i 1974 vundet til ejendom af
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub, der genudsatte den samme år. I 1982 blev pokalen vundet til ejendom af
Kerteminde Sejlklub, der genudsatte den samme år, og igen i 1994 vandt Kerteminde Sejlklub Guldpokalen
til ejendom, og har nu genudsat pokalen under nedenstående statutter.

Statutter for Guldpokalen
1.

Guldpokalen vindes hver år til den klub, under hvilken den vindende båd er tilmeldt.

Hvert år der bliver sejlet om pokalen bliver:
A:
B:
C:
- påført den pergamentrulle, der opbevares i pokalen.
indgravering.

Navnet på den vindende klub
Navnet på den vindende båd
Navnene på besætningsmedlemmerne
På selve pokalen må der ikke foretages nogen

Den klub, der til enhver tid er i besiddelse af pokalen, er ansvarlig for denne. Pokalen er af Kerteminde
Sejlklub holdt løbende forsikret hos Codan, som dækker pokalen mod enhver pludselig opstået skade, der
påføres den forsikrede genstand udefra, såsom brand, tyveri og røveri.
Den årlige forsikringspræmie er D.kr. 900,- (i 1995), hvilket beløb af den vindende klub skal indbetale s til
Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 2, DK - 5300 Kerteminde, den 1.september - dog senest 2 uger efter at
pokalen er vundet.
Forsikringen dækker kun imellem England, Tyskland, Sverige og Danmark.
Det er en forudsætning at følgende betingelser overholdes:
Bortset fra transport til og fra et stævne samt selve præmieuddelingen skal pokalen opbevares i bankboks.
Transport til næste arrangerende klub og hjemtagelse til vindende klub skal så vidt muligt ske ved personlig
medbringelse. I tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal forsendelse ske med postvæsenet. Ved
postforsendelse skal pokalen sendes som værdipost med deklaration af D.kr. 100.000,En repræsentant for en vindende klub, skal ved overdragelsen til næste arrangerende klub sikre sig kvittering
for overdragelsen. Pokalen skal være arrangerende klub i hænde inden første sejlads.
Pokalen skal opbevares og transporteres i den dertil indrettede kasse, og opbevaring skal ske på fuldt
betryggende måde.
Pokalen tilfalder den klub til ejendom, der først har vundet den 6 gange.
I tilfælde af, at pokalen et år ikke kan uddeles, skal den returneres til Kerteminde Sejlklub.
Der må ikke sejles om pokalen i andre klasser.
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2.

Invitationer:

Sejladserne skal hvert år afholdes mellem den 1.juni og den 1.september (det henstilles dog til den
arrangerende klub at sejladserne afvikles i uge 29).
Bekendtgørelse om tid og sted skal af den arrangerende klub senest den 1.januar sendes til NFIA samt til
Dansk Sejlunion, Deutscher Segler-Verband, Svenska Seglerförbundet og Finlands Seglerförbundet. Det
påhviler den arrangerende klub senest 6 uger før første sejlads i serien at udsende invitationer til alle
ovennævnte samt til sejlklubber hvorfra deltagelse kan forventes.

3.

Deltagelse og tilmelding:

Sejladserne om pokalen skal være åbne for deltagelse fra alle nationer.
Enhver deltagende båd skal være i besiddelse af gyldigt klassebevis, en kopi heraf skal sendes til den
arrangerende klub sammen med tilmeldingen.
Rorsmanden skal være medlem af den klub under hvilken båden er tilmeldt, samt af en national
Folkebådsklub under NFIA.
Den arrangerende klub fastsætter selv seneste frist for tilmeldinger.
Enhver tilmelding er bindende.

4.

Sejladssted:

Der sejles om pokalen hvert år i Tyskland eller Danmark med en af NFIA godkendt arrangør.
Sejladsen kan flyttes til andre lande, der har vist aktiv deltagelse, såfremt et ønske herom skulle foreligge, og
NFIA godkender dette.

5.

Måling:

Den arrangerende klub skal sørge for, at der under stævnet er en autoriseret måler til rådighed.
Kapsejladskomiteen har ret til at foretage kontrolmålinger.
Alle deltagende bådes sejl skal være forsynet med autoriseret stempel/sejlknap.

6.

Kapsejladsbestemmelser:

Alle sejladser skal sejles efter nærværende statutter, ISAF's kapsejladsregler, den nationale myndigheds
forskrifter, klassereglerne samt de af den arrangerende klub fastsatte sejladsbestemmelser.
Der skal forsøges gennemført 6 sejladser, og mindst 4 skal gennemføres for at pokalen kan uddeles. Der kan
fratrækkes 1 sejlads når 5 sejladser er gennemført.
Hvis der tilmeldes flere end 60 både til sejladserne, kan den arrangerende klub dele det totale antal tilmeldte
både i grupper i henhold til ISAF's vejledning for organisering af større kapsejladser.
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7.

Banen:

Der sejles på en "Op / Ned bane".
vind

Mål
finish line

2

3

1

4

start

Skitsen viser en bagbord bane
Skitsen er ikke målfast

Der bør tilstræbes en afstand på 6 bådslængder mellem mærke 3 og 4.
Banen kan afkortes efter 2 timers forløb, men kun såfremt førende båd har gjort 2 knob over grunden uden
krydstillæg.
Alle starter skal foregå på kryds. Krydsbenets længde skal være mindst 1,8 sm.
Banen skal udlægges i åbent farvand fri af land, grunde og andre forhindringer.

8.

Tidsbegrænsning:

Såfremt den førende båd ikke kan gøre en gennemsnitsfart af 2 knob over grunden, beregnet uden
krydstillæg, skal kapsejladskomiteen opgive sejladsen.
Kapsejladskomiteen skal afslutte sejladsen 1 time efter, at første båd er gået i mål. Både, der ikke fuldfører,
vil blive noteret som "ikke fuldført".

9.

Point:

Der anvendes lav-point systemet
I tilfælde af pointlighed henvises til RRS
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10.

Protestkomite:

Den arrangerende klub kan indsætte en international jury, hvis afgørelser ikke kan appelleres.
Den arrangerende klub kan også vælge at nedsætte en protestkomite bestående af mindst 3 medlemmer, af
hvilke et medlem skal være formand og et medlem næstformand. Højst 2 af medlemmerne må tilhøre den
arrangerende klub. Herudover har enhver deltagende nation ret til at stille et kvalificeret medlem, forudsat at
vedkommende er anmeldt inden sejladserne påbegyndes.
Intet komitemedlem må være ejer af, producent af eller deltage i de konkurrerende både, eller være medlem
af dommerkomiteen under sejladserne.
Hvis arrangerende klub ikke har nedsat en international jury, henstiller udstedende klub - Kerteminde
Sejlklub - til deltagerne, at acceptere afgørelser truffet af den tilstedeværende protestkomite. Årsagen til
denne henstilling er, at vi ønsker at værne om den traditionsrige festligholdelse ved overrækkelsen af
Guldpokalen.

11.

Fortolkning af statutterne:

Tvivl, der måtte opstå vedrørende disse statutter, skal afgøres i fællesskab af Kerteminde Sejlklub og NFIA.
Er der opstået tvivl om statutterne p.g.a. oversættelse til andre sprog, er den danske tekst gældende.
Statutterne skal under hele seriens kapsejladser være tilgængelige i kapsejladsbureauet.

12.

Ændringer:

Ændringer af disse statutter kan kun ske i tidsrummet mellem afslutningen af et års sejladser og den 1. januar
det følgende år, og kan kun foretages af Kerteminde Sejlklub.
Således vedtaget af Kerteminde Sejlklub den 31. december 2001.
....................................
Torben Jørgensen
Formand
og tiltrådt af NFIA
...................................
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