STATUTTER FOR SESONGPOKALEN OG MOLDEMESTERPOKALEN 2016

SESONGPOKALEN
Sesongpokalen tildeles sammenlagtvinneren av følgende serie- og enkeltregattaer:
-

Vårserien (serie)
Høstserien (serie)
Molde Race Week (serie)
Inter City
Gossen rundt
Romsdalsfjorden rundt
Jazzregattaen
Høststormen

Sammenlagtresultatet beregnes ut fra overallplassering i hver serie- og enkeltregatta.
Lavpoengsystemet benyttes. To av følgende regattaer kan strykes: Romsdalsfjorden Rundt,
Gossen Rundt, Inter City, Jazzregattaen og Høststormen. For seriene som inngår i
Sesongpokalen gjelder strykninger definert i den enkelte series seilingsbestemmelser.
Sesongpokalen kan kun vinnes av båter som er registrert med Molde seilforening i
målebrevet fra NORrating. Båter fra andre foreninger som deltar på regattaer som teller i
sesongpokalen, skal utelukkes fra resultatberegning i Sesongpokalserien. Sesongpokalen er
evigvandrende, og deles ut på Molde seilforenings årsfest.
Vinner av sesongpokalen, samt 2. og 3. plassering premieres i tillegg med glass.

MOLDEMESTERPOKALEN
Moldemesterpokalen tildeles sammenlagtvinneren av Molde Race Week.
Sammenlagtresultatet for Moldemesterpokalen beregnes ut fra overallplassering i Molde
Race Week. Lavpoengsystemet benyttes. Moldemesterpokalen kan kun vinnes av båter som
er registrert med Molde seilforening i målebrevet fra NORrating. Båter fra andre foreninger
som deltar under Molde Race Week skal utelukkes fra resultatberegning i
Moldemesterpokalen. Det settes opp ny pokal for Moldemesterskapet sesongen 2014.
Pokalen blir evigvandrende, og skal deles ut på Molde seilforenings årsfest.
Vinner av moldemesterpokalen, samt 2. og 3. plassering premieres i tillegg med glass.

"ÅRETS SEILER - POKALEN"
Pokalen deles ut til et medlem som gjennom sesongen har utmerket seg gjennom oppnåelse
av gode resultater rent sportslig og/eller andre positive egenskaper. Styret foretar
avgjørelsen etter skjønnsmessig vurdering av de enkelte kandidater. Selve pokalen skal etter
utdeling stå på Fjærestua for framvisning med vinnerens navn inngravert. Vinneren tildeles
en "vinkaraffel i glass" med inngravering ”Årets seiler, årstall, Molde seilforening, navn / lag”
til odel og eie.

"JA - POKALEN"
Pokalen består av en vinkaraffel i glass med inngravering Ja – pokalen, årstall, Molde
seilforening, navn / lag” til odel og eie. Ja - pokalen deles ut til et medlem som gjennom
sesongen har gjort en stor innsats for å fremme foreningens interesser og formål. Styret
foretar avgjørelsen etter skjønnsmessig vurdering av de enkelte kandidater.

"TUR-POKALEN"
Pokalen tildeles den båt v/rormann som har seilt lengst sammenhengende tur fra Molde og
tilbake i sesongen. Den som mener den har rett til å vinne pokalen, må selv fremme krav om
dette. Et slikt krav skal være styret i hende senest 14 dager før Molde Seilforenings Årsfest.
Pokalen er evigvandrende.

