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1. Hvem kan delta:
Pokalen kan kun vinnes av medlemmer av Vingelen Idrettslag
fra det året de fyller 10 år, som deltar i lagets aktiviteter eller aktiviteter i andre lag. Det er ingen øvre aldersgrense for utøvere.
2. Formål:
Pokalen skal stimulere til allsidig idrettsutøvelse. Deltaker må
delta i minst to øvelser. Følgende inngår (t.f. = terminfesta):
* Langrenn - Klubbrenn/-mesterskap, andre t.f. renn (på tid).
* Skiskyting - Klubbmesterskap og t.f. renn (på tid).
* Fotball - T.f. seriekamper, stevner/cuper 1 p. pr. dag.
* Håndball - T.f. seriekamper, stevner/cuper 1 p. pr. dag.
* Volleyball - T.f. seriekamper, stevner/cuper 1 p. pr. dag.
* Orientering - Treningsløp, klubbmesterskap, bygdakamper og
t.f. løp (på tid).
* Hopp - Klubbmesterskap og t.f. renn.
* Kombinert - Klubbmesterskap og t.f. renn (på tid).
* Sykkel - T.f. løp (på tid).
* Svømming - T.f. stevner (på tid) 1 p. pr. dag.
* Friidrett - T.f. løp og stevner (på tid) 1 p. pr. dag.
* Skøyter - T.f. løp og stevner (på tid) 1 p. pr. dag.
* Terrengløp - Treningsløp, klubbmesterskap, t.f. løp (på tid).
* Turn - Oppvisning.
(Lista er ikke uttømmende.)
3. Poengberegning:
Første deltakelse i konkurranse i den enkelte gren gir 4+1=5 poeng. Deltakelse i påfølgende konkurranser gir 1 poeng. Ved poenglikhet får alle utøverne napp i pokalen. Skulle det oppstå poenglikhet i det 4. året fortsetter pokalen til det er kåret en vinner.

Sum:
Sign.:
Vingelen IL ønsker alle
lykke til med deltakelsen!

4. Varighet:
Konkurranseperioden følger kalenderåret. Utdeling av pokalen
gjøres normalt i tilknytning årsmøtet i idrettslaget eller annen
hensiktsmessig anledning i det tidsrommet. Pokalen skal vinnes
4 ganger før den overtas til odel og eie. Oppstart for konkurranse
om pokalen er 01.01.2015.
5. Varsel om deltakelse:
Deltakerne sender sjøl inn oversikt over fullførte konkurranser/
aktiviteter innen 20. januar årlig. Skjema ligger på hjemmesida
til Vingelen IL, alternativt fås det ved å kontakte styret i VIL.

Olav Jordets
vandrepokal

Premien er gitt som en gave, da forrige
vandrepokal ble vunnet til odel og eie
i 2014. Pokalen er tidligere vunnet av
Olav Jordet, under NM på Elverum i
1966. I tillegg til napp i pokalen, vanker
gavepremier til de 3 deltakerene som
ender med høyest poengsum:
600 kr / 400 kr / 300 kr
Navn:

Allsidig idrettsutøvelse!

