KONGEPOKAL I NORGES LUFTSPORTFORBUND
Retningslinjer for utdeling av H.M. Kongens pokal i NLF –ny fra 2017
Det legges til grunn at NLF hvert år tildeles to pokaler. Seks av forbundets syv seksjoner arrangerer
mesterskap som kan kvalifisere til utdeling av kongepokal. For å vinne kongepokal skal både NIFs
og NLFs forutsetninger oppfylles. Aktivitetene som fordeles på de to pokalene er:
Pokal A: Modellfly, Seilfly, Motorfly
Pokal B: Fallskjerm, Hang-, para- og speedglider, Mikrofly
1. Hvert år innen 1. desember melder seksjonene som har prioritet på kongepokal i kommende
år hvilket mesterskap pokalen settes opp i. –NLFs sekretariat melder dette til NIF i h.h.t.
ordinær søknadsprosedyre.
2. Den seksjon som har prioriteten på pokal kan også sette opp en prioritet nummer to.
Ved tildeling av kongepokal til vinneren av et mesterskap som ikke er det primære NM for
kongepokal det aktuelle året er dette forutsatt godkjennelse fra aktuell jury.
3. Alle seksjoner skal utnevne sin representant til jury for Kongepokal.
4. Det settes sammen to forskjellige juryer. En for pokal A og en for pokal B. Det er samme
juryleder i begge, lederen utnevnes av presidentskapet. De øvrige medlemmene er
representanter for aktivitetene som er knyttet til respektiv pokal.
5. Dersom vinner av kongepokal kåres enten i det primære eller sekundære mesterskap
angjeldende år får juryen ingen arbeidsoppgave utover avklaringen før sesongstart om
seksjonen som har prioritet kan tildele kongepokal i det eventuelle mesterskapet som er satt
opp som sekundært for kongepokal under forutsetning av at alle formelle krav innfris.
6. Dersom juryen etter avsluttet sesong skal kåre vinneren av kongepokal skal alle aktuelle
NM-vinnere innenfor aktuell gruppe være kandidater, og det er da utelukkende beste
prestasjon etter kriteriene for kongepokal som skal være avgjørende.
7. Ved stemmelikhet i jury har lederen dobbeltstemme.
8. Kongepokalen skal primært deles ut ved avslutningen av mesterskap. Kongepokaler som
tildeles etter juryavgjørelser blir utdelt senere. Juryen skal ved beslutning om
kongepokalvinner også bestemme tid og sted for tildelingen.
Oslo, 11. november 2016
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