VÆGTKLASSER (VÆGT INCL. FØRER) 2019

Plæneklipper klassen 0-300 kg (ALMINDELIG HAVETRAKTOR hvor ALLE kan deltage)

( I Løgstrup køres 2 klasser – op til og med 16 år og fra 16 år og op efter – og der kåres en
Løgstrup-Mester i havetraktortræk)
Kom så Løgstrup – find havetraktoren frem!!!
100% standard
Max træk højde midt bagaksel
standard græsdæk
standard gearing
motoromdrejning max 3400 omd.
funktions dygtig standard klipper
ekstra vægt tilladt, monteres fra midt bagaksel og frem (hjulvægtklodser tilladt)
JUNIORCUP
Standardklasse 0-350 kg
Standard havetraktor med eller uden klipper og kun græsdæk.
Trækhøjde max midt bagaksel. Der skal være monteret tiltstænger.
medbring selv trækøje til dette minimum 30mm.

MAX 25 HK ELLER 18,7 KW OG 2 CYL. MAX 4000 OMDREJNINGER. DER SKAL VÆRE MONTERET
TILTSTÆNGER
Klasse 1:

0-275 kg

Klasse 2:

276-350 kg

Klasse 3:

351-500 kg

Reglerne er ment som retningslinier for gennemførelsen af denne sport, og er på ingen måde en sikkerhed
mod skader på materiel, trækkere, publikum eller andre – dvs. egen forsikring gælder.
Der gives ingen sikkerhedsgarantier, på baggrund af disse regler.
Der appelleres til god sports ånd og tone på pladsen.
Der kan forekomme stikprøve kontrol af vægten på traktor med fører, samt motorens omdrejninger.
Der må ikke ændres på traktor efter indvejning. Vægten må dog godt fordeles.
Der må ikke geares om på remhjulet, dette kan medføre diskvalifikation.
Traktoren må kun køre en gang pr. klasse.
Deltage i to klasser i Juniorcuppen
Man kan køre med i det år hvor man fylder 18 år

DE GULE REGLER FOR HAVETRAKTORTRÆK 2019
Føreren skal kunne nå pedaler, samt føre traktor på forsvarlig vis, fyldt 8 år.
Kun standard havetraktorer – d.v.s. motorer med max 25 hk. Med standard indmad: Krumtap, topstykke,
knast ect.
Der appelleres til folks egen samvittighed og god sports ånd.
2 cyl, transmission og chassis, ingen turbo, gasanlæg, 4wd, diff. Spær og lignende. Dæk/fælge 26x12.00-12
Max. Diameter 650 mm, målt lodret fra bund til top med belastning. Anden mønster er dog tilladt f.eks.
traktordæk/atv dæk (Ingen tvilling hjul)
Eneste tilladte brændstof type: REN BENZIN/DIESEL
Racer brændstof er ikke tilladt.
Motoren skal være afskærmet forsvarligt med motorhjelm (Max 4000o/min. standardreguleret
omdrejninger. INGEN SNOR I REGULATOR.
Føreren skal holde ”numsen” i sædet under hele trækket.
Hvis trækøjet er anbragt højere end midt på bagakselen, skal traktoren være forsynet med tilt stænger
max. Trækhøjde 35 cm – tiltstænger anbefales på alle traktorer. Traktoren medbringer selv trækøje til 30
mm. Træk længde max 400 mm målt fra midt bagaksel.
Hvis vægte monteres, må det bagerste punkt på vægten, højest være 400 mm bag midt bagaksel og må
ikke blokere træk øjet.
Vægt i forende på traktor midt foraksel og max 600 mm frem.
Flagdommeren skal respekteres!. Baneansvarlig bestemmer vedr. diskvalifikation. Inden for 3 meter må der
skiftes gear i den indledende runde – IKKE i pulloff.
Kørsel uden for banen foregår i roligt tempo, ellers bortvisning.

