Propozice
12. setkání vlastníků doma vyrobených malotraktorů

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

skupinka nadšenců obce Konecchlumí, pod záštitou Obce Konecchlumí

Datum konání:

5. září 2015

Místo konání:

Vítova louka v Konecchlumí

Pořadatelé prohlašují, že nenesou odpovědnost za případné vzniklé škody na majetku a zdraví
účastníků. Účastníci setkání podstupují soutěže a jízdy přírodou na vlastní nebezpečí.

Soutěžní podmínky
Přihlášky:

účastník setkání potvrdí svoji účast a seznámení se s podmínkami soutěže,
vlastnoručním podpisem v den konání akce, při prezentaci.

Startovné:

každý účastník (jezdec) setkání zaplatí startovné 200,- Kč (přihlášení od 1. září 250,- Kč)

Disciplíny
1. Ráno traktoristy
Pravidla: závodí se na pořadateli určeném stanovišti. Závodník si před disciplínou vylosuje
jednu z 5ti obálek, které obsahují časy. Vylosovaný čas ukáže pouze rozhodčímu. Úkolem
závodníka je, co nejvíce se vylosovanému času přiblížit. Jezdec startuje z pozice lehu na
zádech na připravené „posteli“. Na povel start, závodník „běží“ k nenastartovanému traktoru
a jede ke slepičímu kurníku. Zde najde zlaté vejce, položí jej na kurník a jede do cíle. Vítězí
závodník s nejmenším rozdílem mezi vylosovaným a skutečným časem.

2. Tažení břemene
Pravidla: závodí se na pořadateli určeném stanovišti. Jezdec startuje ze židle, zády ke směru
jízdy. Na povel start, závodník „běží“ k nenastartovanému traktoru, který je cca 5m od židle.
Pokud se podaří nastartovat, přejede k břemeni (kládě), která je ve vzdálenosti cca 5m od
traktoru. Břemeno zapřáhne za připravený řetěz a projede úsekem cca 20m do cíle. Čas se
měří od startu do projetí cíle (počítá se projetí konce břemene cílovou čarou). Vítězí závodník
s nejlepším časem.

3. Traktor-sprint
Pravidla: závodí se na pořadateli určeném stanovišti. Startuje se s nastartovaným strojem,
závodník sedí za volantem svého stroje. Na pokyn startéra odstartuje a jede cca 15-20 m do
cíle. Měří se čas od startu do cíle. Vítězí závodník s nejlepším časem.

4. Traktor-kros
Pravidla: závodníci před disciplínou budou mít možnost s pořadatelem trasu nastudovat. Čas
se měří od startu do cíle. Jede se 1.kolo (nejdříve jízdy kategorie 2x2, poté 4x4). V případě
nutnosti asistence vyprošťovacího vozidla se k výslednému času přičítá trestná jedna minuta.
Vítězí závodník s nejlepším časem. Pořadatel si vyhrazuje právo před zahájením 1. kola této
disciplíny umožnit případným zájemcům jednu opravnou jízdu (závodníkovi bude započítán
lepší čas). Pořadatel toto rozhodnutí učiní na základě aktuálních povětrnostních a časových
podmínek.

Hodnocení
Každá disciplína bude vyhodnocena samostatně.
Bude vyhodnoceno i celkové pořadí, které určí součet výsledků všech disciplín. Pozor,
nesčítají se časy, ale za každou disciplínu obdrží jezdec dle pořadí body (1.místo = 1 bod,
2.místo = 2 body atd.). Pokud se jezdec disciplíny nezúčastní, obdrží stejný počet bodů, jako
poslední jezdec v dané disciplíně +1 „trestný bod“. Jezdec s nejnižším počtem bodů po
ukončení všech disciplín se stane celkovým vítězem. V případě shodného počtu bodů dvou a
více jezdců, bude jejich celkové pořadí určeno dle pořadí v traktor-krosu.
Zvláštní cenu udělí starosta obce Aleš Hlawatschke.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže měnit podmínky disciplín a to s ohledem na
počet účastníků, počasí nebo časovou tíseň, popř. pro nepředpokládanou a nestandardní
událost.
V případě účasti 20ti a více závodníků, bude soutěž rozdělena na dvě kategorie (2x2 a 4x4).
Vzhledem ke každoročně vysokému počtu přihlášených malotraktorů, pořadatelé žádají
všechny jezdce, aby své jezdecké kvality předváděli výhradně při soutěžních disciplínách a
neohrožovali diváky. K přesunu na start jednotlivých disciplín a zpět do „parkoviště závodních
strojů“ využívejte výhradně značených cest, které jsou oddělené od prostoru pro diváky.
Děkujeme za dodržování uvedených pokynů a předem děkujeme za pochopení při
dodržování pokynů pořadatelů.
Přejeme mnoho štěstí při soutěžních disciplínách, ale hlavně přejeme příjemnou zábavu a
nezapomenutelné zážitky z Konecchlumské traktoriády!

