
Regler for traktortræk i standardklasse 

Gældende for traktortræk i  Gludsted 

 

1.    Der må benyttes standard traktorer, tunede traktorer og "monster" traktorer. 

 

2.  Dommeren skal respekteres og har al myndighed. Overholdes reglerne ikke, diskvalificeres føreren af dommeren. 

 

3.  Føreren skal respektere start- og stopsignal (rødt og grønt flag). 

 

4.    Føreren må ved al kørsel på stævnearealet ikke være påvirket ifølge færdselsloven. Ingen hasarderet kørsel på  

   stævnearealet. 

 

5.    Føreren skal mindst have traktorkørekort. 

 

6.    Det er førerens ansvar, at traktoren er lovmæssigt forsikret i forbindelse med transport og kørsel til og fra stævnet. ” Gludsted 

friskoles venners” forsikring dækker ikke skader der er forårsaget af traktor eller tingskade på traktoren. Deltagelse i 

konkurrencen sker for egen risiko. 

 

7.    Kæden skal strammes op inden trækket. 

 

8.    På konkurrencedagen  foretages kontrolvejning inklusiv fører. Traktor og fører skal under denne vejning kunne holde sig 

inden for den tilmeldte vægtklasse. Der er max. 1 vejning pr. trækker. Hvis man ikke kan holde sig inden for den tilmeldte 

vægtklasse, rykker man op i vægtklasse. 

 

9.    Følgende vægtklasser benyttes: 

Standard traktorer:  Tunede traktorer:  "Monster" traktorer: 

 

 1.  Op til 2.400 kg  

 2.  2.401 - 3.400 kg 

 3.  3.401 - 4.400 kg 

 4.  4.401 - 5.700 kg 

 5.  5.701 - 7.500 kg 

 6.  7.501 - 9.000 kg 

 7.  9.001 - 12.500 kg 

1.  Op til 2000 kg  

2.  2.001 - 3.400 kg 

3.  3.401 - 4.400 kg 

4.  4.401 - 5.700 kg 

5.  5.701 - 7.500 kg 

6.  7.501 - 9.000 kg 

7.  9.001 - 12.500 kg 

"Frit lejde" 

ALT ER TILLADT, 

 

tvillinghjul på alle 4, 

4 WD, ekstra vægt osv... 

 

 Alle officielle vægte medregner chauffør, der er klar til konkurrence. 

 

10.  Der trækkes to gange pr. deltager. 1. træk: Hvis gassen l æ g g e s  inden 20 meter, får man et nyt træk. 2. træk Ingen 

mulighed for om træk. 

Traktoren skal kunne køre af banearealet, så stævnet kan fortsætte. Er dette ikke muligt, diskvalificeres det pågældende 

   træk. 

     

    11.  Kun gearskifte beregnet til brug uden kobling må benyttes. 

 

12. Traktoren bringes til hold uden brug af bremser. 

 

13. Alle PTO-aksler skal v æ r e  100 % afskærmet med metal eller plastickappe så det ikke er muligt at komme i 

      Kontakt med roterende dele. 

 

14. Brud på træk og tab af dele medfører diskvalifikation af det pågældende træk. 

 

15. Trækbommen som benyttes til trækket skal være standeret/monteret fra fabrikken. Gaflen skal sidde foroven, forhøjning af 

gaflen er ikke tilladt. 

 

16.  Fast trækpunkt er max.60 cm over jorden, der bliver målt der, hvor kæden skal ligge/fæstnes. Traktorer med affjedret 

foraksel skal have træhøjden målt i højeste position. Er trækpunkt over 60 cm, går traktoren en vægt klasse op. 

 

17.  Trækøjet i trækbommen må ikke overskride bagerste kant af baghjulet hvis standardtræk ikke er i  i n d e r s t e  hul. 

 

18. Eftermonteret turbo og intercooler er tilladt. Alle turboer skal være fuldstændig afskærmet med stålplade, hvis den ikke er 

dækket af motorhjelmen. Turboens indsugning skal være afskærmet, så man ikke kan komme i kontakt med rotoren. 

 

19.  Der køres med f ire trækkende hjul. ( 4WD uden tvillingehjul, eller 2WD med bagmonteret tvillingehjul) Max hjulmontering 

er tvillinghjul. Kun traktorer med gummihjul er tilladt. 

 

20.  Der må kun benyttes standard vægtklodser foran. Vægt foran skal være monteret i  frontramme  eller frontlift . Vægtklodser 

skal være forsvarligt monteret og f a s tspændt. Hjulvægte og vand i hjulene er tilladt. Al andet ekstra vægt som er 

eftermonteret er ikke tilladt udover i "monster" klassen…. 


