„Traktor cup 2022“ Krčmaň

Propozice + rozpis XIV. ročníku

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel: Obec Krčmaň, Mikroregion Království
Datum konání: Sobota 7. května 2022 od 15.30 hod.
Místo konání: Víceúčelové hřiště u OÚ Krčmaň a prostory nad místním hřbitovem
Ředitelství závodu:
Ředitel:
Vrchní rozhodčí:
Hlavní pořadatelé:
Hlavní technický zástupce:
Zdravotník:

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
Mgr. Zdeněk Jančo
Zdeněk Coufal, Jiří Komárek
Ladislav Domes, Ing František Římský
Pavla Jančová

Přihlášky: Jmenovité přihlášky zašlou obce, případně jednotliví účastníci do 5. 5. 2022 na
mail adresu: obec@krcman.cz, případně nahlásí na tel. čísle 585 393 018, příp. Mo: 724 158 541
Startovné: Neplatí se
Kategorie: M1 – dospělí; D1 - děti
Losování: Proběhne v den závodu tj. 7. 5. 2022 v 16.00 hod.
Občerstvení: Zajištěno v místě konání závodu

Technická a ostatní ustanovení:
Předpis: Závodí se podomácku s vyrobeným traktůrkem, případně s továrním traktorem
vyrobeným do roku 1970, dvoukolové frézy nebo čtyřkolové sekačky. Recesní závod.
Soutěžní disciplíny: a) Jízda do vrchu po vyznačené trase s 18° stoupáním a zpět do cíle
(cca 300 m) na čas.
b) Jízda zručnosti mezi kužely a couváni do vymezeného prostoru na čas (za nezdolanou
překážku, případně zachycení každého kužele se připočítává 5–10 s).
c) Vložený dětský závod šlapacích traktůrků–dětí do 10-ti let věku na čas po určené rovince
Systém soutěže: V hlavním závodě nejnižší součet obou časů v jednotlivých disciplínách
určí vítěze. Časový program: 15.30 – 16.00 hod. Dětský závod šlapacích traktůrků
15.50 – 16.00 hod. Prezentace + seznámení s tratí
16.00 – 16.10 hod. Losování startovní listiny
16.15 – 16.20 hod. Představení jednotl. závodníků s traktůrky
16.20 – 16.40 hod. Starty s jízdou do vrchu
16.45 – 17.15 hod. Jízdy zručnosti mezi kužely a couvání
17.30 – 17.45 hod. Vyhlášení výsledků a předání cen
Ceny: Závodníci na prvních třech místech obdrží pohárek, s ostatními účastníky také diplom
a drobné upomínkové ceny.
Podmínky účasti: Závodu se mohou zúčastnit závodníci s trvalým pobytem v obcích MK –
Království. Pokud není namontován ochranný rám traktoru, je nutno použít ochrannou přilbu
(bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn na start). Účast na závodě je dobrovolná a
může se jej zúčastnit osoba starší 18 let s platným řidičským průkazem. Účastník závodu je
povinen věnovat zvýšenou pozornost divákům, zejména dětem, a své jednání přizpůsobit
tak, aby bylo chráněno zdraví a majetek jak diváků, tak i ostatních startujících a pořadatelů.
Prohlášení pořadatele: Pořadatelé prohlašují, že nenesou odpovědnost za případné vzniklé škody
na majetku, nebo zdraví účastníků. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí a náklady.
Pořadatel si vyhrazuje právo na provedení dechové zkoušky na alkohol před startem u startujících.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

V Krčmani dne:
13. 4. 2022

Mgr. Zdeněk Jančo
starosta obce Krčmaň

Miroslava Zavadilová
předsedkyně MK - Království

