Metodika soutěžní disciplíny A
Jízda zručnosti traktorem
1) Zadání
Soutěžící má za úkol projet traktorem Zetor Proxima 80 s pětitunovým přívěsem vyznačenou trasu, která obsahuje
níže uvedené soutěžní prvky. Souprava je připravena v prostoru startu, zajištěna proti samovolnému rozjetí. Traktor
má motor v chodu.

2) Postup plnění úkolu
Soutěžící na pokyn rozhodčího spustí stopky a nastoupí do traktoru. Odbrzdí ruční brzdu a vyjede z prostoru startu A
a postupně podle přiloženého plánku jízdy projede všechny prvky soutěžní trati. U prvků E (zacouvání do garáže) a J
(přistavení přívěsu bokem k rampě) vyčká pokynu rozhodčího k pokračování jízdy (po odměření vzdáleností). Po vjetí
do prostoru cíle A (zastavení předními koly traktoru ve vyznačeném prostoru) zajistí soupravu proti pohybu, motor
traktoru ponechá v chodu, sestoupí po schůdkách z kabiny a zastaví čas na stopkách.

3) Kritéria hodnocení
Kritéria hodnocení vycházejí ze sjednoceného bodovacího systému.
Čas stanovený na projetí soutěžní dráhy je stanoven na 10 minut, po jeho překročení následuje vyloučení soutěžícího
ze soutěže.
Z hlediska bezpečnosti soutěžících je nepřípustná jízda s otevřenými dveřmi traktoru, nesprávné řazení, případně
startování.

4) Celkové hodnocení





čas na projetí dráhy (limit max. 10 minut)
čas za trestné body (za každý trestný bod se počítá 10 sekund)
za každý nesplněný úkol se připočítává 60 trestných bodů (10 minut)
celkový čas

V případě rovnosti časů rozhoduje počet trestných bodů.

5) Vyloučení ze soutěže





překročení maximálního časového limitu 10 minut
za zvednutí kol traktoru nad vozovku (kola traktoru musí být stále ve styku s vozovkou)
za poškození traktoru, přívěsu, oplocení nebo konstrukce soutěžního stanoviště
za hrubé porušení závazných předpisů pro provoz na pozemních komunikacích.

6) Obecné
Při vlastní soutěži si bude moci každý soutěžící před jízdou vyzkoušet traktor – srovnat si sedačku, vyzkoušet záběr
spojky, může popojet 1 – 2 m dopředu a vrátit se zpět (nesmí však projet, či jinak zasáhnout do první překážky) a to
vše do 3 minut.

Prvek trati

A
B
C
D

Start
(vymezení prostoru čárou či obdélníkem,
zkouška záběru spojky a reakce motoru před
startem)
Průjezd pravoúhlou zatáčkou
(odvěsny jsou od sebe vzdáleny 4,5 m,
vyznačit vnější hranici zatáčky)
Průjezd osmičkou
(poloměr kruhu 7 m, vzdálenost středů 10 m,
vyznačit vnější hranice)
Zastavení na přesnost
(dvě tyče)

E

Zacouvání do garáže
(šířka garáže 3 m, hloubka na délku přívěsu,
nutno zacouvat min. polovinou přívěsu –
vyznačit polovinu)

F

Průjezd slalomem vpřed
(šíře 10 m a kužele vzdáleny 7,7 m, vyznačit
vnější hranice)
Průjezd úvozem
(o 0,3 m širší než šíře přívěsu, jízda bez
zrcátek)
Průjezd pravoúhlou zatáčkou
(odvěsny jsou od sebe vzdáleny 4,5 m,
vyznačit vnější hranici zatáčky)
Přejezd lávky (obrácené U 160)

G
H
I
J
A

Přistavení přívěsu bokem k rampě
(pouze plynulá jízda vpřed s jedním
zastavením ve vymezené zóně u rampy: 20
cm před a 20 cm za rampou)

Cíl
(obdélník dle velikosti předních kol traktoru:
20 cm vůle po všech stranách)

Popis chyby
Naskočení do traktoru
Nezavření dveří traktoru
Neodbrzdění traktoru

Počet trest.
bodů
6
6
6

Dotek nebo sražení branky
Přejetí vnější hranice

6
6

Za každý dotek branky
Za přejetí značení na vozovce za každých 0,5
m
Zastavení soupravy tak, aby po doteku přední
částí traktoru (střed traktoru) spadla pouze
žlutá tyčka
Pád červené tyčky
Za každý dotek branky
U rampy vzdálenost: do 30 cm
Vzdálenost do 50 cm
Vzdálenost nad 50 cm
Dotek zadní rampy
Za každý dotek branky
Za přejetí značení na vozovce - každých 0,5
metru
Za každý dotek branky, tyče

6
6

0
12
6
0
6
12
60
6
6
6

Dotek nebo sražení branky
Přejetí vnější hranice

6
6

Za dotek pneumatikou předním kolem
vozovky - měří se každý 0,5m

6

Vzdálenost hrany přívěsu vpředu a vzadu
Vzdálenost do 30 cm
Vzdálenost do 50 cm
Vzdálenost nad 50 cm
Dotek rampy
Povalení rampy
Nezastavení předními koly traktoru ve
vyznačeném prostoru
Nezabrzdění traktoru
Porušení bezpečnosti práce
Vyskočení z traktoru

0
6
12
12
60
6
6
6
6

Doplnění k úkolu E
Soutěžící zvednutím paže dá pokyn rozhodčím k odměření a vyčká na pokyn rozhodčích k pokračování jízdy.
Při nedodržení těchto podmínek je úkol považován za nesplněný.
Doplnění k úkolu J
Pro splnění úkolu je v bodovaném území povolena pouze plynulá jízda vpřed s jediným zastavením za účelem odměření
vzdálenosti přívěsu od rampy. Bodované území je vymezeno pomyslnou kolmicí na rampu a začíná 20 cm před a končí 20 cm za
rampou. Za počátek pohybu v bodovaném území se pokládá již vjezd traktoru do tohoto území. Při zastavení musí být celý přívěs
v bodovaném území. Soutěžící vyčká na pokyn rozhodčích k pokračování jízdy. Při nedodržení těchto podmínek je úkol
považován za nesplněný.
Doplnění k úkolu I
Po případném sjetí z lávky je soutěžící povinen pokračovat v jízdě vedle lávky příslušným předním kolem traktoru až na její
konec. Při nedodržení těchto podmínek je úkol považován za nesplněný.

A – start, cíl

B – pravoúhlá zatáčka

C – osmička

D – zastavení na přesnost

E – garáž

F – slalom

G – úvoz

H – pravoúhlá zatáčka

I – lávka

J - rampa

