
        
 

WYŚCIGI CIĄGNIKÓW 

REGULAMIN 

 

ZGŁOSZENIA: 
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – karty uczestnictwa, związanej z 

uczestnictwem w zawodach oraz okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek, najpóźniej w 
dniu zawodów. 

2. Każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B lub T, ważny przegląd 
techniczny pojazdu i aktualne ubezpieczenie OC i NNW 

3. Ilość zawodników jest ograniczona ze względów logistycznych. 
4. Zgłoszenia zawodników dokonuje się elektronicznie wysyłając formularz na adres: 

wyscigi@openfarm.pl 
5. Zawodnicy zgłaszają się najpóźniej do dnia 27.05.2019r. 
6. Wszyscy zawodnicy zostaną przebadani alkoholomatem przed przystąpieniem do wyścigu. 
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony: www.openfarm.pl lub wysłać zapytanie na adres  

wyscigi@openfarm.pl  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne poniesione podczas imprezy. 

9. Organizator nie pokrywa kosztów transportu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania imprezy. 

11. Decyzje Organizatora są ostateczne.  

12. Organizator przewiduje jazdy próbne w dniu 2 czerwca b.r. w godz. 10.00-12.00. 

13. Sędziego głównego oraz sędziów pomocniczych powołuje Organizator. 

14. Kierowcy parkują traktory w wyznaczonym miejscu – „Parku maszyn”, gdzie zostaną  przydzielone 

numery startowe. 

15. Dobór przeciwnika oraz toru jazdy odbędzie się w drodze losowania w dniu imprezy. 

16. Podczas pokonywania trasy nie obowiązują limity prędkości. 

17. Liczba uczestników jest technicznie ograniczona 

18. O zgłoszeniu decyduje kolejność zgłoszeń 

 

KATEGORIE TRAKTORÓW:  
1. Kategoria kogucia  moc silnika do 60 KM 
2. Kategoria ciężka moc silnika do 92 KM.  
3. Kategoria superciężka  – powyżej 92 KM. Bez limitu mocy 

 
Ciągniki startujące w konkurencjach musza być ciągnikami rolniczym z wykluczeniem ciągniko - 
podobnych lub bolidów przygotowanych do jazdy pod kątem prędkości. Nie przewiduje się 



uczestnictwa pojazdów o tych samych rozmiarach kół na obu osiach tzn. że tylne, stale napędzane koła, 
muszą mieć wyraźnie większą średnicę. Jeżeli w danej kategorii zgłosi się zbyt mała liczba 
uczestników to zostanie automatycznie przeniesieni do sąsiadującej kategorii z większą ilością zgłoszeń. 
 

ZASADY WYŚCIGU:  
Pierwsza Konkurencja - SLALOM 
Celem wyścigu jest najszybsze dotarcie do mety. Uczestnik musi przejechać slalomem po wyznaczonej 
trasie nie opuszczając żadnego z elementów trasy. W ramach zapoznania się z trasa można ja przejechać j 
traktorem tylko raz. Konkurencja odbywa się w parach. 

Druga Konkurencja – ¼ MILI 
Celem wyścigu jest jak najszybsze dotarcie do mety. Uczestnik musi przejechać odcinek 200 metrów i 
zawrócić. W ramach zapoznania się z trasa można ja przejechać j traktorem tylko raz. Konkurencja odbywa 
się w parach. 

NAGRODY: 
Za miejsca: I, II, III, i dalsze przewidziane są nagrody.  
I miejsca to nagroda 900 zł   
II miejsca to nagroda 600 zł                                            
III miejsca to nagroda 300 zł     
Miejsca od IV i dalsze otrzymają Kupon o wartości 100 zł na zakup paliwa od firmy PETRO Mazowsze 
                                        
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wyścigu, o czym zawodnicy zostaną poinformowani 
przed rozpoczęciem wyścigu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

KARTA ZGŁOSZENIA W WYŚCIGACH (wypełnioną odesłać na wyscigi@openfarm.pl) 

NIEDZIELA 02.06.2019 START o godzinie 13:00 

Wypełnia uczestnik rajdu (CZYTELNIE) :  

1. Dane uczestnika:    

 Imię i nazwisko ________________________________________________________   PESEL_____________________________   

Adres: ______________________________________________________________________________________________ 

  telefon kontaktowy: ______________________________________  e-mail: __________________________________________  

Imię i Nazwisko oraz  telefonu do członka rodziny:________________________________________________________________ 

 

2. Kategoria traktorów (zaznaczyć znakiem X i wypełnić puste pola): 

 Kategoria kogucia  moc silnika do 60 KM.   
 

Marka……………………………….……………….. Model………………………………………..  Rok produkcji………….…………… kW z dowodu………… 
 
 Kategoria ciężka moc silnika do 92 KM.  
 

Marka……………………………….……………….. Model………………………………………..  Rok produkcji………….…………… kW z dowodu………… 
 
 Kategoria superciężka  – powyżej 92 KM.  
 

Marka……………………………….……………….. Model………………………………………..  Rok produkcji………….…………… kW z dowodu………… 
 

3. Oświadczam, że:  

- zapoznałem się z Regulaminem zgłoszeń  i zobowiązuję się go przestrzegać.  

- stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Wyścigu.  

- posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się.  

- będę trzeźwy przed zawodami i poddam się kontroli alkoholomatem. 

4. Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć z moim 

wizerunkiem przez organizatorów imprezy. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć 

z moim wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez  

   organizatorów imprezy. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych  

   stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.) 

 

        …………………………………..…………………………………………………………….……………………………………………..                   

data i czytelny podpis uczestnika 
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