DGTP STÆVNE
Dgtp afvikler stævner i garden tractor pulling over hele landet enten som de eneste pullere ved
stævnet eller sammen med andre, eksempelvis havetraktore, farmtraktore eller sammen med
hovedorganisationen DTP. Sommetider afvikles stævnerne også i forbindelse med byfest eller
andre festlige arrangementer.
Dgtp er organiseret under ETPC og DTP og kører også på deres stævneforsikring.
Der er pt fire klasser åbne i DGTP med ca 30 synede traktore. De fire klasser køres med to forsøg
til pull off og afvikles på ca tre timer.
Når DGTP stiller op er det med egen dommerpersonale, vægt, slæde og måleudstyr samt
bemanding af disse.
I henhold til krav fra forsikring og regler stilles der en række krav til baneområder og til ryttergård.
De mange teams kommer ofte med bil og trailer eller mindre lastbiler det er derfor nødvendigt for
arrangørerne at overveje parkerings forhold til de mange team-køretøjer.
Før afvikling af selve stævnet holdes der teknisk kontrol af de deltagende traktore hvor
sikkerhedsfunktionerne kontrolleres. I forbindelse med denne kontrol er der behov for strøm til
vægt mm ligesom der også skal bruges strøm til måleudstyr som placeres for ende af banen.
DGTP stævnerne er ofte flittigt besøgt af publikum og med det rette PR arbejde er der før set firecifret besøgsantal.
Har du plads og lyst til at engagere DGTP til et stævne kan det gøres ved at tage kontakt til
bestyrelsen. Du skal som arrangør afholde udgifterne til DGTP samt sørge for pokaler til de tre
bedste i hver klasse. Hvad du kan tjene på billetter madsalg mm er DGTP uvedkommende.
DGTP stiller med:
Bemandet slæde.
Vægt til indvejning.
Lystavle .
Måleudstyr.
Dommerhold.
Stævneforsikring.
Speakerdata på traktore

Arrangøren skal sørge for:
1 person til hjælp til betjening af lystavle/måleudstyr.
2 personer med ATV eller lignende til bugsering.
Bemandet udstyr til afretning af bane, samt kridt til
markeringslinier på banen.
Brændt kalk i tilfælde af våde baneforhold.
At levere præmier/pokaler til de 3 bedste placeringer i
hver klasse

DGTP kan i forbindelse med stævne være behjælpelig med:
PR i form af omtale og deling på Facebook.
Udarbejdelse af stævneplakat.
Fordelagtig indkøb af pokaler.
Fotograf til stævne.

Til dækning af DGTP’s udgifter betaler arrangør 4500kr for DM stævne
Og 3500kr for et pokalstævne. Hvis arrangør stiller med måleudstyr er priserne
hhv. 4000kr og 3000kr.
DGTP kan aflyse et stævne 2 timer efter starttidspunkt pga. regnvejr, i dette tilfælde vil arrangørens udgift
til DGTP kun være transport af slæde.

KLASSE OVERSIGT

350kg stock
Er for havetraktorer med op til 25hk. Traktorerne skal være kommerciel fremstillet
og er begrænset modificeret. Klassen er for 8-16 årige og dermed den klasse som er
den ”vigtigste” DGTP klasse, ikke for publikum men for at sikre udannelse af de nye
kører som fremadrettet skal repræsentere traktorpulling i Danmark.

500kg modificeret
De skrigende motorers klasse. Traktorerne i denne klasse er små special fremstillede
hidsige maskiner som ofte er udrustet med motorcykel motorer som typisk yder
150-200 hk og som ringer ud ved 10-13000 RPM.

KLASSE OVERSIGT

600kg modificeret
Klassen for de største traktorer og med de mest varierede motorer. I denne klasse
kørers der med både suge og tryk-motorer og reglerne tillader op til 5 liter
slagvolumen med både benzin, diesel og alkohol som brændstof.

600kg Compact diesel
Som navnet siger er denne klasse forbeholdt dieselmotorer og traktorerne er lidt
mindre end den anden 600kg klasse. Det er i denne klasse et krav at de skal ligne en
kommercielt fremstillet traktor. Klassen er motormæssigt begrænset til max 2,5L
slagvolumen og max fire cylindere.

KLASSE OVERSIGT

BANEN
Der er mulighed for seks forskellige klasser i DGTP men pt kun deltagere i fire

En Gardenpulling bane skal være
mindst:
o Stock 350 og 500 længde 50 meter.
o Modifieds og Compact Diesel 70
meter.
o Brede af kørebanen 7 meter.
o Fysisk barriere mellem bane og
publikum.
2. Ved begge sider af banen skal der
være et frit område på mindst 8 meter.

Gardenpulling bane skal være mindst:
-

3. Ved afslutningen af banen skal der
Stock 350 og 500 længde
5020m
meter.
være
til roll-out.
Modifieds og Compact 4.
Diesel
70 meter. af banen skal der være
I begyndelsen
plads nok til at sætte en komplet klasse
Brede af kørebanen 7 meter.
med frit udsyn på banen.

KLASSE OVERSIGT
-

Fysisk barriere mellem bane og publikum.

-

Ved begge sider af banen skal der være et frit område på mindst 8 meter.

-

Ved afslutningen af banen skal der være 20m til roll-out.

-

I begyndelsen af banen skal der være plads nok til at sætte en komplet klasse med frit udsyn på
banen.

