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1. S = lengte vóór de startlijn is minimaal 10 meter. Echter wordt er 20 meter geadviseerd
voor een vlot verloop van de wedstrijd.
2. L = lengte van de wedstrijdbaan, in principe 100 meter, bij standaard landbouwklassen
volstaat 80 meter. Indien S en U te kort worden moet de lengte van de wedstrijdbaan
echter nog korter worden.
3. U = lengte na de finish (uitloop), bij voorkeur 30 meter of meer, minimaal 20 meter. Indien
er géén publiek aan einde baan staat, volstaat bij tractoren 10 meter.
4. B = breedte van de wedstrijdbaan is minimaal 8 meter. Echter wordt er 12 meter
geadviseerd voor een vlot verloop van de wedstrijd.
5. Z = breedte tussen wedstrijdbaan en publieksafzetting, bij standaardklassen minimaal 5
meter, bij sportklassen minimaal 8 meter en bij truckklassen en klassen zonder
toerenlimiet minimaal 10 meter. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een extra
baanafscherming. Deze extra baanafscherming kunnen barriers, vangrails of een greppel
zijn. Bij gebruik van deze extra baanafscherming volstaat minimaal 4 meter bij standaarden sportklassen en minimaal 6 meter bij truckklassen en klassen zonder toerenlimiet.
Deze extra baanafscherming moet op maximaal 20m vanaf het startpunt aanvangen en
moet tevens doorlopen tot de maximale finishlijn. De ruimte tussen de extra
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baanafscherming en de baan moet minimaal 2 meter zijn en de ruimte tussen de extra
baanafscherming en de publieksafzetting moet minimaal 1 meter zijn. Bij gebruik van een
greppel moet de tallud aan de baanzijde afgeschuind zijn en deze aan de publiekzijde
recht zijn.
Mobiele drankverkooppunten mogen zich nooit in de zone tussen de baan en de extra
baanafscherming bevinden. Indien met niet met een extra baanafscherming werkt,
mogen deze mobiele drankverkooppunten zich niet bevinden binnen de eerste 5 meter
naast de baan.
6. T = breedte tussen 2 wedstrijdbanen, minimaal 3 meter. Indien het standaardtractoren en
jeeps betreft mag deze zone herleid worden tot een krijtlijn of pionnen. Indien er geen
tussenruimte is en het betreft geen standaardreeksen dient er beurtelings gestart te
worden. Bij trucks wordt er minimaal 6 meter gehanteerd als tussenafstand, zoniet wordt
er eveneens beurtelings gestart.
7. Bij bepaalde reeksen en competities kunnen er specifieke strengere eisen opgelegd
worden dan de in punt 1 t.e.m. 6 opgenomen eisen.
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1. Alleen de bestuurder met max. 1 helper heeft toegang tot de baan. Bij sportreeksen
worden er 2 helpers toegestaan (1 aan het begin van de baan, 1 aan het einde van de
baan). Tijdens de trekpoging dienen zij plaats te nemen aan de publieksafsluiting.
Meelopen tijdens de trekpoging is niet toegestaan.
2. Tijdens de trekpoging heeft niemand behalve de baanfunctionarissen en de bestuurder
van het voertuig toegang tot de baan. Baanfunctionarissen zijn de sleepwagenoperatoren, de leden van de wedstrijdjury en de wedstrijdvlaggers.
3. Voor alle baanfunctionarissen geldt:
3.1. Dat deze duidelijk zichtbaar moeten zijn.
3.2. Dat deze geschikte kleding moeten dragen
3.3. Dat deze voldoende geïnstrueerd zijn.
4. Voor alle sleepwagen-operatoren geldt dat:
4.1. Deze nooit tussen de sleepwagen en het trekkend voertuig mogen staan.
4.2. Deze nooit mogen meerijden op de sleepvoet indien de noodstop dient aangehaakt
te worden.
5. Bij elke trekpoging waarbij het trekkend voertuig over een noodstop dient te beschikken
dient een begin- en een eindvlagger aanwezig te zijn. Bij trekkende voertuigen waar geen
noodstop dient aanwezig te zijn mag het startsignaal vanuit de sleepwagen gegeven
worden of mag er met enkel een eindvlagger gewerkt worden.
6. Wanneer door één van de vlaggers een rode vlag wordt gegeven, dient de deelnemer te
stoppen of mag hij niet vertrekken. Bij overtreding van deze regel kan diskwalificatie
volgen.
7. Het is verboden voor de baanfunctionarissen, wedstrijdleiding, sleepwagenbemanning,
en pistepersoneel om alcoholische dranken of andere stimulerende middelen te nuttigen.
Dit geldt eveneens voor de deelnemers en de leden van zijn team van zodra ze zich in
het parc ferme of de baanafzettingen bevinden.
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