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Pořadatel: SK HUMPAREK A OBEC SOPOTNICE 

Datum konání: sobota 5. října 2019 

Registrace a přejímka strojů: od 8:00 h do 10:00 h  

Start: v 10:15 h odjezd na start   

 v 10:30 h start závodu (terénní polygon, tažení břemene a soutěž o nejhlasitější výfuk) 

Místo konání: SOPOTNICE – prostranství farské zahrady 

Podmínky účasti: Účastník závodu musí použít ochrannou přilbu.  

Účast v závodě je dobrovolná a může se ho zúčastnit pouze osoba starší 18-ti let 

s platným řidičským průkazem. Ten spolu s občanským průkazem předloží účastník 

u registrace. 

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. 

Účastník závodu potvrdí seznámení se s podmínkami závodu svým podpisem, v den 

konání závodu v době technické přejímky malotraktorů/traktorů. 

Pořadatelé prohlašují, že nenesou odpovědnost za případné vzniklé škody na majetku nebo zdraví 

účastníků. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo provést 

dechovou zkoušku na alkohol! 

Případné změny v propozicích oznámí pořadatel dodatkem v den konání závodu. 

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky jsou ke stažení na www.humpareksopotnice.cz, uzávěrka 

elektronických přihlášek proběhne ve čtvrtek 3. října 2019 do 20:00 hodin. Přihlášky zasílejte na email 

humparek.sopotnice@seznam.cz. 

Startovné:  Každý závodník (v kategorii M1- M4) zaplatí startovné  

 ve výši 200 Kč při registraci předem přes internet,  

 ve výši 250 Kč při registraci na místě. 

V ceně je zahrnuta strava a pamětní list. 

Kategorie:  M 1-  malotraktory domácí výroby / obsah motoru do 300 ccm) 

 M 2 - malotraktory domácí výroby / obsah motoru od 300 ccm – 1000 ccm) 

 M 3 - malotraktory domácí výroby / obsah motoru od 1000 ccm)           

 M 4 - buggy    

Disciplíny:  

 1. Terénní polygon – závodníci pojedou na čas a trestné body po vytyčené trase. 

 2. Tažení břemene – závodníci budou se svým strojem táhnout břemeno na vytyčené trati cca 

100 m. Rozhodující bude čas zdolání vytyčené trasy. 

            3. Soutěž o nehlasitější výfuk  

 4. Absolutní vítěz – závodník, který ze všech disciplín získá nejnižší počet bodů (součet pořadí), 

v případě stejného počtu bodů rozhoduje výsledek z disciplíny tažení břemene. 

  5. Anketa o nejsympatičtější posádku  

 

Ukončení: Traktoriáda je ukončena vyhlášením vítězů ve všech kategoriích. 

http://www.humpareksopotnice.cz/

