
WEDSTRIJDREGLEMENT POWERPULL RIEMST  

TECHNISCH REGLEMENT 

De trekkers moeten standaard landbouw- of fabriekstrekkers zijn zonder wijzigingen aan de 

motor. De motor en de gehele transmissie moeten van het originele type zijn en de originele 

grille en motorkap moeten gemonteerd blijven. 

BANDEN 

De wedstrijden zijn opengesteld voor trekkers op rubberbanden. Toepassen van stalen 

kammen op de banden of kettingen is niet toegestaan. Dubbele lucht is niet toegestaan. 

Maximale breedte 3 meter. 

TREKHAAK (HIER WORDT GEEN ENKELE UITZONDERING VOOR GEMAAKT, 

CORRECT IS CORRECT!) 
De trekhaak moet zonder speling en niet beweegbaar in het midden aan de achterkant van de 

trekker gemonteerd zijn. Trekhaak wordt gemeten aan de bovenkant van de onderste treklip 

van de vaste trekhaak. De hoogteafstelling mag maximaal 50 cm zijn Vanaf de 7,5 ton klasse 

is de trekhaakhoogte 60 cm. 

De trekhaak op tractoren met voorasvering worden gemeten op de weegbrug in de laagste 

stand van de vooras. De trekhaak moet voldoen aan de maatvoering. In de standaardklasse 

mag er behalve met een trekhaak, zoals beschreven ook getrokken worden met een 

zwaaihaak, waaraan een losse plaat met aan de ene kant een gat en aan de andere kant de 

mogelijkheid voor het aankoppelen van de zwaaihaak. Ook hier een maximale 

hoogteafstelling van 50 cm en of 60 cm.. De trekhaak moet vrij en makkelijk bereikbaar zijn 

voor het aankoppelen aan de sleepwagen. Liftlatten, dwarsstangen of kettingen zijn niet 

toegestaan. 

Trekhaak moet vast gemonteerd zijn en alleen in hoogte verstelbaar, indien er gebruik wordt 

gemaakt van een 3punt, mag deze niet boven achteras bevinden. 

GEWICHT 

De ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen van de trekker uitsteken. Ook mogen 

ze niet meer dan 1,25 meter van de voorkant van de neus (grill) uitsteken. 

 

 



EXTRA 

• Een trekker moet altijd veilig bestuurd worden en voldoen aan het technisch 

reglement.  

• Een deelnemer mag zijn trekker pas verlaten indien de motor volledig stilligt. 

• Enkel de bestuurder mag zich op de rijdende trekker bevinden. 

• Iedere deelnemer dient op eigen kracht voor de sleepwagen te komen. 

• Enkel de bestuurder wordt op de wedstrijdbaan toegelaten. 

• De bestuurder moet tijdens de trekpoging te blijven zitten. 

• Een trekker mag slechts één keer in dezelfde klasse deelnemen. 

• Per wedstrijdklasse kunnen er 3 proeftreks zijn voor de juiste afstelling van de 

sleepwagen. Verder is er één trek toegestaan 

• Elke trekker is voorzien van een duidelijk volgnummer (deze wordt afgehaald bij de 

inschrijvingen.) 

• Een deelnemer mag voor en tijdens zijn trekpoging geen alcoholische dranken 

gebruiken. 

• Het gewicht weergegeven door de weegbrug geld als het juiste gewicht! 

• Onsportief gedrag tijdens voor en/of na de wedstrijd is niet toegestaan. Dit gedrag kan 

tot diskwalificatie leiden. 

Bij het niet naleven van dit reglement volgt uitsluiting of diskwalificatie ! 

 


