Bilag til Stålstuten 3 2013

Gammeltraktorens Venner
Regler for tevling i Veterantraktorpløying
Krav til traktor og plog

• Vendeteigene bør være romslige, spesielt av
hensyn til «doningene» med slepeplog.
• Dersom det er mulig bør det være adgang til
prøvepløying før tevlingen starter.

• Traktor og plog eldre enn 30 år kan delta i
veterantraktorpløying. Det tillates at plogen
utstyres med reservedeler fra nyere ploger,
dersom originaldeler ikke kan skaffes.
• Det er ikke tillatt med hydraulisk toppstang,
avvatring eller sideregulering. Det er heller
ikke lov å bruke tevlingsploger, toppstang,
vekter eller annet utstyr som benyttes spesielt
i tevlinger.
• Det er ikke tillatt å bruke plog med automatisk
steinutløser.

Tildeling av felt

• Deltakerne skal trekke startnummer.
• Deltakerne i de enkelte klassene pløyer ved
siden av hverandre.

Pløyedybde.

• Umiddelbart før pløyestart innhenter domerne opplysninger fra hver deltager om
hvilken plogstørrelse han / hun kjører med.
• Dybden skal være 20 cm for 16” og større,
19 cm for 14”, 18 cm for 13” og
17 cm for 12”.
For tohjulstraktorene settes dybden til 13 cm.
Dersom jorda på feltet for eksempel er for
grunn kan alle dybder justeres forholdsvis.
• Aktuell pløyedybde noteres på dydemålingsskjema for hver deltager.

Klasseinndeling
Kl. I. Veterantraktor med slepeplog.
Det kan kjøres med traktor som har hydraulisk
løft. Hydraulikken må ikke være i bruk.
Plogen skal trekkes i slepefeste som er fast
montert på traktoren.
Det er tillatt med hydraulisk løft på plogen.
Kl. II. Veterantraktor med løfteplog.
Plogen kan ha 1, 2 eller 3 skjær.
Kl. III.Tohjulstraktor.

Dybdemåling.

• Til dybdemåling benyttes tommestokk og en
bordbit
• Bordbiten legges på bakken og utover fåra.
• Trå passe hardt på bordbiten og mål dybden
midt i fåra.

Det kreves minimum 4 deltagere i en klasse
for å få godkjent mesterskap.

Krav til pløyefelt.

• Pløyefelt bør ha mest mulig ensartede forhold
m.h.t. jordart, stigningsforhold osv.
• Løshalm e.l. må være fjernet før pløying.
• Størrelsen på pløyearealet pr. deltager skal
være inntil 1 daa
• Tohjulstraktorer skal ha inntil 0,4 daa og
omtrent halv lengde av pløyefeltet til traktor
plogene.
• Det gjøres avtale med lokale arrangør om de
skal kjøre opp markeringsfårer for vendeteiger,
og merker opp nødvendig antall teiger.
GTV er uansett ansvarlig for at oppmålinga
stemmer.
• Det skal settes ut en ekstra stikke for hver
teig som siktemerke.
Bruk merkespray rød, grønn og oransje.

• Det skal gjøres 4 dybdeobservasjon for hver
tevler, på ulike tidspunkt, jevnt fordelt under
tevlingen.
• Dybden måles ikke før etter at det er kjørt
minst 2 runder etter at ryggen er slått sam
men eller etter at det står igjen 5 velter.
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Dømming.

Hver dybdeobservasjon gjøres på følgende måte:
1. Dybden måles tre ganger innenfor en
avstand på 10 meter, ikke nærmere vendetei
gen enn 2 m.
2. Gjennomsnittet av disse målingene utgjør
dybden som gir grunnlag for eventuelle
trekk.

• Det skal være minst 2 dommere som gjør sine
observasjoner og notater uavhengig av hverandre.
• Tevleren skal bedømmes fra begge ender. De
to dommerne skal gå i hver sin ende av feltet.
Er det flere dommere kan én av dem gå på
midten av feltet.
• Alle deltakerne i ei klasse skal bedømmes av de
samme dommerne.
• Det regnes ut gjennomsnittet av poengene fra
hver av dommerne for hvert punkt.
• Det må være minst to dybdemålere, en måler og
en skriver. Er det flere lag, skal alle deltakerne i
ei klasse måles av det samme laget.

Trekk

• Det trekkes ikke for 2 cm grunnere eller
dypere pløyedybde enn angitt.
• For ytterligere hver påbegynt cm grunnere
eller dypere, trekkes 2 poeng.

Gjennomføring

Pløyetid.

• Ved annonsering av mesterskapet oppgis
oppmøtetid for godkjenning av redskap.
Navn, traktortype og plogstørrelse noteres på
dybdemålingsskjemaet, et for hver tevler.
De som ikke har møtt opp til dette tidspunktet får ikke delta.
• Umiddelbart etter trekkes tevlingsfelt.
• Alle tevlerne starter etter felles startsignal,
unntatt de som ønsker å sløyfe kløyvinga.
De venter til alle starter etter at kløyvinga er
bedømt, og taper de poengene som gis på
dette momentet.
• Stopp etter kløyvinga til dømming er ferdig.
• Felles start etter klyvinga, startsignal.
• Etter at ryggen er slått sammen pløyes det to
runder mot egen rygg med toskjærs plog, en
runde med treskjærs plog.
Med enskjærs plog - 4 runder.
(Det blir da totalt 5 eller 6 fårer ut fra midten
på hver side)
• Deretter starter pløyingen av teigen mellom
egen rygg og naboens. Normalt skal en vende
mot nabo med lavere startnummer. For den
tevleren i klassen som har lavest startnummer,
pløyes det når det er behov en ”nabo”, og denne
teigen skal være 2 m smalere enn de andre målt
fra fårkanten til der hvor tevleren starter med
kløyvinga.
• Det er stopp for dømming av forberedelse til
avslutning når det står igjen ei upløyd får, for
3-skjær to upløyde fårer.
• Felles start for avslutning. 2 og 3-skjærs
ploger skal kjøre en tur i avslutninga,
1-skjærs to.

• Til kløyvinga gis det 20 minutter. Brukes det
lengre tid trekkes det et poeng for hvert
påbegynt minutt.
• Maksimaltiden som kan brukes når hver teig er
inntil 1 daa, settes til 2,5 timer
(i tillegg til kløyvinga).
• Den som ikke har avsluttet innen den tiden blir
diskvalifisert.
• Dersom en tevler må vente på naboen ved
vending mot nabo, skal dette komme til fratrekk
i tidsbruken.
• Ved havari er det tillatt å bytte til annen
traktor og/eller plog i samme klasse under
tevlinga.
• En tidtaker kan ha inntil 10 deltakere. Tidtakeren
skal ta kontakt med alle deltakerne vedkommende
skal være tidtaker for slik at deltakerne vet hvem
som tar tid.

Informasjon

• Representanter fra GTV har ansva for å gi
dommere, tidtakere og dybdemålere
nødvendig informasjon.
Vedtatt av styret i GTV den 21. april 2013.
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Kommentarer til dømmeskjemaet
Pløying

Dette er en veiledning for pløyere og dommere slik at
alle har en lik forståelse for hva som teller ved pløying. Veiledningen er satt opp ut i fra målet om at
pløyinga skal legge forholdene til rette for å kunne få
et godt såbed uten å måtte bruke mye arbeid etterpå.
Pløying er viktig i ugraskampen, og det er det lagt
vekt på.

(I tevlinga omfatter dette punktet pløgsla mellom sammenslag og avslutning, dvs. dommeren skal ikke ta hensyn til de veltene som dømmes spesielt i sammenslaget
og avslutningen.)
Mål.
De grønne plantedeler av ugraset og restene av kulturplantene skal pløyes ned slik at de ikke kommer opp igjen
ved etterfølgende jordbearbeiding. (6-7 cm harvedybde
eller slodding). Pløgsla skal være tett slik at lyset ikke
slipper ned til de grønne plantedelene. Lysskudd eller
rotskudd skal ikke stikke ut av velta.
Pløyinga skal utføres slik at hele feltet er jevnest mulig.
På den måten vil hele feltet etter slodding (og/eller harving) har et jamntykt løslag uten områder med løs tørr jord
hvor sålabbene går for dypt og hvor den tørre jorda gir
dårlig spireforhold. Dette betyr at veltene må være jamnstore og jamnbrede, uten større huller eller store sprekker.
Veltene må også være pakket sammen slik at det ikke er
store huller under veltene hvor det blir dårlig vokseplass
for røttene.

Kløyving

Mål.
Kløyvinga skal sikre at vi får skåret igjennom jorda i hele
bredden. Kløyvinga skal være så dyp at kvekerøtter og
lignende rotsystemer blir skåret løs. I praksis tilsvarer
dette minst 8 til 12 cm pløydybde. Kløyvinga skal legge
forholdene til rette for å få et godt sammenslag. Veltene
som legges ut bør være hele og jamne i lengderetning.
Kløyvinga må være rett for å få et godt sammenslag,
jamne velter og er utgangspunktet for å få til en parallell
avslutning.

Dømmepunkter hvor det trekkes:

Dømmepunkter hvor det trekkes:

Gjennomskjæring og dybde.
• Kløyvinga ikke er gjennomskåret i hele bredden.
• Kløyvinga er for grunn eller unødvendig dyp.

Dekking av ugras og planterester.  
• Det er synlige ugras eller planterester som stikker
opp mellom veltene.
• Det ikke er nok jord over planterestene, slik at de
dras opp med harv eller slodd.

Retting og ensartethet.
• Kløyvingsveltene er uregelmessige og ujamne i
tykkelse og bredde.
• Kløyvinga ikke er rett.

Veltenes bredde og tykkelse - ensartethet.  
• Veltene ikke er like høge og brede i forhold til
hverandre.
• Veltene ikke er likeformet i hele sin lengde.

Sammenslag

Mål
Ryggen skal være lav og ha en jamn overgang til den øvrige pløgsla. Gras og stubb skal nedpløyes slik at det ikke
blir rotet opp igjen ved senere bearbeiding. Veltene skal
slutte tett sammen slik at lyset ikke slipper til og det skal
ikke være huller under dekkveltene. De to første veltene i
ryggen  skal være gjennomskåret.

Veltenes sammenheng og tilslutning.
• Det er åpninger mellom veltene eller gjenomgående
større sprekker i veltene, spesielt trekkes det
dersom disse åpningene forårsaker at det kommer lys
til grønne plantedeler som ellers ville ha vært dekket.
• Veltene gir etter når en går på pløgsla, fordi veltene
ikke er pakket godt nok sammen.
• Veltene ikke er markerte - pløgsla er flat.
• Det er dårlig retning.

Dømmepunkter hvor det trekkes:

Nedpløying av gras og stubb.  
• De første veltene er tynnere enn 1/2 pløyedybde.
• Det er synlig gras og stubb.
• Veltene ikke slutter sammen.
• Det er markerte huller under og i veltene.

Vendeteiger.

Mål.
Veltene skal være mest mulig ensartet i fra der plogen
settes i til den kjøres ut. Det er viktig at veltene blir veltet
skikkelig like etter isett og like før oppløfting. Isett og
utkjøring må foregå på en linje slik at det ved pløying av
vendeteigen er mulig å følge markeringsfåra og da skal
det hverken bli igjen upløyd mark eller bli dobbeltpløying
som snur opp igjen gras og stubb.

Høyde på rygg i forhold til øvrige pløgsle.  
• En av eller begge de to midterste veltene skiller seg ut
fra de andre, spesielt når disse er markert høyere enn
de andre.
• De påfølgende 4-5 veltene på hver side ikke
danner en gradvis overgang til den øvrige pløgsle.
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Dømmepunkter hvor det trekkes:

Reglement veterantraktorpløying GTV 2013

4

19

Resultat
Poengsum
kk

or
kf
k
e
Tr ertid
ov for e
d
k
ek yb
Tr yed
plø

18

tre

17

S

m

tc

cm

Dybdemåling

cm

it
Sn

10
15
15

11
10

15

15

10

9
8
7
6
5
4

5
5

3
2
1

Postnr. Æ
Max poeng

Tevler Startnummer

20

e
gsl
plø
”
rig
tn
Øv
Re
“
de
yb
fra
d
g
an
edd
erg
e
r
Ov
b
de
ed
ns
r
e
r
b
å
får
ttf
g
av
Slu
g
nin
in
lut
n
s
s
s
av
pa
til
Til
e
s
el
g
red
nin r
e
b
r
lut gsfå s
o
F
av in g
og rker hen
t
t
a
n
Ise d m me
e
m
m s sa
ne
lte ing e - et
Ve lutn redd rteth b
tils es b ensa stub
n
og
lte e Ve kels gras
ld
tyk g av
ho
r
o
n
f
i
kk
gi
De
yg sle
r
på øg ss
de ig pl gra
y
Hø øvr g av
til øyin
t
l
he
dp bb
tet
r
Ne stu
a
ns
og
-E
g
n
g
tni
rin
Re
jæ
k
ms
no
n
e
Gj
En

10

t

10

te
sar

12

13

cm

Trekk

Mål noteres med halve cm De tre målinger foretas innenfor ca 10m.
Det trekkes 2 poeng for hver påbegynt cm, når dybden er 2cm dypere
eller grunnere enn fastsatt dybde.

Dybde for traktorplog:
Kløyving

Sluttfåras retning og ensartethet.  
• Sluttfåra er krokete
• Sluttfåra er uregelmessig i lengderetning.
• Sluttfåra er pløyd lengre eller kortere inn på
vendeteigen enn øvrige pløgsle.
• Sluttfåra ikke er lagt mot egen rygg.
(Det siste punktet har ikke noen agronomisk betydning,
men ei sluttfår kan se bedre ut dersom sollyset faller fra
den ene eller den andre kanten. Ved at alle kjører samme
retning sikres lik bedømmelse.)

Avslutning

Sluttfåras bredde, dybde, overgang fra øvrig pløgsle.  
• Sluttfåra er brei, spesielt om den nærmest har
dobbelt bredde.
• Det er satt igjen ei upløyd trapp.
• Bakre plogen har rotet inn i grunnfåra.
• Sluttfåra er for dyp.
• Veltene på begge sider ikke danner en jamn
overgang til sluttfåra.
• Det stikker opp ugras og stubb i de siste veltene
rundt sluttfåra.
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Forberedelse til avslutning og tilpassning av fårbredde.  
• Det står igjen et felt som avviker vesentlig fra en
veltebredde for 1- og 2-skjærs plog og to veltebredder
for 3-skjærs plog.
• Feltet ikke er parallelt.
• Retningen er dårlig.
• Det er tydelig at tevleren for å komme riktig ut har
kjørt en enkelt-får, smale eller breiere fårer som skiller
seg ut fra øvrige pløgsle.
• Grunnfåra er for dyp eller for grunn.

Pløyeteig

Dømmepunkter hvor det trekkes:

Opplegg Rygg

Dømmeskjema for Veterantraktorpløying

Dommer

Mål
Det skal stå igjen et rett og parallelt felt som gjør det mulig å ta en ensartet sluttfår. Før sluttfåra tas må feltet ha
en slik bredde i forhold til plogens veltebredde og antall
skjær at all jord kan bli gjennompløyd. For å få ei grunn
og smal sluttfår, må det kjøres ei grunnfår med bakre
kroppen. Denne skal pløyes til omtrent halv dybde. Avslutningen skal være slik at sluttfåra skaper minst mulig
problem i den etterfølgende bearbeidinga av jorda. Sluttfåra må ikke være dypere enn den øvrige pløgsla, den
må være smal. Det skal være jamn nedtrapping på begge
sider. Avslutningen skal være ensartet i hele lengden.
Nedpløying av gras og stubb må være god også i de siste
veltene, og bakre kropp må ikke rote inn i grunnfåra slik
at gras og stubb blir blottlagt, men det skal heller ikke bli
stående igjen et upløyd trinn.

Dybde for 2hjulstraktor:

Avslutning.

Å

Isett og avslutning.
• Isett og oppløfting ikke følger markeringsfåra.
• Det er pløyd enkelt-fårer spesielt langt ut.
• Veltene ikke er regelmessige helt ut til
vendeteigen.

