
Kvalifikation af trækkere til landsdelsstævne i traktortræk i landsdel Midt – Regionerne MidtVest, Viborg og Århus
  

I landsdel Midt har regionerne ønsket at afskaffe regionstrækkene bl.a. på grund af svingende økonomi og opbakning til regionsstævnerne. 
Derfor indfører vi et nyt pointsystem i landsdel Midt, hvor regionsstævnerne i Region MidtVest, Region Århus og Region Viborg udgår. Trækkerne vil nu blive udvalgt 
på følgende måde: 
  
 Til hver regions lokalstævner gives point til trækkerne ud fra placeringen til trækket  Pointene tildeles ud fra placering ved stævnet: 
 

- Point gives selvstændigt i hver region og kan ikke kombineres på tværs af regioner 
- Fra hver region går to trækkere videre pr. klasse  
- Hvis der er pointlighed med de højest to placerede, så vil alle med lige point gå videre 
- Hvis der køres mere end to træk indenfor regionen, vil det kun være de to træk,  

hvor trækkerne har højeste point, der tæller med – der kan derfor maksimalt opnås 30 point 
- Ved afbud til landsdelsstævnet går pladsen videre til næste kvalificerede trækker 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eksempel 1:  
Her går de to øverste med højeste point videre. Bemærk, at det kun er de to højeste point, der tæller med. Derfor har traktor nr. 2 kun fået 27 point 

 
 

Eksempel 2: 
Her går den øverste videre, og de tre næste med pointlighed går også videre. 

 
 
Kontaktpersoner - hvis der er spørgsmål til pointsystemet: 
Lars Klausholt, MidtVest tlf. 61768523 
Anders Visgaard, MidtVest tlf. 22275147 

Benjamin S Rasmussen, Århus tlf. 26716550 
Peter Kreutzfeldt, Århus tlf. 20484958 

Steffen Rasmussen, Viborg tlf. 22991920 
Steffen Sørensen, Viborg tlf. 2567172

 

1. plads 15 point 

2. plads 12 point 

3. plads 10 point 

4. plads 8 point 

5. plads 7 point 

6. plads 6 point 

7. plads 5 point 

8. plads 4 point 

9. plads 3 point 

10. plads 2 point 

11. plads 1 point 

12. plads 1 point 

13. plads 1 point 

14. plads 1 point 

15. plads 1 point 

16. plads 1 point 


