Het rechtploegen is een nieuwe en meer eenvoudige discipline in het wentelploegen.
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Openingsvoor: Met het laatste, rechtswerkende ploegelement ploeg je de openingsvoor op het veldje
met uw perceelnummer.
Aanstorting: De geploegde snede van de openingsvoor, moet je nu terugploegen.
De aanstorting heeft 8 geploegde snedes als je met een 2- of 4-schaarploeg werkt.
9 geploegde snedes met een 3-schaarploeg
10 geploegde snedes met een 5-schaarploeg
Ploegwerk: Als de aanstorting klaar is,wacht je op de jury en daarna ploeg je verder in de laatste voor
van de aanstorting van de buurman met een hoger nummer. Je werkt het veld zo af dat er tussen de
eindvoor en je aanstorting 1 meter ongeploegd veld blijft liggen .
Daarom is het belangrijk van in het begin de breedte van uw resterend perceel te meten. Zo kun je de
breedte van de ploeg aanpassen. Bij een vaste ploeg kan het zijn dat de combinatie ploegbreedte en
veldbreedte niet overeen stemt om 1 meter ongeploegd veld te bekomen. Dit moet je dan corrigeren in
de aansluitende gang bij de buurman. Daarvoor mag je over de buurman zijn ploegwerk rijden nadat de
jury de aanstorting heeft beoordeeld!
Indien er meer of minder dan 1 m ongeploegd veld is, krijg je minder punten op dit onderdeel maar GEEN
strafpunten.
De jury zal een paaltje plaatsen op 1 m voor jouw opening; je krijgt een tolerantie van +/- 5 cm.
Verder is het belangrijk om: * recht te rijden
* in- en uitzetten te verzorgen
* de snedes van de aanstorting allen gelijk te laten uitzien.
* goed ploegwerk te tonen
* een propere eindvoor te ploegen

Geel : de buurman
Blauw : ploegwerk
Rood : de laatste meter die niet geploegd mag worden
Paars : aanstorting
Zwarte lijn : openingsvoor




Iedereen is welkom om deel te nemen aan de ploegwedstrijden, zowel jong als oud. Ook niet-leden
van Groene Kring mogen deelnemen.
Wie de discipline rechtploegen verkiest, kan ook deelnemen aan de nationale wedstrijd. Je kan dan
echter niet geselecteerd worden voor deelname aan het EK of WK
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