
Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 10. szám (2012. október)320

Szeptember 22-én Szigetszentmiklóson,
a Hortus Hungaricus Kertészeti Szakki-
állítás többnapos programsorozatához
kapcsolódva rendezték meg a XI.
STIHL Országos Fakitermelõ Baj-
nokságot. A „virágexpónak” is neve-
zett kiállításnak színes és érdekes ellen-
pontozása volt a dübörgõ láncfûrészek
és csattogó hasítófejszék férfiasan ke-
mény világa.

A kora délelõtt kezdõdõ fordulók
során a harminchat benevezett fakiter-
melõ csapat, az ún. fõversenyszámok-
ban és a szerelésben mérte össze tudá-
sát, gyorsaságát és koncentráló képes-
ségét.

A mindennapi munkát szimuláló
speciális számokban – kombinált (pre-
cíziós) darabolás, gallyazás, választé-
kolás, darabolás, hasítás és sarangolás
– a négy-négy fõs csapatok meghatá-
rozott rendben összeállított pályán
küzdöttek meg a feladat adta szakmai
nehézségekkel és a pontozó bírók ke-
zében kíméletlenül ketyegõ stopper-
órákkal.

A csapatoknak a lehetõ leghama-
rabb kellett elvégezni az egymás utáni
sorrendben következõ fakitermelési
feladatokat a precizitás és a biztonság
maximális betartásával, hiszen az el-
követett hibákért büntetõpontokat
osztottak ki a szigorú szakmai ítészek.
A baleset megelõzés és a munkabiz-
tonság mindenekfelett szellemében,
az országos bajnokságot rendezõ és
lebonyolító STIHL Hungária Kft. in-
gyenesen biztosította az induló csapa-
tok számára szükséges munkavédelmi

felszereléseket. A szabályok betartása
a fakitermelési munka során kiemel-
kedõen fontos szempont, amit itt a
versenypályákon szigorúan megköve-
teltek.

A megmérettetés a legjobban teljesí-
tõ fakitermelõknek egészen kora dél-
utánig tartott,amely komoly fizikai álló-
képességet feltételezett az egyes fordu-
lókból továbbjutó csapatok tagjaitól. 

A verseny végére igen szoros vég-
eredmény alakult ki, hiszen az elsõ he-
lyezett csupán három másodperccel
elõzte meg a dobogó második helyére
felálló gárdát. Az így kialakult erõsor-
rend alapján elsõ helyezett a VADEX
Zrt. csapata lett, míg a második helyen
a Ritrovi Kft. 2-es csapat, a harmadi-
kon a Patent 3H Kft. 2-es csapata vég-
zett. A dobogósok komoly pénzjuta-
lomban részesültek a STIHL Kft. jóvol-
tából.

Az országos bajnokság látványos és
méltó zárása volt a Juhász István,
Rittlinger Róbert, Strubel József és
Gyapjas Norbert összeállítású
STIHL Timbersports Magyar Válo-
gatott látványelemekkel gazdagon
fûszerezett, elképesztõ teljesítménye-
ket felvonultató bemutatója. Ennek
során a hatalmas fordulatszámon pör-
gõ, kirobbanó hangerejû speciális
láncfûrésztõl, a világon egyedül az
Egyesült Államokban egyedileg élez-
hetõ kézi tolófûrészekig, számos spe-
ciális fakitermelõ szerszámot és fogást
láthatott a nagy számú érdeklõdõ kö-
zönség.  
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