
A Budakeszi Vadaspark szomszédságá-
ban található szilfás tisztáson rendezték
meg a második Országos Fakitermelô
Versenyt. A versenyen 4 fôs csoportok
indultak, és kizárólag STIHL motorfû-
résszel dolgozhattak.

A nevezéseket az ország STIHL ke-
reskedôinél lehetett leadni, ami egyben
garancia volt arra, hogy a legjobbak ke-
zelték a világmárkát, gallyazták a négy
méter hosszú versenyzésre preparált
rönköket, majd méteres darabokra fûré-
szelték, mielôtt a kiírásnak megfelelôen
kettéhasították és összerakták.

A verseny egyben a szilfás rétre kilá-
togató érdeklôdôknek is látványos
szombati programot jelentett, ami nem
volt tét nélküli, hiszen minden verseny-
zô kapott egy védôsisakot arc- és fülvé-

dôvel, a motorfûrészt kezelô párosok
ráadásul vágásbiztos lábszárvédôvel
dolgozhattak, amit természetesen a ver-
seny után is megtarthattak.

A verseny elsô öt helyezett csapata
500, 400, 300, 200, 100 ezer forinttal
gazdagabban térhetett haza, ami nem
jelentéktelen helyezési díj, ha figyelem-
be vesszük egy profi STIHL munkaesz-
köz beszerzési árát.

A STIHL cég gépei megbízhatóságát
bizonyította, hogy a kiírás szerint tartalék
motorfûrész alkalmazása nem volt lehet-
séges. De hogy ne gondolja senki, hogy
a STIHL hibátlannak képzeli magát, a
verseny alatt a cég díjtalan szervizelési le-
hetôséget ajánlott fel a versenyzôknek.

A versenypályákat sorshúzással dön-
tötték el, és minden csapat kétszer ver-

senyezhetett. Érdemes még megemlíte-
ni, hogy a verseny ideje alatt a motorfû-
részt csak a verseny nevezési lapján
megjelölt motorfûrészkezelô használ-
hatta.

Jó verseny volt, ami nemcsak a világ-
hírû cégnek adott nyilvánosságot, rek-
lámozva legfôbb termékét, de bizonyí-
totta, hogy a reklám, a folytonos nép-
szerûsítés a csúcson is elengedhetetlen.

Egy biztos. A STIHL a világon az el-
sô!

Pápai Gábor
Helyezés   Pontszám

1. 184 Baja
2. 196 Balassagyarmat
3. 204 Sümeg
4. 206 Bakonyjákó
5. 217 Komló

240 Erdészeti Lapok CXXXVIII. évf. 7-8. szám (2003. július-augusztus)

„„STIHL a világon az elsô”STIHL a világon az elsô”

FFFFaaaakkkkiiii tttteeeerrrrmmmmeeeellllôôôôkkkk    vvvveeeerrrrsssseeeennnnyyyyeeee    STIHLSTIHL ffffûûûûrrrréééésssszzzzeeeekkkkkkkkeeeellll

Verseny elôtti utolsó megbeszélés Zubek Csilla interjút ad az MTV-nek



Pontozni csak igazságosan, szépen...

Merre menjek?Hasítás felsôfokonA vezérkar

A STIHL Kft. magyarországi központjának csapata

Erôs munkában a zsûri

Petôházi Katalin a részeredményeket írja


