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Versenyszabályzat 
 

Ez a szabályzat csak erre a versenyre érvényes! 

 

KOMBINÁLT VERSENYSZÁM 

Kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás 

 

Versenypálya 

1. A 4 fős csapat egy elkülönített versenyhelyen dolgozik. 

2. Az elkülönített versenyhelyeken csak versenyzők és a pontozók tartózkodhatnak. 

3. A versenypályákat sorshúzással kapják meg a csapatok. 

 

Felszerelés 

1. A versenyen csak biztonság-technikai szempontból megfelelő Stihl motorfűrészekkel 

lehet dolgozni. A vezetőlemez és lánctípus szabadon választott. 

2. A 4 fős csapat 2db motorfűrészt, 4db fejszét, 1db hossztoló lécet és 1 db kacort 

használhat. 

3. Tartalék motorfűrész nem használható. 

4. Egyéb eszköz használata nem megengedett. 

5. Egyéni védőfelszerelés használata kötelező a motorfűrészesek számára, mely az 

alábbiakból áll: vibrációcsökkentő kesztyű, acélorrbetétes bakancs, vágásbetétes 

lábszárvédő, sisak, arcvédő és fültok. Egyéni védőfelszerelés használata a felkészítők 

számára is kötelező az alábbiak szerint: sisak, kesztyű, bakancs. 

6. A verenyhez szükséges üzemanyagot és lánckenőolajat a versenyzők biztosítják. 

7. Az eszközök esetleges meghibásodása esetén a javítás a nevező feladata. 

 

A kombinált versenyszám folyamata 

 

Minden forduló megkezdése előtt a versenyzőknek lehetőségük van a rönköket 

ellenőrizni, a versenybírókkal egyeztetni, szükség esetén korrigálni. Amennyiben 

ezzel a lehetőséggel nem él a csapat utólag óvásnak nem lehet alapja a helytelen 

méret, minőség. 

1. A csapatverseny egyszerre 3 pályán zajlik. 

2. A pályákon lévő csapatok egy időben hajtják végre a feladatokat a kisorsolt sorrend 

szerint. 
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3. A rajt után csak a csapat kijelölt motorfűrész kezelője léphet a pályára és ő hajtja végre a 

kombinált darabolást. A többiek a rajtvonalon kívül maradnak. 

4. A versenyző a kombinált darabolást a versenypályán elhelyezett kb. 40 cm átmérőjű 

kérgezett rönkön hajtja végre. A rönk, a vízszinteshez képest 7° -os dőléssel, a 

rajtvonallal szemben fölfelé áll, a bütüjének középpontja 70 cm magasságban van a föld 

fölött. 

5. A rönk mindkét oldalán középre, hossztengely irányában 5 cm széles csíkok kerültek 

felfestésre. A vágást alulról kell indítani és felülről kell befejezni úgy, hogy a két vágás 

ebben a sávban találkozzon. A rönk tetején hossztengely irányában középen 2cm széles 

festett csík látható, melyből a felülről indított vágást kell kezdeni. Hibás vágásért 

hibánként 1 büntetőpont jár.  

6. Törekedni kell arra, hogy a két vágás a palástra merőleges legyen, és lépcső nélkül 

találkozzanak a már említett sávban. 

7. 2°, vagy annál nagyobb eltérés esetén fokonként 1 büntetőpont jár. 

8. 2 mm, vagy annál nagyobb lépcső esetén 2mm-enként 1 büntetőpont jár. 

9. A korong vastagsága minimálisan 30 mm, maximálisan 80 mm lehet. Tévesztés esetén 2 

büntetőpont jár. 

10.  A kombinált darabolás során levágott korong földre érkezése után léphet a csapat többi 

tagja a versenypályára és kezdheti meg a többi feladatot. 

11.  A hosszában elhelyezett 2db 3m-es rönköt kell legallyazni, választékolni, darabolni, 

félbehasítani és sarangba rakni. 

12. Gallyazás: Mindkét törzsön 15-15 ág helyezkedik el, melyeket a tő felöl indítva úgy kell 

levágni, hogy a palástban 5mm-nél mélyebb vágás ne legyen, illetve a csonk se legyen 

5mm-nél nagyobb. Tilos forgó lánccal lépni, vagy akárcsak a talpat felemelni. (Kivéve 

gallyazáskor, amikor a törzs a láb és a vezetőlemez között van.) Minden hibáért 1-1 

büntetőpont jár. 

13.  A választékolást a tő felől kell kezdeni, 5cm-es tűréshatárral. Hibánként 1 büntetőpont 

jár. 

14. A darabolást a csúcs felől kell kezdeni, lábbal nem lehet a fát megtámasztani. Hibánként 

1 büntetőpont jár. 

15.  Hasításnál súlytásirányból a szembenállónak felsőtestével ki kell hajolnia. Hasításkor a  

rönköt láb közé venni, valamint felállítani tilos! Hibánként 1 büntetőpont jár. 

16.  Csak szabályos, fele-fele részben hasított választék rakható sarangba. Az 1/3-2/3 részben 

hasított választékért 1 büntetőpont jár. (Nem megfelelő hasadás esetén a nagyobb rész 

újrahasításával a hiba korrigálható.) 

17.  A hasított választékot sarangba kell rakni a felfestett csíkhoz úgy, hogy az eltérés 5cm-

nél ne legyen nagyobb. Hibánként 1 büntetőpont jár. 
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18. A hasításnál mindkét oldalról rá lehet segíteni motorfűrésszel, ha kell, végig is lehet 

vágni a dorongot. 

19.  A versenyzők a rajtvonalról indulnak. A verseny kezdetén az eszközök a versenyhelyen 

tetszőlegesen elhelyezhetők, a motorfűrész nem üzemelhet. 

20.  A verseny indítása hangjelzéssel történik. A feladat végét a csapatkapitány 

kézfeltartással jelzi akkor, amikor a csapattagokkal és az eszközökkel együtt elhagyta a 

versenyhelyet. 

21.  A műveletek ki nem hagyhatók és fel nem cserélhetők.  Minden ebből adódó hibáért 1-1 

büntetőpont jár. 

22.  Minden versenyhelynél stopperes bírók mérik az időt és elbírálják a szabályosságot. 

23. 1 büntetőpont 20mp időnek felel meg, amely a csapat mért idejéhez adódik. 

 

 

SZERELÉS VERSENYSZÁM 

Szerelés: Vezetőlemez-fordítás 

 

Feladat: A versenyszervezők által biztosított Stihl 460-as, 40 cm-es vezetőlemezű 

motorfűrészen meg kell fordítani a vezetőlemezt. Tehát le kell szerelni és újra felszerelni a 

vágószerkezetet. 

A versenyszám egyszerre 3 asztalnál zajlik csapatonként. 

A bírók a rajt előtt ellenőrzik a gépeket: a rögzítő csavarokat nyomaték kulccsal, 20 Nm erővel 

meghúzzák. A rajt előtt ellenőrzik a versenyzők már meglévő kézsérüléseit. A versenyzőknek 

lehetőségük van egyszer szétszedni és összerakni a gépet, ha szükségesnek tartják, kenőanyagot 

használhatnak. 

 

A szerelés versenyszám folyamata: 

A motorfűrészt asztalra tetszőlegesen lehet elhelyezni, majd a versenyzők a startvonal mögé 

állnak, ami 1 m távolságra van az asztaloktól. A Rajta! vezényszóra, amikor az időmérés is 

kezdődik, a versenyzők a következőket hajtják végre: 

 

 odalépnek az asztalhoz, 

 lecsavarják az anyákat, 

 leveszik a fűrészporvetőt (deknit), 

 megfordítják a vezetőlemezt és visszaillesztik a vágószerkezetet, 

 helyére teszik a fűrészporvetőt, az anyákat, és beállítják a helyes láncfeszességet  

 megszorítják az anyákat, 
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 az asztalra teszik a szereléshez használt szerszámot. 

 

Az időmérés akkor fejeződik be, amikor a versenyző az asztalra helyezi a szerszámot és elengedi 

a motorfűrészt. 

 

Értékelés: 

Az idő hozzáadódik a csapat pontszámához. 

Ha bármi leesik a földre  büntető pont jár. 

Ha a versenyző nem húzza rá eléggé az anyákat (20 Nm) 1 büntető pont jár. 

Ha nem jó a láncfeszesség ( nem lehet kézzel elforgatni a láncot vagy a saját súlya miatti lógása 

nagyobb, mint 0 mm) 1 büntető pont jár. 

Ha a versenyző nem fordítja meg a vezetőlemezt, vagy a láncot fordítva teszi fel, 2 büntető pont 

jár. 

Friss (a szerelés során szerzett) sérülés a kézen 1 büntető pont. 

1 büntető pont 20 másodperc időnek felel meg, amelyet a csapat mért idejéhez adnak. 

 

 

EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

1. A verseny előtt és alatt a versenyzőktől az Erdészeti Biztonsági Szabályzat ismeretét és 

betartását kérjük. Ennek vállalását a versenyzőknek a jelentkezési lapon aláírásukkal kell 

igazolni. Aki az Erdészeti Biztonsági Szabályzatban foglaltakat a verseny során 

szándékosan, súlyosan megsérti, az kizárja magát és csapatát a versenyből. 

2. A versennyel kapcsolatos észrevételeket, óvásokat és információkat a versenybíróság 

(zsűri) elnökével kell közölni. A pontozó bírónál óvni tilos, ilyen óvás esetén büntető 

pont jár. Óvni csak az adott versenyszám végét követően 15 percen belül lehet, és az 

ügyben azonnal döntés születik. Indokolatlan óvásért (pl. a versenyszabály nem kellő 

ismerete alapján) büntető pont jár. A versenyről készült bármilyen felvétel nem lehet 

alapja óvásnak, ilyen irányú törekvés szabálytalan óvásnak minősül, bűntetőpont jár érte. 

 

 

ÉRTÉKELÉS – VÉGEREDMÉNY 

 

Az a csapat győz, akinek az értékelés során kevesebb az összpontszáma (ideje). Azonos 

eredmény esetén a kombinált versenyszám időeredménye dönt. 

A verseny folyamán az eredmények alakulását kivetítőn nyomon követhetik az érdeklődők. 
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Az első három helyezést elérő csapat vásárlási utalványt kap a Stihl jóvoltából 360 000 Ft 

összértékben, valamint minden csapattag, pontozó és versenybizottsági tag ajándékcsomagban 

részesül: 

- I helyezett csapat 4x40 000 Ft vásárlási utalványt 

- II helyezett csapat 4x30 000 Ft vásárlási utalványt 

- III helyezett csapat 4x20 000 Ft vásárlási utalványt. 

Az első hat helyezett csapat részt vehet az országos döntőn ősszel, melyre ugyan ebben a 

személyi összetéltelben jelentkezhetnek a csapatok. A személyi változásokat csak a Stihl 

engedélyezheti előzetes egyeztetés alapján, kivételes esetben. 

 

A verseny végén a csapatok és kisérőik / +2 fő / és a kiemelt vendégek ebédet kapnak, melyet az 

iskola ebédlőjében fogyaszthatnak el, szintén a Stihl felajánlásával.  

További vendégek, érdeklődők számára ebédelési lehetőséget a verseny folyamán üzemelő büfé 

biztosít önköltséges áron. 

 

 

Tartalék versenyszám 
 

 

Amennyiben az időjárási körülmények úgy alakulnak, hogy a fő versenyszám végrehajtása 

túlzott balesetveszéllyel jár, tartalék versenyszám közbeiktatásával, rövidebb idő alatt zajlik le a 

verseny. Ebben az esetben csak a kombinált darabolás, a szerelés és a lánckímélő darabolás 

kerülnek végrehajtásra úgy, hogy a csapatok kétszer hajtják végre a három feladatot, a mért 

idejük összeadódik. A feladatokat különböző csapattagoknak kell végrehajtani, egy személy csak 

egyféle feladatot végezhet. /természetesen mind a két körben/  

  

 

Lánckímélő darabolás 

Ebben a versenyszámban 1 hibapont 1 másodpercnek felel meg! 

Kötelező egyéni védőfelszerelések: 

- sisak 

- arcvédő és fültok 

- védő kesztyű 
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- vágás biztos betéttel ellátott  lábszárvédő vagy nadrág 

- acél orrbetétes bakancs 

 

Feladat: A sík lapra helyezett fából egy 5-8 cm vastag korongot úgy kell levágni, hogy a lehető 

legkisebb átvágatlan rész maradjon, de a sík lapba belevágni tilos. 

 

Értékelés: Az idő mérése a rajtszótól (már járó motorfűrész lehet a versenyző kezében) a feladat 

elvégzése után a motorfűrész földre helyezéséig tart. 

 

 

Hibapont jár: 

 

 ha járó láncú motorfűrésszel mozog a versenyző (valamely lába felemelkedik a talajról), 

20 

 ha nem derékszögű a vágás (a vágáslap 2 fok, vagy annál nagyobb mértékben eltér a 90 

foktól a fa hossztengelyéhez képest ), 20 

 ha a sík lapba belevágás történik (függetlenül a belevágás mélységétől), 100 

 ha a fához kézzel vagy lábbal hozzáér a versenyző, 30 

 ha a fát fűrésszel feszegeti, 30 

 korong vastagsága eltér a megengedett mérettől, 30 

 Plusz 1 hibapont jár: az át nem vágott rész minden millimétere után. 

 

A versenyző elért pontszámát a mért idő másodperce és a hibapontok összege adja.  

A rövidített program külön forgatókönyv alapján zajlik. 

 

 

 


