
 
 

STIHL TIMBERSPORTS
®
 az ANDREAS STIHL AG & Co. KG bejegyzett márkája.  

További információk az alábbi weboldalon találhatók: www.stihl-timbersports.de/marke 

 

STIHL TIMBERSPORTS® Champions Trophy Budapest 

A világ legkeményebb favágóversenye először Magyarországon! 
 
 
Látványos show, hatalmas teljesítményű motorfűrészek, éles fejszék és már-már 
emberfeletti képességekkel rendelkező bajnokok… Talán így lehet a legpontosabban 
meghatározni azt a népszerű versenysorozatot, amelynek koronája a STIHL Timbersports 
Champions Trophy. Nem véletlen, hogy az eseményt a sportfavágás legjelentősebb 
versenyeként tartják számon. A megmérettetés a legnagyobb nézettséget, a legtöbb 
sajtómegjelenést a természetesen a legjobb versenyzőket, tudhatja magáénak. És ezek a 
bajnokok most hazánkban is bemutatkoznak! Hosszú idő után végre Magyarországra is 
megérkezik a világ első számú favágó versenye! 
 
Ma már senki sem tudja, hogyan kezdődött pontosan… A feljegyzések szerint két tasmániai 
favágó folyton vetélkedett egymással. Mindegyikük a szakma legjobbjának tartotta magát. 
Hogy a kérdést végleg eldöntsék, fogadást kötöttek. A megállapodás szerint az a nyertes, aki 
előbb ledönt egy fát… A két favágó versengése volt a kezdete annak a fantasztikus 
versenysorozat kezdete volt, amelyet ma így ismerünk: STIHL Timbersports Series. 
 
Az eseményen több számban mérik össze tudásukat a bajnokok. Elképesztő látvány, amikor 
egy kilencven köbcentis STIHL motorfűrésszel egy vastag tuskóból úgy darabolnak egyforma 
vastagságú korongokat a versenyzők, mintha csak szalámit szeletelnék a reggelihez. Egy 
másik számban 32 cm vastag rönköt aprítanak fel villámgyorsan fejszével. Hasad a fa, repül 
a forgács és a nézők alig hisznek a szemüknek. Szintén látványos feladat a közel fél méter 
vastag tuskó szeletelése egy kétméteres kézifűrésszel. De bármelyik másik kihívást 
említhetnénk, hiszen egytől-egyik izgalmas és szórakoztató versenyszámokról van szó. 
 
Nehéz szavakkal leírni a STIHL Timbersports Champions Trophy hangulatát. Mindezt 
személyesen kell átélni, amit most Ön is megtehet május 17-én, Budapesten! A 
rendezvényre a belépés díjtalan. 
 

Képaláírás (minden kép): A STIHL TIMBERSPORTS
® 

Series 2014 szezonnyitó versenye, a Champions Trophy május 

17-én, Budapesten, a Budai Várban, az Oroszlános udvarban kerül megrendezésre. A világ 

nyolc legjobb sportfavágója küzd meg egymással, egyenes kieséses rendszerben.  

 

 

További információk, fotók, videók az alábbi weboldalon találhatók: 
http://stihl.hu/timbersports/ 

Médiainformációkért, a versenyzőkkel személyes interjú készítéséhez, illetve a 
sajtóregisztrációval kapcsolatban, kérjük, keressen minket az alábbi 
elérhetőségeken: sajto@clairandcurtis.com - (+36-20) 377-4037 
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