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1. Általános szabályok  

A verseny lebonyolítása során jelen szabályzat mellett kötelezően betartandók a versenybírók 

utasításai, az érvényes munkavédelmi előírások és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat (EBSZ) 

rendelkezései. Az EBSZ ismeretét és betartását a versenyzők a jelentkezési lapon aláírásukkal 

igazolják. A verseny során kiemelt figyelmet kell fordítani a munkatechnikák munkavédelmi 

szempontjaira. A verseny szervezője a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (továbbiakban: 

Bakonyerdő Zrt.) és az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. (továbbiakban STIHL Kft).  

1.1 A verseny célja  

technikák, fakitermelő 

gépek, szerszámok és védőfelszerelések legújabb fejlődési irányainak bemutatása.  

 

tapasztalatszerzés, kapcsolatteremtés.  

 

1.2 Versenyszámok  

A csapatok a kombinált versenyszám kivételével minden versenyszámot kétszer hajtanak 

végre. A csapatversenybe a jobb eredmény kerül beszámításra. A versenyszámok bemutatása 

a www.stihl.hu honlapon megtalálható. A Bakonyerdő Zrt. - STIHL Regionális Fakitermelő 

Verseny 2014. 4 versenyszámból áll, részletes leírásuk külön fejezetben található:  

 

 

nckímélő darabolás 

 

FIGYELEM! A versenyszabályzat eltérhet a korábban kiadott vagy más 

versenyeken használt versenyszabályzatoktól, erre a versenyre kizárólag 

ez a szabályzat vonatkozik! 
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1.3 Résztvevők  

 

fő motorfűrész kezelő 

fakitermelő bizonyítvánnyal kell rendelkezzen. A csapatvezetők a regisztráció sorrendjében 

sorszámot kapnak, melyek meghatározzák a versenyszámok végrehajtásának sorrendjét.  

 

1.4 Eszközök  

ját eszközeiket használhatják (50 cm³ feletti 

hengerűrtartalmú motorfűrész, hasítófejsze, 2 db vezetőlemez, 2 db lánc) 

használhatnak.  

észek használhatók.  

meg. Nem kívánatos egyéb cégek azonosítható jelzéseit tartalmazó munkaeszköz vagy 

védőfelszerelés használata. 

 

1.5 Védőfelszerelések, munkabiztonság  

kötelesek hordani. A biztonsági előírások betartásáért a verseny során is a versenyző felelős.  

– 

közös megegyezéssel – leállíthatják a versenyzőt és gondoskodnak a veszélyhelyzet 

megszüntetéséről. Az ilyen versenyzőt (csapatot) kizárják a versenyből.  

senyzők a verseny ideje alatt alkoholt nem fogyaszthatnak, ezen szabály megszegése 

esetén a versenyző (csapat) kizárható a versenyből.  

valamint igazolniuk kell, hogy a védőfelszerelések megfelelnek a hatályos munkavédelmi 

előírásoknak (pl. sisak kihordási ideje 2 év). Ennek hiánya esetén a versenyzőt kizárják a 

versenyből. 
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1.6 A versenyszámok mérése és pontozása, óvás  

 versenyszámok végrehajtását és mérését 

bemutatják a versenyzőknek.  

alábbi felszereléseket osztják ki: 

a. mérőeszközök 

b. versenyszabályzat 

c. mérési metodika 

d. értékelő lapok 

 

Az egyes versenyszámok megkezdésére az egyik bíró „Start” kiáltással és magasba emelt 

karjának lendítésével adja meg a jelet. 

 

kerekítése a kerekítés szabályai szerint történik (pl. ha 1 mm-es a mérési pontosság, akkor az 

5,4 mm 5 mm-re, az 5,5 mm 6 mm-re kerekítendő). Az eredmény rovatokba a kerekített 

mérési adat kerül beírásra. 

 

századmásodperces mért idő 90,2 másodpercre kerekítve kerül a jegyzőkönyvbe.  

 

vagy veszíthető (–) pontszámokat írnak be a bírók. A versenyzők az elért időeredmény és 

hibapontok alapján a pontozótábla szerint (mellékletekben) kapják pontjaikat. A versenyző 

eredménye nem lehet negatív érték, ebben az esetben nulla pontot kap az adott 

versenyszámra. 

A versenyszámoknál van egy optimális végrehajtási idő. Az optimális időhöz meghatározott 

pontszám az idő csökkenésével növekszik, az idő növekedésével pedig 0 pontig csökken. A 

versenyszámok kiértékelését követően a bírók megmutatják a versenyzőnek az értékelő lapot, 

ő is láthassa a beírt hibákat és megismerhesse eredményét.  

 

 Ha a versenyző kétségbe vonja az eredményt, a csapat vezetőjének joga van az 

eredménylapon feltüntetett időt alapul véve, a kiértékelést követő 30 percen belül írásban 

óvást benyújtani a vezetőbírókhoz. 
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1.7 Ajándékok, díjazás  

i versenyszámokban történik eredményhirdetés: 

a. Csapatverseny: az elért helyezés az alábbi versenyszámokkal szerzett pontok 

összesítéséből adódik (kétszer elvégzett feladat esetén mindig a jobb eredmény kerül 

beszámításra):   

1.   kombinált darabolás  

2.   szerelés  

3.   lánckímélő darabolás 

4.   kombinált versenyszám 

 

 helyezések: I-II-III. 

 

b. Egyéni:  

1. kombinált darabolás  

2. lánckímélő darabolás  

helyezések: I-II-III. 

Mindkét esetben, amennyiben valamelyik feladatnál holtverseny alakul ki, a helyezést a 

szerelés eredményének figyelembe vételével kell eldönteni. 

 

 

A verseny győztesei az alábbi díjazásban részesülnek:  

Csapatverseny: STIHL vásárlási utalvány 
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Egyéni: Bakonyerdő ajándékok 

Kombinált darabolás: 

 

 

 

 

Lánckímélő darabolás: 

 

 

 

 

 

2. Versenyszámok  

 

2.1 Kombinált darabolás versenyszám 

2.1.1 Versenypálya  

 A kombinált darabolást a csapatból 2 fő motorfűrész kezelő végzi. A csapatversenybe a 

jobbik eredmény kerül beszámításra. 

Az elkülönített versenypályákon (3 db) csak a bírók hívására lehet megjelenni, ott 

egyidejűleg a versenyszámot végző motorfűrész kezelőn és bírókon kívül más nem 

tartózkodhat.  

A versenypályákat sorshúzással kapják meg a csapatok.  

 

2.1.2 Felszerelés  

 A versenyen csak biztonságtechnikai szempontból megfelelő, STIHL motorfűrészekkel 

lehet dolgozni. A nem megfelelő felszerelés esetén eltérésenként 1-1 büntető pont jár. A 

STIHL vezetőlemez és lánctípus szabadon választható.  

Tartalék motorfűrész nem használható.  

Egyéni védőfelszerelés használata kötelező a motorfűrészesek számára, mely az 

alábbiakból áll: betétes lábvédő, védősisak, vibrációcsökkentő kesztyű, acélbetétes bakancs, 

vágásbetétes lábszárvédő, védősisak, arcvédő és fültok.  

A versenyhez szükséges üzemanyagot a versenyzők biztosítják.  
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Az eszközök esetleges meghibásodása esetén a javítás a nevező feladata, a szervezők a 

helyszínen szervizlehetőséget nem biztosítanak.  

2.1.3 A versenyszám folyamata  

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

felfelé áll, a bütüjének középpontja 70 cm magasságban van a föld felett.  

Az első vágást alulról kell végezni, melynek az 5 cm széles csíkok által jelzett sávban kell 

találkoznia a második vágással. A rönk tetején 2 cm széles, festett csík látható. A második, 

felső vágást ebben a csíkban kell kezdeni. Hibás vágásért büntető pont jár.  

először alulról végzi a bevágást az 5 cm széles csíkok vonaláig, majd felülről lefelé vágja le a 

korongot. A korongok vastagsága minimálisan 30 mm, maximálisan 80 mm lehet. A levágott 

korong mérete sehol sem térhet el ettől. Méret tévesztés büntető pont jár.  

lépcső nélkül találkozzanak a már említett sávban.  

él a motorfűrész vezetőlemeze a rönk középvonalát jelző sávból 

nem billenhet lefelé tovább a korong leeséséig. Túlmozdulás esetén büntető pont jár.  

Ha egy korong nem esik le, a versenyző nem kap pontot. 

 

a. 3.1 melléklet 

b. 3.2. melléklet 

c. 3.3. melléklet 

d. 3.4. melléklet 

e. 3.5. melléklet  
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2.2 Szerelés versenyszám  

2.2.1 Versenypálya  

tonként a motorfűrész kezelők (2 fő) a 

kombinált darabolás és a lánckímélő darabolás versenyszám között, sorsolás szerinti asztalnál 

hajtják végre a feladatot.  

szerelni a vágószerkezetet.  

-e, a tő-

csavarok átérnek-e az anyákon, a lánc üzemszerűen feszes-e. A lánc nem lehet szemmel is 

könnyen megállapítható módon életlen.  

-felöli oldalát, a rögzítő csavarokat 20 Nm erővel 

meghúzza (nyomaték kulccsal).  

r „meglévő″ kézsérüléseit.  

összesítéskor itt is a jobbik eredmény (számított idő) adódik hozzá a csapat jobbik fő 

versenyszámban elért eredményeihez.  

2.2.2 Felszerelés  

Saját, kétcsavaros, professzionális STIHL motorfűrész és egy kombinált gyertyakulcs. Az 

elfogadott típusok: STIHL MS 240, 260, 260C, 261, 341, 360, 361, 361C, 362, 362C-BQ, 

440, 441, 441C-M, 460, 460C, 461, 650, 660, 880, illetve ezek előd/utód típusai (pl: 026, 036, 

046, 064). A motorfűrész és vágószerkezete munkavégzésre alkalmas állapotú legyen (a lánc 

éles legyen) és munkabiztonsági szempontból is megfeleljen az előírásoknak. A motorfűrész 

típusa a könnyen olvasható típustábláról egyszerűen megállapítható legyen. A nem megfelelő 

felszerelés esetén eltérésenként 1-1 büntető pont jár.  

2.2.3 A versenyszám folyamata  

az asztaltól. A "start" jelzésre, amikor az időmérés indul, a versenyző a következőket hajtja 

végre:  

 

 

 

 

 teszi a fűrészporvetőt és az anyákat, beállítja a helyes láncfeszességet (0 mm)  
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elengedi a motorfűrészt.  

-es súlyozásából és a 

hibapontok alapján járó időértékekből adódik össze.  

 

 3.1. melléklet 

 3.6. melléklet 

 3.7. melléklet 

 

2.3 Lánckímélő darabolás versenyszám 

2.3.1 Versenypálya 

 A lánckímélő darabolást a csapatból 2 fő motorfűrész kezelő végzi. A csapatversenybe a 

jobbik eredmény kerül beszámításra. 

Az elkülönített versenypályákon (3 db) csak a bírók hívására lehet megjelenni, ott 

egyidejűleg a versenyszámot végző motorfűrész kezelőn és bírókon kívül más nem 

tartózkodhat.  

A versenypályákat sorshúzással kapják meg a csapatok.  

2.3.2. Felszerelés 

 A versenyen csak biztonságtechnikai szempontból megfelelő, STIHL motorfűrészekkel 

lehet dolgozni. A nem megfelelő felszerelés esetén eltérésenként 1-1 büntető pont jár. A 

STIHL vezetőlemez és lánctípus szabadon választható.  

Tartalék motorfűrész nem használható.  

Egyéni védőfelszerelés használata kötelező a motorfűrészesek számára, mely az 

alábbiakból áll: betétes lábvédő, védősisak, vibrációcsökkentő kesztyű, acélbetétes bakancs, 

vágásbetétes lábszárvédő, védősisak, arcvédő és fültok.  

A versenyhez szükséges üzemanyagot a versenyzők biztosítják.  

Az eszközök esetleges meghibásodása esetén a javítás a nevező feladata, a szervezők a 

helyszínen szervizlehetőséget nem biztosítanak.  

2.1.3 A versenyszám folyamata  

hajtja végre. A versenyzőnek a rönkökről egy-egy darab 3-8 cm széles korongot kell levágnia, 

hogy eközben ne sértse meg a rönkök alatti padlót. 

vízszintesen és egymással párhuzamosan a talaj szintjébe süllyesztett padlókon. A padlók 

szélessége 1 m, hosszúsága 2 m, ezeken kerülnek rögzítésre az egymástól 3 m-re lévő rönkök. 

A rönkök mellett a padlót 3 cm vastag és 20 cm széles és 100 cm hosszú fűrészpor réteg 
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borítja. A rönkök hossztengelyétől balra és jobbra 2 m távolságban vannak a startvonalak. Itt 

választható, hogy a versenyző melyik vonaltól indul. 

egy korongot, lehetőleg anélkül, hogy megsértené a padlót 

ersenyző átmegy a második rönkhöz és ott is levág egy korongot 

vagy a fűrész korongra helyezésével ér véget. 

 

 3.1. melléklet 

3.8. melléklet 

3.9. melléklet 

3.10. melléklet 

3.11. melléklet 

 

2.4. Kombinált versenyszám 

A versenyszám az alábbi részekből tevődik össze: gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, 

sarangolás.  

2.4.1 Versenypálya  

-es, elkülönített versenypályán dolgozik.  

 (egyidejűleg 4 db) csak versenyzők tartózkodhatnak.  
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2.4.2 Felszerelés  

űrészekkel 

lehet dolgozni. A nem megfelelő felszerelés esetén eltérésenként 1-1 büntető pont jár. A 

STIHL vezetőlemez és lánctípus szabadon választható.  

 

talék motorfűrész nem használható.  

 

Egyéni védőfelszerelés használata kötelező a motorfűrészesek számára, mely az 

alábbiakból áll: betétes lábvédő, védősisak, vibrációcsökkentő kesztyű, acélbetétes bakancs, 

vágásbetétes lábszárvédő, védősisak, arcvédő és fültok. Egyéni védőfelszerelések használata a 

felkészítők számára is kötelező: védősisak, kesztyű, acélbetétes bakancs. 

 

esetleges meghibásodása esetén a javítás a nevező feladata, a szervezők a 

helyszínen szervizlehetőséget nem biztosít.  

2.4.3 A versenyszám folyamata  

 

léseket (2db motorfűrész, 4db fejsze, stb.) a versenyzők a kisorsolt 

pályán, tetszőleges helyen és formában helyezhetik el, de a motorok nem járhatnak. A 

gallyazás végrehajtásakor csak 1 fő tartózkodhat a pályán, aki a rajtvonalról indul. A többiek 

addig a kijelölt helyen –a rajtvonal mögött - várnak, és csak az utolsó ág földre érkezésekor 

léphetnek a pályára!  

 

-es cser rönköt kell legallyazni, választékolás után 1 m-es 

választékokra darabolni, félbehasítani és sarangba rakni.  

2.4.3.1 Gallyazás: Mindkét törzsön 15 db ág helyezkedik el. Az ágakat úgy kell eltávolítani, 

hogy kéreg alá nem szabad vágni, illetve csonkot hagyni (palást vágás és csonkhagyás 0.5 cm 

tűréssel). Tilos forgó lánccal lépni, vagy akárcsak a talpat fölemelni (kivéve gallyazáskor, 

amikor a törzs a láb és a vezetőlemez között van). A hibás vágásért, illetve le nem vágott 

ágakért 1-1 büntető pont jár.  

2.4.3.2.Választékolás: a tő felől kezdeni, 5 cm-es tűréshatárral. A hibáért 1-1 büntető pont 

jár.  

2.1.3.3. Darabolás: csúcs felől kezdeni, lábbal nem lehet a fát megtámasztani, egy fán 

egyszerre csak egy ember darabolhat. A hibáért 1-1 büntető pont jár.  

e alatt a választék nem gurulhat ki a versenyhelyről. Kigurulás esetén 1 

büntetőpont jár.  

2.4.3.4. Hasításnál a sújtás irányból a szembenállónak felsőtestével ki kell térnie. A 

biztonsági távolságot a hasító körül be kell tartani. Ütésenkénti elbírálás és büntető pontozás.  
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fémmel ütik), esetenként és ütésenként1 büntető pont jár!  

-fele részben hasított választék rakható a sarangba. Az 1/3-2/3 

részben hasadt tűzifa esetén a 2/3 részt még félbe lehet hasítani. Amennyiben ez nem történik 

meg, a 2/3 hasítási méret fölött 1-1 büntetőpont jár.  

2.4.3.5. Sarangolás: a hasított választékot kell sarangba berakni, amiben a bütüknek egy 

síkban kell lennie. A síktól való eltérésért (elöl maximum 5 cm) 1 büntetőpont jár.  

 

versenyhely eszközökkel együtt történő elhagyását követően, a rajtvonal mögé történő 

visszatéréssel, a csapatkapitány kézfeltartásával végződik.  

– választékolás – darabolás – hasítás – sarangolás) ki nem 

hagyhatóak és fel nem cserélhetőek. Minden ebből adódó hibáért 1-1 büntető pont jár.  

használatára is, de a másik motorfűrésznek is a versenyhelyen belül kell lenni.  

.  

 

 

szám 

teljesítési ideje és a hibapontok összesítése után, a pontozó táblázat szerint kapják 

eredményüket a csapatok. 
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3. Mellékletek: 

3.1. A biztonsági szabályok megsértéséért járó büntetőpontok 

Megnevezés 

Büntetőpontok az egyes versenyszámoknál 

Kombinált 

darabolás 
Szerelés 

Lánckímélő 

darabolás 

Összetett 

versenyszám 

Hívás nélkül megjelenés a 

versenyhelyszínen 
-50 -50 -50 -50 

Sisak v. arcvédő v. fültok v. kesztyű v. 

acélbetétes bakancs v. vágásbetétes nadrág 

nélküli munkavégzés (esetenként) 

-20   -20 -20 

Helytelen fűrészindítás (esetenként) -30   -30 -30 

Lánc kézzel érintése járó motorú fűrésznél 

(esetenként) 
-50   -50 -50 

Helyváltoztatás járó lánccal (esetenként) -20   -20 -20 

Fűrész nem indul be 5 percen belül -30   -30 -30 

Fűrész egy kézzel fogása járó láncnál 

(esetenként) 
-20   -20 -20 

Orvosi beavatkozást nem igénylő sérülés -20 -20 -20 -20 

Orvosi beavatkozást igénylő sérülés -50 -50 -50 -50 

Elsősegély csomag hiányzik Kizárás a versenyből 

 

 

 

3.2. Kombinált darabolás időszükséglete 

Idő Pontok 

stb. +1 pont/másodperc  

22 55 

23 54 

24 53 

25 52 

26 51 

27 50 

28 49 

29 48 

30 47 

31 46 

32 45 

stb. -1 pont/másodperc  

 

3.3. Kombinált darabolás vágásszöge 
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Vágásszög 

  Eltérés ( ) Pont 

88,75-91,24 1,0 30 

88,25-88,74 91,25-91,74 1,5 27 

87,75-88,24 91,75-92,24 2,0 24 

87,25-87,74 92,25-92,74 2,5 21 

86,75-87,24 92,75-93,24 3,0 18 

86,25-86,74 93,25-93,74 3,5 15 

85,75-86,24 93,75-94,24 4,0 12 

85,25-85,74 94,25-94,74 4,5 9 

84,75-85,24 94,75-95,24 5,0 6 

84,25-84,74 95,25-95,74 5,5 3 

84,24 ≥ ≥ 95,75 6,0 0 

 

 

 

 

 

3.4. Kombinált darabolás lépcső méretek 

Lépcső magassága 

mm Pont 

 ≤ 1 45 

2 40 

3 36 

4 33 

5 30 

6 27 

7 24 

8 21 

9 18 

10 15 

11 12 

12 9 

13 6 

14 3 

 ≥ 15 0 

 

 

3.5. Kombinált darabolás helytelen végrehajtása 
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a. vágások nem a jelölt zónában találkoznak (rönkönként )  -50 pont 

b. zóna alá vágás (rönkönként)      -50 pont 

c. zóna fölé vágás (rönkönként)       -50 pont 

d. felső sávon kívül indított vágás (rönkönként)    -50 pont 

e. bevágással okozott sérülés (rönkönként, 10 mm-nél mélyebb vágás a tényleges 

daraboló vágás mellett)        -20 pont 

f. helytelen korongvastagság (rönkönként, tűréshatár 30-80 mm)  -30 pont 

g. korai rajt         -20 pont 

 

 

 

 

3.6. Szerelés időszükséglete 

Idő Pontok 

stb. + 2 pont / 0,5 sec.  

8,1 - 8,5 140 

8,6 - 9,0 138 

9,1 - 9,5 136 

9,6 - 10,0 134 

10,1 -, 10,5 132 

10,6 - 11,0 130 

... ... 

18,1-18,5 100 

… … 

35,6-36,0 65 

36,1-36,5 64 

36,6-37,0 63 

37,1-37,5 62 

37,6-38,0 61 

38,1-38,5 60 

38,6-39,0 59 

39,1-39,5 58 

stb. -1 pont / 0,5 sec.  

 

 

 

3.7. Szerelés helytelen végrehajtása 

a. Ha a vezetőlemez, a lánc, deknianya vagy a kulcs leesik a földre:  -50 pont 
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b. Ha nem húzza rá eléggé a csavarokat (20 Nm)     -50 pont 

c. Hiányosan felszerelt vágószerkezet      -50 pont 

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

nagyobb, mint 0 mm).        -50 pont 

e. Ha nem fordítja meg a vezetőlemezt, vagy a láncot fordítva teszi fel  -50 pont 

f. Friss (a szerelés során szerzett) sérülés a kézen     -20 pont 

 

 

 

3.8. Lánckímélő darabolás időszükséglete 

Idő Pontok 

stb. +1 pont/másodperc  

22 55 

23 54 

24 53 

25 52 

26 51 

27 50 

28 49 

29 48 

30 47 

31 46 

32 45 

stb. -1 pont/másodperc  
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3.9. Lánckímélő darabolás vágásszöge 

 

Vágásszög 

  Eltérés ( ) Pont 

88,75-91,24 1,0 20 

88,25-88,74 91,25-91,74 1,5 17 

87,75-88,24 91,75-92,24 2,0 14 

87,25-87,74 92,25-92,74 2,5 11 

86,75-87,24 92,75-93,24 3,0 8 

86,25-86,74 93,25-93,74 3,5 5 

85,75-86,24 93,75-94,24 4,0 2 

85,74 ≥ ≥ 94,25 4,5 0 

 

 

 

 

 

3.10. Lánckímélő darabolás átvágatlan rész mérete 

Átvágatlan rész 

mm Pont 

0 80 

1 78 

2 76 

3 74 

4 72 

5 70 

… … 

36 8 

37 6 

38 4 

39 2 

≥ 40 0 
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3.11. Lánckímélő darabolás helytelen végrehajtása 

a. amennyiben a versenyszám végrehajtása közben a lánc megszorul vagy leesik a 

vezetőlemezről, illetve leesik egy deknianya (helytelen szerelés miatt), a versenyző nem 

kap pontot a versenyszám időeredményéért, valamint visszamenőleg elveszti a 

szerelésért járó pontjait. Ilyen esetben a versenyző visszateheti a láncot, és folytathatja a 

feladatot, de már csak a többi mérés eredménye számít.  

b. a rönk átlépése hibánként        -50 pont 

c. helytelen korongvastagság       -50 pont 

d. fűrészpor szándékos eltávolítása      -50 pont 

e. korai rajt         -20 pont 

 

 

 

 


