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Immár hatodik alkalommal került
megrendezésre a STIHL Országos
Fakitermelõ Verseny Budakeszin a
Pilisi Parkerdõ Zrt. kezelésében
lévõ Szilfa-tisztáson 2007. június 23-
án, szombaton az Andreas Stihl Ke-
reskedelmi Kft. szervezésében, a Pi-
lisi Parkerdõ Zrt. Budapesti Erdé-
szete segítségével.

A versenyre a STIHL szakkereskedõk
nevezték a csapatokat. Összesen 42
csapat jelentkezett, de mivel csak 40
csapat indítására volt lehetõség 2 csapat
tartalékként került regisztrálásra. 

A regisztráció után 10.00 órakor
kezdõdött a verseny, minden csapat 2
fordulóban versenyzett és a végered-
ménybe a csapat jobbik eredménye ke-

rült beszámításra. A résztvevõknek
kötelezõ volt az elõírásoknak megfe-
lelõ egyéni védõfelszerelések haszná-
lata. A STIHL-betétes lábvédõt, a védõ-
sisakot és lánckenõ olajat az A. Stihl
Kft. biztosította ingyenesen a verseny-
zõknek, melyet a verseny után nem
kellett visszaszolgáltatni. A versenyen
csak STIHL motorfûrésszel lehetett in-
dulni. Az A. Stihl Kft. a versenyzõk ré-
szére a helyszínen ingyenes szervizle-
hetõséget biztosított.

A versenyszámok a következõk vol-
tak: kombinált darabolás (korongvá-
gás), gallyazás, darabolás, hasítás,
sarangolás és vezetõlemez-fordítás.

A 4 fõs csapatok versenye egyszerre
10 pályán folyt, minden forduló után a
versenypályákat újra berendezték a
szükséges faanyaggal.  A 4 tagú zsûri
folyamatosan értékelte az elért eredmé-
nyeket a versenybírók által kiállított
pontozólapok alapján. A pontszámok
az eredménytáblákra kerültek felírásra,
így a csapatok folyamatosan figyelem-
mel kísérhették az elért eredményeket.

A verseny rendkívül jó hangulatban
zajlott, szurkolókban és nézõkben sem
volt hiány. A verseny nyilvános volt,
melyet programajánlókban hirdettünk
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meg, bárki kilátogathatott a Szilfa-tisz-
tásra. A jó hangulathoz hozzájárult a te-
repen felállított sörsátor büfével. A ver-
senyszünetekben a sátorban élõzenét
szolgáltatott a Taksonyi Szigeti Fiúk ze-
nekar. A gyerekek sem unatkoztak, ki-
tombolhatták magukat a felállított lég-
várban és ugrálóban.

A STIHL benzinmotoros fûrészek is-
mét jól vizsgáztak, egyetlen meghibáso-
dás sem fordult elõ a versenyen.

Színesítette a programot, hogy a két
forduló között a Magyar Fakitermelõ Vá-
logatott bemutatót tartott a jelenlévõknek.

Az eredményhirdetésre 16.00 órakor
került sor. Az elsõ 5 helyezett csapatot dí-
jazta az A. Stihl Kft. Oklevelet és 150 000
és 30 000 Ft közötti értékben STIHL vá-
sárlási utalványt vehetett át minden csa-
pattag, melyet az õt nevezõ STIHL szak-
kereskedésben vásárolhatnak le. Azok a
versenyzõk, akik nem értek el helyezést,
STIHL ajándékcsomagot kaptak. A díja-
kat Bakon Gábor cégvezetõ adta át.

Helyezettek:
1. Patent 3H Kft., Bicske csapata:

Lábodi Géza, Lábodi Csaba, Szûcs Já-
nos, Bogdán Róbert

2. Silvanus 2001 Kft., Szombathely
csapata: Szalai Miklós, Németh Gábor,
Németh Endre, Imre József

3. Karádi Gazdabolt Kft. csapata:
Kaposi Zoltán, Kaposi László, Kovács
Tibor, Rigó Ferenc

4. Simon és Társa Bt., Devecser csa-
pata: Vizi Zsolt, Humpók Ferenc, Leja
Balázs József, Horváth László

5. Bese Sándor szakkereskedõ,
Gödöllõ csapata: Kecskés János, Drozdik
Péter, Födi László, Szabó Mihály.

A résztvevõknek az A. Stihl Kft. meg-
köszönte a fegyelmezett versenyzést és
további jó szórakozást kívánt, hiszen
még 19.00 óráig lehetõség volt a sörsá-
torban zene és büfészolgáltatás mellett
kellemesen eltölteni az idõt.

A Fakitermelõ Versennyel egy idõ-
ben a szomszédos tisztáson hat buda-
pesti és Budapest környéki STIHL szak-
kereskedõ kiállítást és gépbemutatót
tartott. Bemutatásra kerültek a STIHL és
VIKING, valamint a Timbersports ter-
mékek. Így a versenyre kilátogatóknak
lehetõsége nyílt az Andreas Stihl Keres-
kedelmi Kft. által forgalmazott termékek
megismerésére. Az érdeklõdés nem ma-
radt el, nagy mennyiségben kerültek
szétosztásra a prospektusok, katalógu-
sok és árjegyzékek.

Kép és szöveg: Stihl Kft.


