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A Magyar Fakitermelõ Válogatott szép
eredményt ért el a 2008. október 2-5.
között Németországban rendezett 28.
Fakitermelõ Világbajnokságon. Csapa-
tunk 7. lett, Rittlinger Róbert révén pe-
dig (14 év után) ismét bronzérmet sze-
reztünk az Andreas Stihl Kft. és a Faki-
termelési Munkakultúra Alapítvány
együttmûködésére alapozottan.

A felújított soproni Fáber-réti Motorfû-
részes Tanpályán tanfolyamokat, edzése-
ket és válogatókat rendeztünk, míg 2008.
május 17-ére kialakult a csapat: Horváth
László (Miskolc–Ómassa), Juhász István
(Ráckeve) és Rittlinger Róbert (Sombe-
rek). Ifjúsági versenyzõként az ásotthalmi
iskola tanulója, Fodor Kálmán (Zsombó)
került a felnõttek mellé. A magyar váloga-
tott júliustól szeptember végéig még öt-
ször tartott három-háromnapos edzéseket
Sopronban.A 29 ország részvételével
megrendezett világbajnokságra 2008. ok-
tóber 1-én, személygépkocsikkal utazott

ki a magyar csapat. Versenyzõink szere-
léssel, kombinált darabolással és lánckí-
mélõ darabolással kezdtek. A csapatok
közül utolsóként került sor a magyarok
döntésére. Most elõször a döntés sem az
erdõben volt, hanem egy nagy lelátó elõtt,
kb. 18 m-es oszlopokat kellett dönteniük
a versenyzõknek egy felszántott területre.
Ezt követõen kiszámították a versenyzõk
közötti sorrendet, majd az addigi eredmé-
nyek szerinti fordított sorrendben álltak
rajthoz (ötösével) a gallyazáshoz. 

Eredmények:
Döntés:
1. Roest, Jan, Hollandia
21. Rittlinger Róbert, Magyarország
42. Juhász István, Magyarország
77. Horváth László, Magyarország
Szerelés:
1. Briechle, Gerhard, Németország
3. Rittlinger Róbert, Magyarország
18. Horváth László, Magyarország
28. Juhász István, Magyarország

Kombinált darabolás:
1. Moosbrugger, Martin, Ausztria
5. Horváth László, Magyarország
50. Juhász István, Magyarország
51. Rittlinger Róbert, Magyarország
Lánckímélõ darabolás:
1. Eggenberger, Martin, Liechtenstein
30. Horváth László, Magyarország
45. Juhász István, Magyarország
54. Rittlinger Róbert, Magyarország
Gallyazás:
1. Recher, Balz,  Svájc
13. Juhász István, Magyarország
33. Rittlinger Róbert, Magyarország
34. Horváth László, Magyarország
Egyéni összetett verseny:
1. Recher, Balz, Svájc
19. Rittlinger Róbert, Magyarország
25. Juhász István, Magyarország
46. Horváth László, Magyarország
Ifjúsági (U 24) egyéni összetett verseny:
1. Kveseth, Ole H. L., Norvégia
10. Fodor Kálmán, Magyarország

ORSZÁGOS ERDÉSZ BÁL
Visegrádon

2 0 0 9. február 7-én, szombaton
19 órától a SIRÁLY ÉTTEREMben

Talpalávaló muzsikával vidámít a BOGDÁNYI FIÚK zenekara,
éhünket csillapítja a kemencében, egészben sült fácán, pulyka,

BERECZ ANDRÁS énekes mesemondó
szerez vidám perceket parkerdõs visszaemlékezéseivel, erdészkalandjaival

Az újra éhesedõk szarvasborjúból készült pörköltöt falatozhatnak

Hozott,  felajánlott tombolatárgyakat éjfél után sorsolunk ki, árverezünk el

Jelentkezni,  helyet,  asztalt  foglalni  2009.  január  26-iig  lehet
a közép-magyarországi régió képviselõjénél: 

Kertész József 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u.29.   
T.:06/20/5999538    E-mail: jokertesz@freemail.hu 

Báli belépõk elõvételben: 7000.-Ft; a helyszínen: 8000.- Ft 

Átutalási számla: Kertész József 10404247-95188660-01590000 a közleménybe: Erdészbál 2009.

Szálláslehetõség Visegrádon: fizetõvendégháznál: 4500,- Ft–tól

a Hotel Visegrádban 8000,- Ft-tól + 380,- Ft idegenforgalmi adó /fõ/nap

Szállásfoglalás: Visegrád-tours Schreck Erika, 2025 Visegrád, Rév utca 15.
T: 06/26/398160     E-mail: vistours@visegradtours 

A Honti Panzióban, 200 m-re a Sirálytól 6000.- Ft +idf. adó 06/26/398-120 hotelhon@t-online.hu

2009. február 8-án vasárnap a báli belépõ jogosít a Visegrádi Fellegvár látogatására, 
ahol: 11 órától tárlatvezetés segít az eligazodásban.

Hetedik lett a magyar csapat a 
Fakitermelõ Világbajnokságon
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Csapatverseny:
1. Németország 4913 pont
2. Svájc 4765
3. Liechtenstein 4695
4. Norvégia 4661
5. Oroszország 4661
6. Ausztria 4651
7. Magyarország 4627

A világbajnokságra legjellemzõbb az
általános információhiány volt. A hely-
színre vezetõ utakon semmiféle útmuta-
tó tábla nem volt, még ott sem, ahol az
aszfaltos útról a parkolóba és a pályák-
hoz lehetett letérni. Talán úgy gondolták
a vendéglátók, hogy ma már mindenki
rendelkezik GPS-készülékkel, amellyel
megoldja az odatalálást. Ugyanakkor a
helyszínen óriáskivetítõn lehetett nézni a
verseny történéseit és az élmezõny ered-
ményeit. Precízek és szakszerûek voltak
a német szervezõk a bíráskodásban 

A 24 országot számláló IALC (Faki-
termelõ Bajnokságok Nemzetközi Szö-
vetsége) taggyûlésén a szokásos napi-
rendi pontok (vezetõség beszámolója,
pénzügyi jelentés, költségvetés elfoga-
dása) mellett szabályzatmódosító javas-
latokról szavaztak a küldöttek, és (tag-

díjfizetés elmaradása miatt) kizárták Ro-
mániát a szervezetbõl és a versenyrõl.

A verseny még kiegyenlítettebb lett,
és minden eddiginél jobb eredményeket
hozott. Csapatversenyben 10 évvel eze-
lõtt 4565 ponttal lehetett gyõzni, 6 éve
4704 ponttal, most pedig 4913 ponttal.
Az elsõ és a tizedik helyezett csapat kö-
zött 10 éve 416 pont, 6 éve 309 pont,
ezen a versenyen viszont csak 209 pont
volt a különbség! Az egyéni összetett
versenyt 10 éve 1558 ponttal lehetett
megnyerni. Juhász István most ennél
egy ponttal többet gyûjtött, ami a csak a
25. helyre volt elég. Az oszlopdöntés
szintén nagyon összehúzta a mezõnyt.
Rittlinger Róbert 14 cm-es döntési pon-
tossága (hibátlan tuskó mellett) csak a
21. helyhez volt elég. A szerelést 14-en
hajtották végre 11–13 másodperc között.
A darabolásoknál a vágások pontossága
már csak mm-ben mérhetõ, aki nem tud
1°-on belüli merõlegest vágni, meg sem
közelítheti a dobogót. Gallyazásban 20
másodperc alatt lehet nyerni, ha hibátlan
a minõség. Tehát a verseny valóban na-
gyon szoros lett, ahol a tehetség mellett
rengeteg gyakorlásra és jó adag szeren-
csére is szükség volt az éremszerzéshez.

Rittlinger Róbert rögtön a verseny
elején „robbantott”. Szerelésben (igaz
nagyon szoros küzdelemben) 11,52
másodperccel bronzérmet szerzett.
Magyar versenyzõ 14 éve ért el ilyen jó
helyezést világbajnokságon. Joggal
örültünk tehát, amikor Rittlinger Róbert
nyakába került a bronzérem. 

A magyar csapat tovább folytatta emel-
kedését, és a „tízen túliak társaságából”
elõre lépett a 7. helyre. Ez egyértelmûen a
jó anyagi háttérnek, az ebbõl adódó meg-
felelõ felkészülési körülményeknek és a
többszöri nemzetközi megmérettetésnek
köszönhetõ. A legmagasabb pontszámot
érték el eddigi történetük során. Ezzel túl-
szárnyaltuk a svédországi 1984-es „bronz-
csapat” 4444 pontos csúcseredményét. Jó
úton járunk tehát, és ha a jelenlegi csapa-
tunk tagjaihoz hasonló képességû (és lel-
kes) emberekre számíthatunk két év múl-
va is, még feljebb léphetünk.

A világbajnokságról bõvebb infor-
máció a www.fakitermelo.hu honlapon
olvasható.

Dr. Gólya János 
kuratóriumi elnök

Fakitermelési Munkakultúra 
Alapítvány




