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Vaskos beszámolót kapott a szerkesztõ-
ség dr. Gólya János kuratóriumi elnöktõl
(Fakitermelési Munkakultúra Alapít-
vány). Ebbõl megtudtuk, hogy 1996 óta
a páros években rendezik a világbajnok-
ságot, a közbeesõ hónapok „általában
’elvi’ és otthoni felkészüléssel telnek a
magyar versenyzõjelöltek számára.” 

A korábbi évek gyakorlatának meg-
felelõen az alapítvány 2010 februárjá-
ban a lehetséges támogatóknak felaján-
lotta a kizárólagos csapatszponzorálási
lehetõséget, amivel a potenciális támo-
gatók nem kívántak élni. Végül is a
Husquarna és a Stihl Kft. lettek a fõ-
szponzorok. A felkészülést több erdõ-
gazdaság és magánszemély is támogatta. 

A 22 jelöltbõl 6 versenyzõ került be
az utazó csapatba (ebbõl 1 fõ ifjúsági és
2 fõ tartalék).

A világbajnokságot megelõzõen a
Bajor Fakitermelõ Bajnokságra 3 felnõtt
versenyzõ kapott meghívást, ahol igen
szép eredményt értek el. Ezután hazai

edzések következtek. A csapattal 4 hi-
vatalos szurkoló is utazhatott, a csapaté-
val azonos ellátással.

A sorrendben XXIX. világbajnoksá-
gon 30 ország csapata vett részt. A csa-
patokat indulási sorrendben sorsolták.
A Száva árterén kialakított versenypá-
lyán az elõzõ hetek áradásának marad-
ványaként vízben álló pályarészek is
voltak, melyet zúzott kõvel, faapríték-
kal töltöttek fel a rendezõk. 

A második napon megeredt és vi-
gasztalanul esett az esõ.

Elért eredményeink:
• Döntés: Juhász István (4.), Kozák

András (11.), Rittlinger Róbert (42.).
• Szerelés: Juhász István (7.), Kozák

András (92.)
Ez utóbbi gyenge eredményt annak

köszönheti a versenyzõ és a küldöttség,
hogy Kozák „fordítva helyezte fel a lán-
cát”. (Hihetetlen! Ez kb. olyan, mint ami-
kor egy úszó a startkõrõl nem a meden-
cébe, hanem a nézõk felé ugrik. A szerk.)

Ez a malõr a késõbbi versenyszám-
nál is bonyodalmat okozott.

• Gallyazás: Juhász István (14.), Ritt-
linger Róbert (30.), Kozák András (37.).

• Egyéni összetett: Juhász István
(4.), Rittlinger Róbert (10.), Kozák And-
rás (76.). (Az ifjúságiaknál Bakó László
a 21. lett).

• Csapatban Magyarország a 12. he-
lyen végzett.

Gólya János összegzésében az idõjá-
rási nehézségek ellenére jónak ítélte a
rendezést, majd megállapítja, hogy ez
egyre kiegyenlítettebb, amit a résztve-
võk több mint kétharmadának nagy
döntési pontszáma is igazol.

A versenyt az osztrákok nyerték,
meglepetés lett az olaszok második he-
lye éppúgy, mint a legutóbbi világbaj-
nok német csapat 14. helye.

Technikai érdekesség, hogy a japán
versenyzõk európai gépekkel dolgoz-
tak.

A beszámolóban túl nagy teret kap a
magyar csapat értékelésénél a fordított
láncfeltétellel kapcsolatos „lenne-vol-
na” érvelés, a versenyszabály vonatko-
zó jogi csûrcsavarása. (Kozák András
nem peches volt, hanem figyelmetlen,
ami egy ilyen szintû versenyen megen-
gedhetetlen. A szerk.)

Gólya János végkövetkeztetésében
megállapítja, hogy az elmúlt évek 100
jelöltjébõl alig néhányan vállalták a vá-
logató edzések idõigényes, fáradságos
felkészülését, ennek ellenére egyre in-
kább beérnek a versenyzõk. Úgy le-
gyen.

Köszönet a Stihl és a Husquarna
konzekvens támogatásának, amely nél-
kül a magyar válogatott nem vehetett
volna részt a versenyen.

A legközelebbi világbajnokságot
2012-ben Belorusszia rendezi.

Pápai Gábor

Világbajnokság 2010. Zágráb

A válogatott keret és a vezetõk az utolsó válogató edzés elõtt




