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Az elsõ verseny 2002-ben volt Tatán.
Mint az elsõket általában, azt a versenyt
is sok kritika érte. A versenyen a bizton-
sági elõírások mellett nagyvonalúan el-
tekintettek, így jobbára az idõeredmény
határozta meg a végsõ sorrendet. Mind
a Stihl, mind pedig a szakma részérõl
felmerült az igény egy olyan verseny-
szabályzat kialakítására, mely az Erdé-
szeti Biztonsági Szabályzatot ötvözi a
versenykörülményekkel. Továbbá szük-
ség volt egy olyan szakembergárdára,
akik mindennapi munkájuk során az
EBSZ elõírásait szem elõtt tartják. Így ál-
landósult egy pontozóbíró-csapat,
melynek tagjai zömmel erdészeti okta-
tási intézmények oktatói, tanárai. A má-
sodik verseny már új szakmai szellemi-
ségben zajlott. Az Erdészeti Biztonsági
Szabályzatra épülõ versenyszabályzat
sok versenyzõt meglepett. Néhányan
reklamáltak, mint kiderült alaptalanul.
A pontozóbírók következetesen igye-
keztek betartatni az elõírásokat, így egy
szemléletváltás indult el. Nem az idõ,
hanem a szabályosság határozta meg a
versenyen a sorrendiséget. A további
versenyekre egyre kifinomultabb lett a

versenyszabályzat és ezzel a verseny is
egyre gördülékenyebben zajlott. Kez-
detben egy összetett versenyszám volt,
mely két db négyméteres cserrönk
gallyazását, választékolását, darabolá-
sát, hasítását, sarangolását foglalta ma-
gába. Késõbb színesedett a program
szereléssel is, ahol a vezetõlemez meg-
fordítása volt a feladat idõre. Néhány
éve újabb feladattal  bõvült a verseny,
az összetett fõ szám kombinált darabo-
lással indult. Egy ferde bakra helyezett
rönkbõl kellett levágni egy adott mére-
tû korongot. Így sikerült egy látványos,
izgalmakban bõvelkedõ nagyszabású
versenyt létrehozni, mely még a fakiter-
melésben kevésbé járatos emberek
számára is érdekfeszítõ volt.  Az évek
során érezhetõ lett, hogy a versenyzõk
már komolyan felkészültek a verse-
nyekre, egyre kevesebbet hibáztak.
Öröm volt látni, hogy egyik fõ célját
elérte a verseny, egyre szabályosabban
dolgoztak a favágók a megmérettetése-
ken. Azzal, hogy õk megtanulták a
szakma fortélyait és mindezt szabályo-
san, joggal nevezhetjük õket az „EBSZ
nagyköveteinek”. Hiszen évrõl évre a

brigádok legjobbjai jönnek a verse-
nyekre, felkészülésük során töreked-
nek a szabályosságra, a brigád többi
tagja ellesi a fogásokat, így akarva-aka-
ratlan egyre szabályosabban dolgoz-
nak. Úgy gondolom, jó célt szolgál a
verseny. Aki részt vesz benne verseny-
zõként, rendezõként, vagy nézõként
sok-sok élménnyel gazdagodik. 

A verseny eredménye:
1. Fornax Kft.( Ipolyerdõ Zrt.)
2. Karádi Gazdabolt Kft.
3. Fornax Kft.
Öröm a szakma számára, hogy az or-

szágban gombamód szaporodnak az
erdõhöz kötõdõ versenyek, rendezvé-
nyek. Jó példa erre az a bükkzsérci fa-
lunap, ahol favágóversennyel színesi-
tették az amúgy is gazdag programot.
Vasas Csaba polgármester elmondta,
hogy azért választották a favágóver-
senyt, mert a lakosság nagy része az er-
dõben dolgozik és a környéken ilyen
még nincs. Jó kezdeményezésnek tar-
tom.

Marozsán Zoltán
erdész-szakoktató, pontozóbíró

Fotó: Pápai Gábor

X. Stihl fakitermelõ verseny, Soponya
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