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2013. augusztus 31-én, szombaton
rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében fekvõ Bükkzsércen a STIHL
XII. Országos Fakitermelõ Bajnoksá-
got. A fürdõjérõl és boráról ismert Bo-
gács és Kács településekhez közel
esõ, festõi szépségû zsákfalu és a mö-
götte fekvõ Bükk hegység hegyvonula-
tai, méltó díszletei voltak az idei meg-
mérettetésnek. Ahogy az is remek kez-
deményezés volt, hogy a fakitermelõ
csapatok hazai versenyét a helyszínt
biztosító megye egyik vadásznapján
rendezték meg.

A falu felett emelkedõ hegyháton már
reggel óta gyülekeztek az ország min-
den tájáról érkezõ csapatok, melyek et-
tõl az évtõl kezdve regionális versenye-
ken szereztek jogot a részvételre. A baj-
nokság versenyszabályzata eltér a világ-
bajnokságétól, mert életszerûen elsõ-
sorban a napi terepi rutin feladatok mi-
nél biztonságosabb és szakszerûbb ki-
vitelezésére koncentrál, a hosztolástól a
gallyazásig. Az idõeredmény inkább
másodlagos szerepû, de nem elhanya-
golható. A fõrendezõ Andreas STIHL
Magyarország Kft. számára a fakiterme-
lés veszélyes munkáját végzõ emberek
biztonságának növelése társadalmi el-
kötelezettség és szerepvállalás. Az álla-
mi erdõgazdaságokkal (pl. az idei or-
szágos bajnokság rendezését támogató
Északerdõ Zrt. és Egererdõ Zrt), az er-
dészeti vállalkozókkal, magánerdõ-tu-
lajdonosokkal és az erdészeti szakisko-
lákkal közösen igyekeznek tenni is

ezért. Mindezen felül fontos üzenet a
résztvevõknek és látogatóknak az ösz-
szetartozás és a csapatszellem is. Hi-

szen az idei 42 induló csapat minden
egyes tagja gyõztesnek is tekinthetõ,
mivel minden sportágban a részvétel a
legfontosabb.

Természetesen a dobogóra felállni
minden fakitermelõ csapat érthetõ törek-
vése, hiszen országos bajnokságról van
szó. Idén a legmagasabb fokára az
Északerdõ Zrt. 1. számú, Horváth
László, Gerõcs János, Kiss Attila, Len-
gyel Lajos alkotta csapata juthatott. A
második helyet az Ipoly Erdõ Zrt./Be-
lencsák Tibor csapat szerezte meg,
Belencsák Tibor, Belencsák István, Glo-
zik Gábor, Szabóki Nobert összeállítás-
ban. A bronzérmet a Mecsekerdõ
Zrt./Ritrovi Kft. Rittlinger Róbert,
Solymos Tibor, Geszthelyi Károly,
Geszthelyi Sándor alkotta csapata nyer-
te el.

Kép, szöveg: Nagy László

AKTUALITÁSOK

XII. Országos Fakitermelõ Bajnokság 

Világbajnok Bükkzsércen

Vajon mennyi rendezvénylátogató és
versenyzõ volt tisztában vele, hogy a
bükki versenypályán egy Bakonyból
érkezett valódi fakitermelõ világbaj-
nok is a „ringbe szállt”? Valószínûleg
sajnos csak kevesen! Répás Tamást a
tavalyi belorussziai fakitermelõ világ-
bajnokság lánckímélõ darabolás ver-
senyszámának elsõ helyezettjét, a dü-
börgõ láncfûrész mellõl sikerült kiszó-
lítanom, néhány kérdés erejéig.

– Tamás egy év telt el a tavalyi fehé-
rorosz világbajnokság óta, ahol aranyér-
met szereztél Magyarországnak a Ma-
gyar Fakitermelõ Válogatott tagjaként.
Mi történt veled ebben az egy évben? 

– Idén szinte folyamatosan készül-
tem a regionális válogatókra. Több fa-

kitermelõ megméretteté-
sen is részt vettem. Ez a
bükkzsérci országos baj-
nokság a negyedik ver-
senyem ebben az évben.
A korábbiaknak megfele-
lõ módon folyamatosan
edzettem, aminek meg is
lett az eredménye. Az el-
múlt versenyek egyikén
második helyezettek let-
tünk csapatban. A többin mind elsõ
helyezést értünk el és remélem ma is
helyt állunk majd.

– Ezek mind hazai fakitermelõ ver-
senyek voltak, ha jól gondolom?

– Igen, mindet itthon rendezték és
közülük az egyik volt ennek az országos
bajnokságnak a regionális elõdöntõje,
ahol az elért jó eredményünk alapján le-
hetünk most itt az országos döntõben.    

– A következõ világ-
bajnokságra vannak e
már felkészülési terveid?
Mikor és hol rendezik a
Fakitermelõ VB-t?

– Jövõ tavasszal indul
a válogató az elõzõ évi
világbajnokságra való fel-
készüléshez hasonló
rendszerben. Nagyon
szeretnék bekerülni a

csapatba, a magyar válogatottba.
Minden erõmmel készülni fogok rá, és
ami tõlem telik azt megteszem. Remé-
lem, ott lehetek majd a következõ vi-
lágbajnokságon, amit Svájcban ren-
deznek.

– Sok sikert kívánunk a felkészü-
léshez és további eredményes ver-
sengést itt Bükkzsércen is. 

Nagy László


