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Erdõmérnök-hallgatók a brno-i Erdészeti
Európa-bajnokságon
Második helyet ért el a magyar csapat
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karának hallgatói csapata idén is második helyezett lett az
immáron huszonnyolcadik alkalommal Brno-ban megrendezett Forestry
Verstatility erdészeti Európa-bajnokságon.
Az Európa-bajnokságra összesen 11 országból 15 csapat nevezett be, köztük a
magyar erdõmérnök-hallatók. A csapatunk tagjai: Török Tímea (I. éves erdõmérnök-hallgató), Czeller Márton (IV.
éves erdõmérnök-hallgató), Silnicki
Ádám (IV. éves erdõmérnök hallgató),
Rozovits Ferenc Péter (V. éves erdõmérnök-hallgató) voltak. Hogyan is néz ki
egy egyhetes verseny? Elõször is, az
elõzetes regisztrálást követõen, elkezdtük a felkészülést a különbözõ versenyszámokra. A hagyományos értelemben vett Stihl Timbersports versenytõl annyiban tér el ez a megmérettetés,
hogy csak erdõmérnök-hallgatók vehetnek részt. Valamint igen széles a verseny palettája az erõnléti számoktól
kezdve a lövészeten át, a fajok felismeréséig. Egyszóval ez a verseny egyedi
szájízû, az egyetemi hallgatóknak létrehozott nemzetközi verseny. Minden évben a brno-i Mendel Egyetem szervezi
meg ezt a neves szakmai eseményt, immáron a 28. alkalommal. Minden év tartogat meglepetést. Idén is volt egy különleges versenyszám, ami már tavaly is
újdonságnak számított. Ez nem volt

más, mint a harveszter szimulátor. Az
elsõ versenynap zajlottak a fûrészes
számok a város egyik parkjában a Park
Lu−ánky-ban. E számban az átlaghoz
képest igen jó eredményt hoztunk, amit
fõképp a megfelelõ technika elsajátítása
miatt sikerült elérni. A következõ napon a lövészeti szekció volt, ahol Czeller Márton és Rozovits Ferenc holtversenyben második helyezést értek el a
lövészeti összesítésben. Bár az idõjárási
körülmények nem voltak kedvezõek,
szerencsénkre igen szép eredményeket
mutathattunk fel. A következõ napon a
terepverseny következett, azaz tájfutással egybekötött fajfelismerés, ahol a különbözõ növényfajokat, valamint rovarfajokat és kárképeket tudományos névvel kellett megnevezni. Igen változatos
domborzatú erdõgazdasági tájon zajlott
ez a szám. Az akadályverseny után következett az „egyesfa” becslés, valamint
az állománybecslés egy választott módszerrel, ahol nemcsak a morvai erdõk
szépségét vettük figyelembe, hanem az
élõ fatömegét is. A versenyszámok lezárultával, délután nemzetközi est vette
kezdetét, ahol egymás tradícióit, valamint ételeit és nem mellesleg italait is
megismerhettük. A következõ nap bepillantást nyerhettünk a Mendel Egyetem erdészeti kampuszába, a képzési
módokba, valamint a brno-i erdõgazdálkodásba és erdészeti képzésbe. Ezt
követte az eredményhirdetés, amely során a díjak átvételét kürtök hangja kísérte. Mind a nemzetközi kapcsolatok,

28. Forestry Versatility verseny összkép
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mind a versenyszellem szempontjából
elmondható, hogy eredményes és szép
hetet zárhattunk le.
A versenyre való kijutásunk nem sikerült volna nagylelkû szponzoraink támogatása nélkül. Így tehát szeretném
megragadni az alkalmat és hálás köszö-

A második helyezett magyar csapat keresztvágó-fûrész versenyszám eredményei

netet mondani elsõsorban a Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és Kollégiumnak, hogy hozzájárult a felkészülésünkhöz, eszközökkel, illetve azzal, hogy a
rendelkezésünkre bocsátották a Faberréti tanpályát. Itt külön köszönetet érdemel Szabó György gyakorlatvezetõ tanár
úr, aki nagy szakértelmével segítette a
felkészülésünket. Továbbá mezünk elkészüléséhez nagylelkûen hozzá járult a
Stubna Nyomda Sopron, valamint a Mecsekerdõ Zrt. Ezen kívül támogattak
minket: a Stihl Magyarország Kft., az
Erdõ-Doktor Bt., a Soproni Erdész és
Faiparos Diákok Baráti Köre, az Országos Erdészeti Egyesület, a Bakonyerdõ
Erdészeti és Faipari Zrt., az Északerdõ
Zrt., a Gemenc Zrt., a SEFAG Erdészeti
és Faipari Zrt., a VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. és a Erdészeti Tudományos Intézet. Támogatásukat ezúton is
hálásan köszönjük!
Rozovits Ferenc Péter
em. h. – csapatvezetõ

