
Dřevorubecký sport STIHL® TIMBERSPORTS®  
si můžete vyzkoušet i Vy.

Sportujete? Máte rádi adrenalin?
Chcete ze sebe vydat opravdu všechno?

 Dejte nám vědět!

www.timbersports.cz

Hlavní partner CZECH SERIES 2012

Termíny akcí CZECH SERIES 2012:

 21. 4. 2012, 13:00 –  Nepomuk, závod STIHL TIMBERSPORTS  
CZECH SERIES

 22. 4. 2012, 11:00 –  Písek, 1. kvalifikační závod Mistrovství ČR 2012

 12. 5. 2012, 09:00 –  Sušice, 2. kvalifikační závod Mistrovství ČR 2012

 26. 5. 2012, 13:00 –  Plzeň Plaza, TIMBERSPORTS EURO  
CHALLENGE 2012

 3. 6. 2012, 11:00 –  Liptál u Vsetína, Mistrovství ČR 2012

 10. 6. 2012, 11:00 –  Milevsko, O pohár města Milevska

 15. 9. 2012, 14:00 –  Ostrava, Festival dřeva, ČR - Polsko,  
závod národních týmů

 28. 9. 2012, 13:00 –  Ústí nad Labem, Festival dřeva, Pohár Lesů ČR

Partneři CZECH SERIES 2012

STIHL® TIMBERSPORTS® 2012 

Síla rozhoduje, přesnost vítězíSíla rozhoduje, přesnost vítězí



STIHL® TIMBERSPORTS® 2012 s čtyřnásobným mistrem Evropy a vicemistrem světa
Martinem Komárkem (CZ)

Springboard
(přesekávání kmene z prkna ve výšce)

Adrenalinová disciplína s názvem  
Springboard vychází z dob, kdy dřevorubci 
nemohli přepílit mohutné stromy, protože 
jejich pily byly příliš krátké. Dřevorubci 
vysekali do stromu kapsu, do které umístili 
springboard (prkno). Z tohoto prkna ve výšce 
mohli strom porazit jednodušeji. Sportovní 
dřevorubci užívají dvou prken. Z prvního 
prkna se vyseká druhá kapsa, do které se 
umístí druhý springboard. Teprve z tohoto 
prkna se ve výšce kolem tří metrů přeseká 
blok upevněný na vrcholu kmene.

STIHL Stock Saw
(řezání klasickou motorovou pilou)

Tato disciplína poměřuje zručnost 
závodníků v řezání klasickou motorovou 
pilou. Každý závodník užívá k přeřezání 
dvou kotoučů z ležícího kmene stejnou 
pilu. První kotouč se řeže směrem dolů, 
druhý směrem nahoru. Oba kotouče 
musí být odříznuty z kmene ve vyznačené 
výseči o šířce 10 cm, jinak je závodník 
diskvalifikován. Měření času se zastaví po 
úplném odříznutí druhého kotouče.

Single Buck
(řezání ruční pilou)

Řezání ruční pilou je jednou z nejstarších 
dřevorubeckých disciplín. Čas začíná se 
signálem rozhodčího a končí s kompletním 
odříznutím kotouče. V této disciplíně 
rozhoduje rytmus a dynamika závodníka. 
Pila musí řezat zcela rovně a na celou svoji 
délku, protože při sebemenším vychýlení 
ztrácí závodník drahocenný čas.

Underhand Chop
(přesekávání ležícího kmene)

Underhand Chop připomíná časy, kdy 
dřevorubci museli přesekávat spadlé 
stromy na menší, lépe ovladatelné části. 
Závodníci stojí na ležícím kmeni a v půli jej 
přesekávají nejdříve z jedné strany, potom 
se otočí a dosekají kmen z druhé strany. 
Důležité je dodržovat přesnost jednotlivých 
seků, což výrazně zkracuje čas.

Hot Saw
(řezání motorovou pilou s extrémně
silným motorem)

Síla, velikost a hluk cca 25 kilogramových 
motorových pil dělají z Hot Saw jednu
z nejatraktivnějších disciplín 
dřevorubeckých sportů. Každému se při 
sledování této disciplíny určitě vybaví 
závody Formule 1. Motorové pily jsou 
upravovány přímo pro účely závodů 
a jejich zkrocení není lehkou záležitostí 
ani pro ostřílené drvoštěpy. Výkon těchto 
nechlazených speciálů totiž přesahuje  
62 koní a jejich cena je přes 100.000,- Kč. 
Cílem této disciplíny je odříznutí tří kotoučů 
dané velikosti z ležícího kmene v co 
nejkratším čase.

Standing Chop
(přesekávání stojícího kmene)

Disciplína simuluje kácení stromů  
a odkrývá tak zručnost závodníka 
v zacházení se sekerou. Závodníci  
používají na míru vyrobené sekery, 
upravené pro typ dřeva, který se  
přesekává. Sekery jsou extrémně ostré 
a jejich srovnání s žiletkami není vůbec 
od věci. Závodník naseká blok nejdříve 
do poloviny z jedné strany, poté jej  
oběhne a doseká ze strany druhé.


