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Historia zawodów
Historia rywalizacji w sportach
związanych z cięciem i rąbaniem drewna sięga XIX wieku.
Legenda głosi, że w 1870 roku
w miejscowości Ulverstone
w Tasmanii dwóch drwali założyło się, który z nich najszybciej
zetnie drzewo.

XVI MISTRZOSTWA POLSKI
STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

W latach 1870-1890 zostały udokumentowane dziesiątki podobnych zawodów. Nie miały one
jeszcze wówczas ściśle ustalonych reguł. Zmieniło się to
w 1890 roku po powołaniu
w Australii pierwszej organizacji „Axemen’s Association”.

W 1891 roku w tasmańskiej miejscowości Latrobe odbyły się
pierwsze mistrzostwa świata. Od tego momentu sport triumfalnym
krokiem rozprzestrzenił się na świecie i szybko podbił także USA
i Kanadę. Odbywało się coraz więcej zawodów, doskonalono reguły,
dochodziły nowe dyscypliny wymagające użycia siekiery i piły.
W 1985 roku Stihl w Stanach Zjednoczonych zdecydował się wesprzeć sportowców powołując do życia Stihl TIMBERSPORTS®
Series jako serię zawodów o charakterze mistrzostw. Spośród
wielu dyscyplin wybrano sześć najbardziej atrakcyjnych dla
widzów:
Springboard,
Stock Saw, Standing
Block Chop, Single Buck,
Underhand Chop oraz Hot
Saw. Obecnie Stihl TIMBERSPORTS® Series to
najwyższy poziom zawodów, najlepsi zawodnicy i największa liczba
widzów. Sporo uwagi
i środków poświęca się
intensywnemu wspieraniu zawodników. Krajowe
oraz
międzynarodowe
obozy treningowe dla
zawodników
zapewniają solidną bazę oraz
sportową
przyszłość.

W roku 2001 zawody trafiły do Europy a w roku 2003 do Polski.
W naszym kraju zawody organizowane są wspólnie ze Związkiem
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a zawodnicy są czynnymi członkami OSP.
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Zawody Stihl TIMBERSPORTS®
doczekały się w Polsce sporej
rzeszy fanów i entuzjastów.
W tym roku na dużą dawkę
sportowych emocji i zastrzyk
adrenaliny
będzie
można
liczyć
w
Warszawie.
Na
placu przed Halą EXPO XXI,
podczas
odbywających
się
Międzynarodowych
Targów
FIWE FITNESS TRADE SHOW,
najlepsi
polscy
zawodnicy
walczyć będą o tytuł Mistrza
Polski
i
kwalifikacje
do
Mistrzostw Świata. Serdecznie
witam wszystkich przybyłych
gości, zgromadzoną publiczność
i zawodników.

Pragnę podkreślić, że wszyscy uczestnicy zawodów
należą do Ochotniczych Straży Pożarnych. Każdy strażak
powinien wyróżniać się znakomitą sprawnością fizyczną
i umiejętnościami w posługiwaniu się pilarką czy
siekierą. Takie umiejętności przydają się w codziennej,
trudnej strażackiej służbie.

Dzisiaj zawodnicy rywalizować będą w sześciu
konkurencjach wymagających potężnej siły, znakomitej
techniki i wielkiej wytrzymałości. Życzę wszystkim
zawodnikom, aby pokazali w Warszawie najwyższą
klasę, a ich ciężki trening przyniósł oczekiwany efekt!

UNDERHAND CHOP

SPRINGBOARD

Zawodnik stoi w rozkroku na leżącej kłodzie drewna
o średnicy 32 cm i stara się w jak najkrótszym czasie
przerąbać ją uderzeniami siekiery. W tej konkurencji
o sukcesie decyduje obok dużej siły, odpowiednia
technika. Po przerąbaniu kłody do połowy zawodnik
obraca się, a obrót ten powinien nastąpić maksymalnie
płynnie i być połączony z następnym uderzeniem
siekiery.

Ta nadzwyczaj widowiskowa konkurencja rozpoczyna
się wyrąbaniem siekierą dwóch „kieszeni”
w umieszczonej pionowo kłodzie. Następnie
zawodnik wspina się na kłodę, umieszczając deskę
w przygotowanej „kieszeni” i odrąbuje wierzchołek
kłody (średnica 27 cm) uderzając w niego z dwóch stron.
Dyscyplina ta wymaga od zawodnika perfekcyjnej
techniki oraz umiejętności utrzymania równowagi na
wysokości 2,70 m nad powierzchnią ziemi.

HOT SAW

STIHL STOCK SAW
W tej konkurencji wszyscy zawodnicy pracują takimi
samymi pilarkami łańcuchowymi. Po rozgrzaniu
silników, pilarki zostają odłożone, a obydwie ręce
zawodnika spoczywają na kłodzie drewna. Na dany
sygnał zawodnik odcina od kłody o średnicy 40 cm
dwa równoległe krążki drewna. Pierwsze cięcie
odbywa się z góry na dół, drugie z dołu do góry.
Zawodnik nie może podczas cięcia przekroczyć
określonej grubości krążka.

STANDING BLOCK CHOP
Zawodnik przerąbuje siekierą pionowo stojącą
kłodę drewna. Konkurencja ta wzorowana jest na
tradycyjnej ścince drzewa przy użyciu siekiery. Kłoda
drewna topolowego ma średnicę 30 cm, a zadaniem
zawodnika jest jej przerąbanie w jak najkrótszym
czasie. Uderzenia siekierą w odpowiednim miejscu,
z odpowiednią siłą i pod właściwym kątem, są
rozstrzygające dla osiągnięcia sukcesu w tej
konkurencji.

Pilarki używane w tej dyscyplinie zadziwiają nie tylko
swą wielkością i mocą (27 kg, 80 KM), ale również
szczególnym dźwiękiem przypominającym odgłosy
znane z Formuły 1. Zadaniem zawodnika jest odcięcie
w możliwie najkrótszym czasie trzech krążków
o określonej grubości z leżącej poziomo kłody.

Przebieg zawodów
Celem zawodów jest zdobycie jak największej ilości punktów we
wszystkich sześciu konkurencjach. W pierwszej rundzie 13 zawodników walczy w konkurencjach Underhand Chop, Stock Saw
i Standing Block Chop o przejście do kolejnej rundy. W drugiej
rundzie 8 zawodników mierzy się w konkurencjach Single Buck
i Springboard. Sześciu najlepszych zawodników kwalifikuje się
do trzeciej i finałowej rundy w konkurencji Hot Saw. Kto zdobędzie
największą ilość punktów zostaje Mistrzem Polski.

SINGLE BUCK
Zawodnik odcina od kłody jeden krążek drewna przy
pomocy olbrzymiej piły ręcznej. W tej dyscyplinie
decydujące znaczenie ma odpowiednia dynamika i rytm
pracy zawodnika. Aby ułatwić pracę dopuszczalne jest
smarowanie piły w trakcie konkurencji oraz używanie
klina umieszczanego pomiędzy kłodą a odcinanym
krążkiem. Przy pracach tych asystują inni zawodnicy.
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