SPRINGBOARD

SINGLE BUCK

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
2,80 m nad powierzchnią ziemi.

Zawodnik odcina od kłody
jeden krążek drewna (o średnicy
46 cm) przy pomocy ponad
2 metrowej piły ręcznej. Aby
uzyskać czas około 15 sekund
w tej konkurencji decydujące
znaczenie ma odpowiednia
dynamika i rytm pracy zawodnika. W celu ułatwienia pracy
dopuszczalne jest smarowanie
piły w trakcie konkurencji oraz
używanie klina umieszczanego
pomiędzy kłodą a odcinanym
krążkiem. Przy pracach tych
asystują inni zawodnicy.

STOCK SAW

UNDERHAND
CHOP

W
tej
konkurencji
za
wodnicy pracują pilarkami
łańcuchowymi o mocy 7,3 KM.
Po rozgrzaniu silników, pilarki
zostają odłożone, a ręce zawodnika spoczywają na kłodzie
drewna. Po sygnale zawodnik
odcina od kłody o średnicy
40 cm dwa równoległe krążki
drewna. Pierwsze cięcie odbywa się z góry na dół, a drugie
z dołu do góry. Podczas cięcia
zawodnik nie może przekroczyć
określonej grubości krążka.

Zawodnik stoi w rozkroku
na leżącej kłodzie drewna o
średnicy 32 cm i stara się w jak
najkrótszym czasie przerąbać
ją siekierą. O sukcesie decy
duje duża siła i odpow
iednia
technika.
Po
przerąbaniu
kłody do połowy, zawodnik
łączy maksymalnie płynny ob
rót z następnym uderzeniem
siekiery. Najlepsi zawodnicy
osiągają rezultaty poniżej 20
sekund.

STANDING
BLOCK CHOP
Zawodnik przerąbuje siekierą
pionowo stojącą kłodę drewna.
Konkurencja wzorowana jest
na tradycyjnej ścince drzewa z
użyciem siekiery. Kłoda drewna
topolowego ma średnicę 30
cm, a zadaniem zawodnika
jest jej przerąbanie w jak najkrótszym czasie. Ud
erzenia
siekierą w odpowied
nim miejscu, z odpowiednią siłą i pod
odpowiednim kątem decydują
o sukcesie. Na
jlepsi osiągają
czas ponizej 20 sekund.

HOT SAW
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 o średnicy 46
cm.
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WITAJCIE W POZNANIU!

HISTORIA ZAWODÓW

Sportowa rywalizacja w cięciu i rąbaniu drewna łączy
w sobie tradycję, pasję i umiejętności. W tym roku
na gospodarza Mistrzostw Świata wybrano Poznań,
miasto z bogatą historią, będące organizatorem
wielu ważnych wydarzeń sportowych. Najlepsi
zawodnicy z całego świata rywalizować będą w
sześciu konkurencjach wymagających potężnej siły,
znakomitej techniki i wielkiej wytrzymałości.

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.

”SUKCESU NIE
MOŻNA OTRZYMAĆ
W PREZENCIE.
TYLKO CIĘŻKI
TRENING PROWADZI
DO ZWYCIĘSTWA.”
SPIKE MILTON
GLOBAL SPORTS DIRECTOR
13 i 14 listopada, umiejętności zawodników, zdobywane podczas
ciężkich treningów, poddane zostaną wymagającym testom. Przez
długie miesiące zawodnicy przerąbywali niezliczone ilości kłód
drewna, ćwiczyli swoją siłę i wytrzymałość, doskonalili technikę,
aby w odpowiednim momencie móc zaprezentować najwyższą
formę. Dużą rolę przy tym odgrywa także psychika, ponieważ presja, jakiej poddawani są zawodnicy na scenie jest olbrzymia. Tylko
ten, kto prefekcyjnie opanował wszystkie konkurencje ma szansę
zdobyć tytuł Mistrza Świata STIHL TIMBERSPORTS® Series.
Jako były zawodnik doskonale znam atmosferę panującą przed
zawodami i denerwuję się wraz z zawodnikami. A to co z pozoru
wygląda na wyuczoną choreografię, jest w rzeczywistości efektem
wielomiesięcznej, ciężkiej pracy. Każdy kto sam miał kiedykolwiek
w ręce siekierę lub też spróbował osobiście czym jest Springboard,
wie jak wiele godzin wyczerpujących przygotowań w tym sporcie
potrzeba, by stanąć na podium.
Życzę wszystkim zawodnikom, aby pokazali w Poznaniu najwyższą
klasę, aby ich ciężki trening przyniósł oczekiwany efekt! Wszystkim
widzom życzę emocjonującego i interesującego wieczoru!

A zatem: “Hands on the Wood” i “Enjoy the show”!
Spike Milton

STIHL TIMBERSPORTS®
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2015
ZAWODY
Data

Wstęp

Rozpoczęcie

Zawody

13.11.2015

od godz. 17:00

godz. 19:00

Zawody drużynowe

14.11.2015

od godz. 17:00

godz. 19:00

Zawody indywidualne

BILETY dostępne na www.eventim.pl

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”.

Bilet 1-dniowy: 30,00 PLN
Uczniowie, studenci: 15,00 PLN
Bilet 2-dniowy: 50,00 PLN
Uczniowie, studenci: 25,00 PLN

ZAWODY DRUŻYNOWE

W 1891 roku w tasmańskiej
miejscowości Latrobe odbyły
się
pierwsze
mistrzostwa
świata. Od tego momentu
sport zaczął dynamicznie się
rozwijać i szybko podbił także
USA i Kanadę. Organizowano coraz więcej zawodów, doskonalono
reguły, wprowadzano nowe konkurencje 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 konkurencji 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 najwięcej fanów.
W Polsce zawody organizowane są wspólnie ze Związkiem
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, a zawodnicy są czynnymi
członkami OSP.

W rywalizacji startują jednocześnie dwie drużyny składające się
z czterech zawodników. Konkurencjami drużynowymi są: Stock
Saw, Underhand Chop, Single Buck oraz Standing Block Chop.
Zwycięski zespół kwalifikuje się do następnej rundy. W sumie o
złoto walczy na scenie ponad 20 drużyn i ponad 100 zawodników.

ZAWODY INDYWIDUALNE
Najlepsi zawodnicy startują kolejno po sobie w sześciu
konkurencjach Underhand Chop, STIHL Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Springboard i Hot Saw. Za każdą
konkurencję zawodnik otrzymuje ilość punktów odpowiednią do
zajętego miejsca. Zawodnik, który zdobędzie największą liczbę
punktów zostanie Mistrzem Świata.

www.stihl-timbersports.pl
/STIHLTIMBERSPORTS
@OFFICIALSTIHLTIMBERSPORTS
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