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22. 06. 2019 
 

 

PRAVIDLÁ 

 

Jedná sa o stretnutie amatérskych drevorubačov s medzinárodnou účasťou Slovenska, 

Česka a Poľska na pôde nášho regiónu. Bude sa súťažiť celkom v 6 disciplínach. 

Organizačne akciu zabezpečuje Obecný úrad Nová Bystrica v rámci prehĺbenia 

cezhraničnej spolupráce s partnerskými obcami. 
 

Miesto konania :   Obec Nová Bystrica – Amfiteáter Nová Bystrica 

 

Dátum :   sobota 22.06.2019 

 

Čas :     14:30 hod. prezentácia na mieste  

    15:00 hod. zahájenie súťaže 
 

Prihlášky :    email : janisko2@azet.sk  

    tel. 00 421 911 69 82 15- Jana Slivková 

  

                                      Termín záväzných prihlášok:  do 21. 06. 2019 

Pravidlá:   

 

Súťažia trojčlenné družstva, každý člen musí byť starší ako 18 rokov. Účastníci budú mať 

rovnaké a bezpečné oblečenie. Pri práci s motorovou pílou bude každý účastník používať 

ochranný štít, rukavice, vlastnú motorovú pílu a obojručnú pílu. 
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Každý z družstva sa musí zúčastniť minimálne pri dvoch disciplínach a účastník, ktorý 

bude pracovať s motorovou pílou, musí doložiť osvedčenie - potvrdenie o preškolení pre 

prácu s motorovou pílou. Pred zahájením súťaže účastník podpíše prehlásenie, že súťaží 

na svoju zodpovednosť a usporiadateľ nenesie za neho žiadnu zodpovednosť.  

 

Hodnotenie:  

 

Na správnosť a regulárnosť bude dohliadať dvojčlenná komisia.   

Body sa pripočítavajú podľa počtu družstiev, za prvé miesto najviac, postupne až po nulu. 

Meranie bude na digitálnej časomiere. 
 

 

Disciplíny:  

 

 

1. Rezanie kmeňa na čas - Družstvo musí kmeň o priemere cca. 30 cm prerezať          

vo dvojici obojručnou pílou. 

 

2. Sekerou na rýchlosť – Súťažiaci z družstva si vylosuje číslo, ktorým bude označený 

drevený klát vysoký 50cm. Klát musí na rýchlosť rozštiepať na 4 približne rovnaké 

kusy!!   Súťažiaci túto disciplínu vykonáva sám, bez pomoci niekoho z družstva 

(súťaží sa jednou sekerou, túto dodá organizátor súťaže). 

 

3. Sekerou na presnosť – Súťažiaci, stojací na štartovnej čiare, musí zdvihnúť sekeru 

nad hlavu a jedným úderom sa trafiť čo možno najbližšie na vyznačenú čiaru na 

kláte (súťaží sa jednou sekerou, dodá organizátor súťaže). 

 

4. Rez a nedorez na podložke – Súťažiaci prerezáva kmeň ležiaci na zemi                     

na drevotrieskovej doske tak, aby nezarezal do dosky. Cieľom je oddeliť koliesko 

dreva jedným rezom bez zárezu do drevotrieskovej podložky, v prípade zostatku na 

drievku sa zmeria posuvným meradlom (šublerou) zbytok a miera sa pripočíta 

k času. 

 

5. Sekanie rezu – Súťažiaci s motorovou pílou vykoná rez zospodu do guľatiny po 

oranžovú čiaru a rez zvrchu, opäť do oranžového poľa kde sa rezy stretnú. Po 

oddelení dreva sa premeria posuvným meradlom odchýlka v reze i na oddelenom 

diele. 

 

6. Hod obojstrannou sekerou – Na trojnožke bude pripevnený terč, do ktorého bude 

potrebné sa z 8 metrovej vzdialenosti nie len trafiť, ale sekeru aj zaťať. Na terči 

budú tri obodované kruhy. 
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