Řeka - CZ

Jedná se o 10. setkání amatérských dřevorubců s mezinárodní účastí , Slovenska , Polska
a Srbska , na půdě našeho regionu. Bude se soutěžit celkem v 6 disciplínách a celé to je
organizováno OÚ Řeka v rámci prohlubování přeshraniční spolupráce s partnerskými
obcemi.
Místo konaní :

obec Řeka – prostranství u OÚ Řeka

Datum :

sobota 21.5.2022

Čas :

10:30 hod. prezentace na místě
11:00 hod. zahájení soutěže

Přihlášky :

email : obecreka@cbox.cz
Mob. 00 420 775 180 636 - Tomeczek Tomáš
Termín závazných přihlášek do 15.5.2022
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Pravidla :
Soutěží třičlenné družstva, musí být starší 18 let ,účastníci budou mít stejné a bezpečné
oblečení, při práci s motorovou pilou bude každý účastník používat ochranný štít a
rukavice a vlastní motor.pilu a obouruč pilu ( kaprovku ).
Každý z družstva se musí zúčastnit minimálně 2 disciplín a účastník, který bude pracovat
s mot.pilou musí doložit osvědčení, potvrzení o proškoleni pro práci s motorovou pilou.
Před zahájením soutěže účastník podepíše prohlášení, že soutěží na svou odpovědnost a
pořadatel nenese žádnou odpovědnost.
Hodnocení :
Na správnost a regulérnost bude dohlížet 2 členná komise.
Body se přičítají za první místo, body podle počtu družstev až po nulu.
Měření bude na digitální časomíře .
Disciplíny :
1:Řezaní kmenu - Družstvo musí kmen o průměru 25 cm přeříznout ve dvojici obouruč
pilou ( kaprová ) na čas.
2:Sekerou na rychlost – Soutěžící z družstva si vylosuje číslo, kterým bude označený
dřevěný špalek vysoký 50cm který musí na rychlost rozštípat na 4 skoro pravidelné
kusy !!! A provádí to každý sám, bez pomoci někoho z družstva ( soutěží se jednou
sekyrou, dodá organizátor soutěže ).
3:Sekerou na přesnost – Na dřevěném špalku je vyznačena čára. Soutěžící stojící na čáře,
musí zvednout ostří sekery nad hlavu a jedním úderem se trefit co možná nejblíže
namalované čáře ( soutěží se jednou sekyrou, dodá organizátor soutěže ).
4:Řez a nedořez na podložce – Soutěžící přeřezává kmen ležící na zemi na dřevotřískové
desce tak, aby nezařízl do desky . Cílem je oddělit kolečko dřeva jedním řezem bez zářezu
do dřevotřískové podložky , v případě zůstatku na špalku se změří šuplerou zbytek a míra
se přičte k času .
5:Setkání řezů - Soutěžící provede řez zespoda do oranžového pole a řez shora, opět do
oranžového pole kde se řezy setkají. Po oddělení dřeva se přeměří posuvným měřítkem
odchylky v setkání řezu na i na odděleném dílů !!!
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6:Hod oboustrannou sekerou na terč.
Pořadí disciplín bude upraveno a přizpůsobeno programu Majové veselice !!! a
organizátor o všem upozorni startující před soutěží .

……………………………………………………………………………………………………

Přihláška na FOREST MAN 2022 :
Obec : ……………………………….

Stát : ……………………………….

Kontaktní osoba : …………………………………………..
Telefon :……………………………….
Email: ………………………………….
Jméno účastníka

datum narození

1.…………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
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