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Pe  23 iunie vom avea un nou campion naţional la tăiat lemne 

 
Pe 23 iunie va avea loc la Oradea Campionatul Naţional al Tăietorilor de lemne, STIHL 
Timbersports. În competiţie vor intra în acest an 11 sportivi, urmând ca cei mai 
performanţi să facă parte din lotul naţional care va reprezenta ţara noastră la 
modialele din septembrie de la Lillehammer, Norvegia. 
 
Probele de concurs la care se vor întrece participanţii sunt: Tăierea cu joagărul, 
Tăierea orizontală, Tăierea cu motoferastrăul STIHL MS660, Tăierea verticală şi 
Tăierea la înălţime. În afara concursului va avea loc un show demonstrativ de tăiere 
cu aşa-numitul “Hot saw”, un super motoferăstrău care are puterea unui autovehicul 
şi este manevrat de un singur om. Cu 60 de cai putere şi o viteză a lanţului de 240 
km/h, super motoferăstrăul taie trei felii dintr-un buştean în mai puţin de 8 secunde. 
 
Tăietorii de Lemne au început antrenamentele pentru Campionatul Naţional – STIHL 
Timbersports, încă din iarnă, până în prezent participând la tabere de pregătire atât 
în România cât şi în afară. “Sportivii noştri au beneficiat de stagii de pregătire cu unii 
dintre cei mai bine cotaţi antrenori la nivel mondial ai momentului, cum ar fi 
multiplul campion german Dirk Braun şi promoter-ul Stihl Timbersports la nivel 
mondial, olandezul Bart Jansen. Rezultatele obţinute până în prezent, dar şi 
potenţialul acestor tineri ne motivează şi pe noi în a continua să investim în această 
disciplină. Mai mult decât atât, avem demarate toate procedurile la nivelul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a declara oficial în 
ţara noastră, ca sport, această activitate. La nivel naţional sunt deja înfiinţate 3 
cluburi, în Bihor la Săcuieni, în Cluj la Gilău şi în Arad”, declară Ioan Mezei, director 
general STIHL România. 
 
Campionatul va fi transmis 3 h, pe sport.ro şi pe voyo.ro, începand cu ora 16.00.   
 
Alături de STIHL România, competiţia din acest an va mai fi susţinută de sponsorii 
Vermeer Romania şi Era Shopping Park.  
 
 
 



 

 
Competiţiile STIHL TIMBERSPORTS reprezintă o serie de concursuri internaţionale ale tăietorilor de lemne. 
Disciplina tăietorilor de lemne îşi are rădăcinile în SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă. În trecut, 
competiţiile de tăiere a lemnului aveau loc între forestieri pentru a stabili cel mai bun dintre ei la nivel local. 
De-a lungul timpului aceste „încercări de forţă” s-au transformat într-o concurs desfăşurat la un nivel atletic 
înalt. În anul 1985 s-au lansat competiţiile STIHL TIMBERSPORTS, sub forma unei serii de concursuri, în SUA. 

Competiţiile STIHL Timbersports s-au impus acum drept unele de primă clasă. Ele au loc la nivel naţional şi 
internaţional. În Europa, competiţiile STIHL TIMBERSPORTS au debutat în 2001. Din 2005 Campionatul mondial 
STIHL TIMBERSPORTS aduce faţă în faţă pe cei mai buni atleţi ai lumii la tăiat lemne.  

România are de doi ani o echipă naţională de tăietori de lemne, care o reprezintă la competiţiile internaţionale. 
Din această echipă fac parte atleţii care se califică pe plan naţional, la competiţiile care au loc pe parcursul 
anului.Primul Campionat Național al Tăietorilor de Lemne a avut loc în iunie 2010 la București, anul trecut fiind 
organizat la Gilău, Cluj. 
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