Comunicat de presă
21 iunie 2012

Nicolae Nyamcsuk este cel mai puternic tăietor de lemne din ţară
Sâmbătă a avut loc la Oradea Campionatul Naţional al Tăietorilor de lemne, STIHL
Timbersports. Câştigătorul competiţiei din acest an a fost arădeanul Nicolae
Nyamcsuk. În competiţie au intrat 10 sportivi, urmând ca 5 dintre ei să reprezinte
ţara noastră la modialele din septembrie de la Lillehammer, Norvegia. Nyamcsuk a
obţinut 68 de puncte, cumulate pe următoarele probe de concurs: Tăierea cu
joagărul, Tăierea orizontală, Tăierea cu motoferastrăul STIHL MS660, Tăierea
verticală şi Tăierea la înălţime. Nicolae Nyamcsuk s-a antrenat la clubul Timbersports
West, la nivel naţional mai existând cluburi oficiale nou înfiinţate în Bihor la Săcuieni
şi în Cluj la Gilău.
“La campionatul din acest an am avut parte de două surprize extrem de plăcute,
legate de generaţia tânără care a pornit pe drumul acestei întreceri. Este vorba în
primul rând de Cătălin Coţan, care în acest an împlineşte 18 ani şi care a fost
revelaţia competiţiei. Acest tânăr promite enorm şi cred că în câţiva ani vom scoate
un campion din el. De asemenea, aş dori să-l amintesc pe Ionel Mariniţă, care este
participant nou în competiţiile noastre şi care la numai 24 de ani a reuşit performanţă
mulţumitoare pentru primul contact cu acest sport în cadrul unui concurs oficial”,
declară Ioan Mezei, director general STIHL România.
In tabelul de mai jos puteti vizualiza clasamentul final pe toate probele de concurs:

Alături de STIHL România, competiţia din acest an a fost 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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