
 

Comunicat de presă  
18 august 2014 

 

Csongor Nagy este cel mai puternic tăietor de lemne din România  

Bihoreanul Csongor Nagy a câștigat Campionatul Național al Tăietorilor de Lemne STIHL 
Timbersports, desfășurat week-end-ul trecut la Arad. În vârstă de 26 de ani, Csongor a început 
antrenamentele în urmă cu doar trei ani sub îndrumarea fratelui său, deja veteranul și 
coordonatorul lotului național, Botond Nagy. Botond a participat și el la naționale și s-a 
poziționat pe locul al treilea.  
 
Pe locul doi s-a clasat Ioan Nyamcsuk, ajutat se pare și de faptul că Martin Komarek, numărul 3 
mondial, i-a oferit cel mai bun topor al său pentru a-l folosi în competiția de la Arad. Din păcate, 
campionul național de anul trecut, Dan Petrescu, nu a reușit să-și păstreze titlul, clasându-se pe 
locul patru, dar s-a consolat cu faptul că a fost cel mai bun sportiv la proba motorizată și la 
joagăr.  
 
În urma competiției de la  Arad s-a stabilit și lotul României care ne va purta tricolorul în 
noiembrie la mondialele de la Innsbruck, Austria. Lotul va fi format din Csongor Nagy, Ioan 
Nyamcsuk, Botond Nagy, Dan Petrescu și Costel Pleș. Csongor ne va reprezenta și la probele de 
individual din cadrul campionatului mondial. 
 
Probele de concurs la care s-au întrecut participanţii la Arad au fost: Tăierea cu joagărul, Tăierea 
orizontală, Tăierea cu motoferăstrăul STIHL MS661, Tăierea verticală, Tăierea la înălţime pe două 
plăci. În afara concursului s-a desfășurat, în scop demonstrativ, proba de Tăiere cu super 
motoferăstrăul. 
 
Unul din instrumentele folosite în concurs este toporul marca TUATAHI, acesta valorând peste 
1000 de euro. Pentru probele motorizate se folosesc un motoferăstrău MS 661 marca STIHL și un 
super motoferăstrău, utilaj modificat pe care s-a montat un tunning de 6500 euro. De asemenea, 
în competiție atleții taie și cu joagăre speciale, valoarea unuia depășind 2000 de euro. Alături de 
sponsori, STIHL susține organizarea unor astfel de competiții și sprijină cluburile de antrenament 
cu echipamente și cu logistică, atleții trebuind doar să se concentreze pe performanța sportivă și 
pe antrenamente.  
 
România are de cinci  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, STIHL Timbersports a avut loc în iunie 2010 la București, anul trecut fiind organizat la Cluj. 
 
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-
un 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.  

 


