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Austria, țara metodei relascopice de estimare a pădurilor, într-un mod eficient, rapid și modern,
gândit și fundamentat științific de dr. Walter Bitterich, a fost în cele 16 ediții de 15 ori pe podium
ocupând locul I de 10 ori, locul II de 3 ori și locul III de 2 ori.
Slovenia, țara silviculturii ProSilva și a salariilor consistente pentru profesori, este copilul teribil al
țărilor din est, urcând pe podium în 10 ediții și ocupând locul I de 3 ori, locul II de 5 ori iar locul III de
2 ori.
Germania, țara lui Andreas Stihl și a motoarelor de toate tipurile, a câștigat în 5 ediții, ocupând
locul I odată și locurile II și III de două ori. Acum a obținut un punctaj maxim la 6 subprobe, 2 au fost
nule și la toate celelalte precizia a fost sacrificată pentru a câștiga în viteză. Rezultatul...
Italia, reprezentată mereu de școala de la Fürstenberg, situată în Tirolul de Sud, cu predarea
disciplinelor tehnice în limba germană, a câștigat locul II de 2 ori și locul III de 3 ori.
Estonia a fost pe podium în patru ediții, ocupând locul I de două ori, și câte o singură dată locurile II
și III.
Finlanda la primele două ediții, a câștigat locul II. Decăderea Finlandei se explică prin faptul că
elevii recenți nu mai sunt interesați de motoferăstraie, reorientându-se toți spre combinele forestiere.
Lituania și Polonia s-au situat la două ediții pe locul III. Polonia echipată cu uniforme tematice
verzi pare o echipă profesionistă, echilibrată și emancipată, însă în momentul în care apare la orizont
paharul de votcă, survine conețul.
Elveția, țară la a doua participare la campionat, câștigă meritat locul II.
Norvegia a urcat o singură dată pe podium, pe locul III.
România, începe să existe și ea printre școlile silvice din Europa, părăsind astfel, pentru prima dată,
zona improbabilă a no man's landului.

