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1. Condiţii generale
 Concursul este individual (fiecare elev trebuie să execute toate probele) şi
pe echipe;
 Pot participa elevii claselor X – XII, de la unităţile de învăţământ silvic
preuniversitar, cu vârste între 16-19 ani;
 Echipajul fiecărei școli va fi alcătuit din 4 elevi + o rezervă, la care se
adaugă 2 cadre didactice însițitoare (lider de echipă și antrenor);
 Rezerva poate fi introdusă în echipă, ca înlocuitor al unui concurent, doar
înainte de startul concursului. În cazul unui accident sau a unei situații
speciale, comisia tehnică va stabili dacă se poate sau nu folosi rezerva pentru
continuarea unei probe.
 Clasamentul final al unei echipe se va obține însumând punctajele obţinute
de cei 4 elevi componenți.

2. Comisia de organizare şi evaluare:
 Preşedinte – reprezentantul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA R.A.
 Membri – câte un cadru didactic de la fiecare şcoală silvică participantă;
 Arbitrii – avizați de Regia Naţională a Pădurilor-ROMSILVA

3. Conţinutul concursului
3.1. Probele practice de mânuire a motoferăstrăului cuprind 5 subprobe:
3.1.1. Doborârea arborelui/catargului;
3.1.2. Schimbarea lanţului;
3.1.3. Executarea tăieturilor combinate ale buşteanului;
3.1.4. Tăierea de precizie, a unor părţi din buştean;
3.1.5. Cepuirea arborelui doborât;
Verificarea motoferăstraielor
Se realizează înaintea competiției, de către arbitri, într-un spațiu special
amenajat de organizatori. Se verifică: starea motoferăstrăului, lungimea
şuruburilor, originalitatea componentelor, funcționarea sistemului de frânare.
În caz de neconformitate, arbitri propun remedierea situațiilor.
La sfârșitul verificării fiecare motoferăstrău primește numărul de concurs
al concurentului și se tensionează capacul sistemului de tăiere, prin
strângerea piuliţelor cu cheia dinamometrică la o tensiune de 20 Nm. Sunt
acceptate in concurs doar motoferastraie cu doua piulite. Nu se acceptă
capace cu piulițe necăzătoare.
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Reguli de protecţia muncii
Delimitarea terenului de concurs
Terenul (poligonul) de concurs este delimitat. În interiorul poligonului
persoanele care au acces sunt numai arbitrii, personalul asistent pentru
măsurători și concurentul care efectuează proba. După terminarea probei, cu
acceptul arbitrilor, este posibilă intrarea antrenorului în poligon.
Intrarea concurenților în poligon se face doar cu aparatul de tăiere
acoperit cu capacul de protecție.
Intrarea concurenților în poligon fără permisiunea arbitrilor se
depunctează!
Protecţia muncii
Regulile de protecţia muncii sunt prezentate în Tabelul nr.1.
Respectarea regulilor se ia în considerare din momentul în care concurentul a
intrat în terenul (poligonul) de concurs. Încălcarea regulilor de protecţia muncii
se consemnază în fişa de punctaj, prin descrierea tipului de încălcare și a
numărului de repetări ale abaterii respective.
Fiecare abatere va fi înregistrată şi penalizată separat.
Tabel nr.1 Penalizări pentru abaterile de la regulile generale de protecţia muncii

Nr.
crt.

Încălcări ale regulilor generale de protecţia
muncii

1.

Apariţia în terenul de concurs fără a fi chemat
Lucrul fără jachetă, pantalon, mănuşi, cască,
antifoane, vizieră, bocanci / articol lipsă
Pornirea ferăstrăului mecanic în mod incorect**
Start înainte de semnalul arbitrului
Atingerea lanţului, cu motorul pornit / de fiecare dată
Deplasarea dintr-un loc în altul cu lanţul în mişcare
(pași periculoși) / de fiecare dată
Ferăstrăul mecanic nu porneşte în cel mult 5 min.
Folosirea ferăstrăului mecanic cu o mână, cu lanţul în
mişcare
Pentru răniri care nu necesită îngrijire medicală
Pentru răniri care necesită îngrijire medicală
Lipsă trusa de prim ajutor ****

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Puncte de penalizare
Probe
I

II

III

IV

V

50

50

50

50

50

20

20*

20

20

20

***

30
20
50

30
20
50

30
20
50

20

20

20

20

30

30

30

30

20

20

20

50

30
20
50

20 20
20
20
20
50 50
50
50
50
50 p și nu se permite startul

*
Pentru proba II sunt obligatorii numai bocancii și pantalonii de protecţie.
**
Pornirea corectă a motoferăstrăului se face cu frâna acționată.
*** După 3 starturi false concurentul este descalificat de la proba II.
**** Trusa de prim ajutor conține obligatoriu o compresă sterilă și o fașă.
Pentru a se permite executarea probei, în cazul în care concurentul intră în
poligon fără trusa de prim ajutor, arbitrul consemnează greșeala în fisă și
ulterior acordă concurentului 5 min. să găsescă trusa. Dacă nu găsește trusa,
concurentului nu i se permite startul.
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Startul nu este permis în cazul în care arbitrul constată că anumite
elemente ale echipamentului de protecție sunt fixate greșit sau lipsesc. În
această situație, arbitrul consemnează greșelile în fișa de punctaj apoi
atenționează concurentul să remedieze problemele legate de echipamentul de
protecție.
Echipamentul de protecţie complet cuprinde: încălţăminte cu
bombeu metalic, salopetă specifică (pantalon+jachetă), cască de
protecţie cu antifoane şi vizieră, mănuşi specifice.
Se consideră pași periculoși orice mişcare, în care piciorul este ridicat de
pe pământ şi lanţul se află în rulare, fără a fi în contact cu arborele.
Regulile specifice fiecărei probe și punctele de penalizare sunt notate pe
cele 5 fișe (protocoale) de punctaj, prezentate la Anexele 1.1 – 1.5.
Organizatorul trebuie să ia toate măsurile care să garanteze protecţia
muncii tuturor participanților pe durata concursului. Organizatorul nu va fi
responsabil pentru accidente provocate de concurenţi în timpul pregătirii sau
efectuării probei lor, din vina lor sau din cauza uneltelor defecte.
În cazul unui accident, persoana vătămată trebuie examinată de un
medic. Acesta va da o declaraţie privind tipul şi gravitatea rănii. După
consultarea cu medicul și concurentul arbitrii decid dacă concurentul poate
sau nu continua competiția.
Poziția corectă a corpului la pornire este redată în figura de mai jos.

Greşit

Corect
Fig. 1. Pornirea ferăstrăului în mod corect

Pentru fiecare probă (excepția schimbarea lanțului) concurentul are la
dispoziție 5min pentru a porni motoferăstrăul. În cazul în care nu reușește,
concurentul este depunctat conform fișelor (protocoalelor).

3.1.1. DOBORÂREA ARBORELUI / CATARGULUI
Aspecte generale
Organizatorul comunică tuturor școlilor cu cel puțin 3 luni înainte de
concurs care va fi materialul supus doborârii: arbore pe picior, catarg, sau
simulator.
Pentru arbore pe picior și catarg, punctajul maxim se acordă la un timp de
lucru de max. 3 minute. Între 3-4 minute se penalizează cu un punct/sec.
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Punctajul maxim la simulator se obține la un timp de max. 90 sec. Peste
90 sec. se penalizează cu un punct/sec.
În ambele situații, pentru un timp de peste 5 minute se primesc zero
puncte.
Doborârea se va face într-un loc special amenajat sau în pădure, cu
respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. Pentru evitarea
pericolelor, se interzice accesul persoanelor neautorizate pe o rază mai mică
decât dublul înălțimii arborelui/catargului.

Persoanelor care asistă la concurs, le este interzis să stea în zona
periculoasă (de două ori înălţimea arborelui, 360º în jur).
Concursul se desfăşoară în aceleaşi conditii pentru toţi concurenţii.
Arborii selectaţi (buştenii, catargele, butucii pentru simulator) trebuie sa
aiba formă cilindrică și să fie de aceeaşi specie. Diametrul la 1.30 m trebuie să
fie de 28 – 38 cm. Diametrul arborilor selectaţi în concurs nu trebuie să
varieze cu mai mult de 4 cm.
Dacă se doboară arbori sau catarge, aceștia trebuie să aibă o înălţime
minimă de 4m, să nu fie înclinaţi cu mai mult de 2 grade să nu prezinte
coroane excentrice şi să nu aibă semne evidente de putrezire.
În cazul în care se lucrează pe simulator înălțimea țepilor pentru fixarea
butucului să nu fie mai mare de 8 cm. Va fi trasată o linie roșie pe fiecare
piesă, la 30 cm + înălțimea țepilor de pe placă.
Dacă comisia de concurs și arbitrii decid ca această probă să aibă loc în
condiţii de vreme nefavorabilă, aceștia îşi vor asuma întreaga responsabilitate.
Arborii/catargele/butucii pentru simulator se distribuie concurenților prin
tragere la sorți. În jurul arborilor/catargelor se delimitează zonele periculoase.
Organizatorul trebuie să aibă pregătiți și arbori/catarge de rezervă.
Înaintea startului, fiecare concurent poate inspecta arborele, catargul sau
simulatorul, în timp de max. 3 minute.
În timpul inspecţiei concurentul poate refuza motivat arborele/catargul
(dacă regulamentul permite). Arbitrii vor decide dacă cererea concurentului
este sau nu justificată. După doborâre se poate cere alt arbore/catarg doar
dacă arbitrii constată că au existat defecte interioare care să poată fi
considerate cazuri specaile (de exemplu putregaiul de bază).
Dacă unui concurent îi este permis de către juriu să repete o anumită
probă, acesta poate să realizeze proba respectivă la sfărşitul competiţiei.
Pentru doborârea arborelui, pe lângă motoferăstrău, concurentul poate
folositi următoarele unelte: pene, ciocan de bătut pana, topor, pârghie de
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dirijare a căderii, fir cu plumb, ampenaj de vânt. Fiecare echipaj se va
prezenta la START cu toate echipamentele necesare.
Echipamentul de protecţie complet este obligatoriu!
Orice alte unelte de marcaj sau alte materiale ajutătoare (ruletă, panglică
de măsurat, etc.) sunt interzise. De exemplu, se interzice marcarea cu carioca
a adâncimii tapei pe secţiune sau marcarea lăţimii zonei de siguranţă,
înălţimea secţiunii tăiate sau vârful tăiat al tapei. Se interzice de asemenea
marcarea înălţimii tapei cu motofierăstrăul sau lăţimea zonei de siguranţă cu
ghiara. După executarea probei, toate măsurătorile se noteză pe cioata
arborelui.
Pregătirea arborilor şi a locului de doborâre
Locul de cădere (doborâre) va fi pregătit după cum urmează:
- dacă este necesar, împărţirea locului de cădere în câmpuri de start;
- selectarea şi numerotarea arborilor;
- stabilirea provizorie a direcţiei de cădere;
- selectarea şi numerotarea arborilor de rezervă;
- marcarea unei linii pe trunchi, deasupra căreia nici o tăiatură orizontală
nu poate fi făcută;
- accesul restricţionat la locul competiţiei;
- amenajarea unei zone pentru spectatori;
- amenajarea unui loc de prim ajutor şi a unui loc pentru evaluarea
punctajului;
- amenajarea facilităţilor pentru igiena personală, pentru concurenţi şi
pentru spectatori.
Pregătirea probei de doborâre a arborilor
- anunţarea direcţiei provizorii de cădere;
- determinarea direcţiei de cădere exactă, de către concurent, marcarea şi
ridicarea ţăruşilor pentru stabilirea direcţiei sigure de cădere;
- îndepărtarea arborilor căzuţi, din zona de doborâre;
Plasarea motoferăstrăului şi a uneltelor necesare în spatele liniei de start.
Începerea şi terminarea probei
Proba începe când juriul dă
semnalul de pornire (de la poziţia cu
mâna dreaptă întinsă lateral, arbitrul
coboară mâna dreaptă) şi se termină
când arborele atinge solul.
Evaluarea performanţelor
vizează următoarele criterii:
- timpul căderii arborelui;
- devierea arborelui de la direcţia de cădere;
- adâncimea şi unghiul tapei;
- lăţimea zonei de frânare;
- înălţimea cioatei;
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- înălţimea pragului;
- respectarea normelor de siguranţă;
- start furat;

Paşi urmăriţi în procesul de doborâre a arborelui
La solicitarea juriului, concurentul intră în locul special amenajat, cu
motoferăstrăul şi uneltele. Juriul indică concurentului arborele care urmează
să fie doborât.
Înainte de începerea probei, concurentul are la dispoziţie 3 minute pentru
a verifica arborele şi pentru a constata condiţiile de vânt (direcţie, viteză).
Concurentul determină direcţia exactă în care va doborî arborele.
Concurentul plasează, sau arată unde să fie plasat un ţăruş ascuţit cu o
lungime de 1,5 m, la o distanţă de 4-15 m de la arbore (aceeaşi pentru toţi
concurenţii).
Asistenţii plasează 2 ţăruşi adiţionali de 50 cm lungime la o distanţă de
1m faţă de ţăruşul martor. Dacă există un obstacol şi trebuie să fie aleasă altă
distanţă, aceasta va fi notată. În acest timp concurentul poate să pregătească
trunchiul la baza arborelui (să îndepărteze seminţişul sau pământul de pe
trunchi).
Uneltele vor fi plasate în zona de siguranţă, în spatele liniei de start. După
start concurentul poate muta uneltele după cum doreşte.
Când arbitrul dă semnalul de start, concurentul porneşte motoferăstrăul,
blochează lanţul şi aşează motoferăstrăul pe sol în spatele liniei de start;
indicând arbitrilor că este pregătit. După primirea startului, concurentul îşi ia
motofierăstrăul şi uneltele şi începe doboârea.
Concurentul are 3 min. pentru efectuarea probei, incluzând și pentru
eventuala îndepărtare a lăbărţărilor.
Înlăturarea lăbărțării este posibilă, dar nu este obligatorie.
Tăietura din partea opusă tapei trebuie realizată obligatoriu în berbec. Da
Timpul este cronometrat de la semnalul “start” până la momentul când
arborele atinge pământul. Înainte ca arborele să cadă la pământ, concurentul
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trebuie să se retragă în zona de siguranţă privind spre vârful arborelui, să
oprească motoferăstrăul şi să aştepte instrucţiunile următoare ale arbitrului.
Retragerea de pe partea dreaptă a arborelui înspre partea stângă, sau
invers se penalizează cu 20 de puncte în fişa de punctaj. Concurentul trebuie
să urmărească coroana arborelui până în momentul în care acesta atinge
pământul.

După executarea probei, concurentul este informat de arbitrii asupra
măsurătorilor, semnează fişa şi primeşte copia aceasteia.
Un total de 660 de puncte se acordă pentru proba de doborâre, după
cum urmează:
- timpul de doborâre se notează la punctul 1 al fişei:
Dacă timpul realizat este egal sau mai mic de 3 min.(arbore/catarg), respectiv
90 sec. (simulator), concurentul primeşte punctajul maxim acordat, de 60 de
puncte. Dacă timpul realizat este egal sau depăşeşte 4 min., concurentul
primeşte 0 puncte pentru timp. Pentru timpi realizaţi, între 3 şi 4 min., punctajul
va fi de 60 puncte din care se scade câte 1 punct pentru fiecare secundă în
plus. Dacă efectuarea probei a necesitat mai mult de 5 min., concurentul nu
primeşte puncte pentru probă.
- precizia la doborâre se notează la punctul 2 al fişei:
Măsurarea preciziei se realizează pe orizontală de la jalonul central fixat
de concurent, perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului arborelui
doborât. Măsurarea se face de la linia de centru a jalonului până la linia
calculată de centru a trunchiului arborelui, valoare rotunjită + la cel mai
apropiat cm, întreg. Punctajul maxim este de 400 puncte. Pentru fiecare cm.
de deviere concurentului i se scade câte 1 punct/cm. Devierile de 400 cm sau
mai mari se punctează cu 0 puncte, aşa cum este prezentat în Tabelul nr.2.
Fracţiunile de cm se vor rotunji în cm.
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Deviere, cm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tabel nr.2 Precizia doborârii
Puncte
Deviere, cm
400
18
399
19
398
20
397
21
396
22
395
23
394
24
393
25
392
26
391
27
390
28
389
29
388
30
387
31
386
32
385
33
384
34
383
etc.

Puncte
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
366

- adâncimea tapei se notează la punctul 3 al fişei:
Adâncimea tapei este măsurată scăzându-se coaja, la mijlocul cioatei, cu o
precizie de 1 cm. Fracţiunile de cm se rotunjesc + la cel mai apropiat cm
întreg. Rezultatul adâncimii tapei se scrie pe cioată.
Punctajul se acordă conform tabelului nr.3

<3
4
5
6

Tabel nr. 3. Adâncimea tapei, cm
sau
<16
15
14
13
7-12
9

Puncte
0
5
10
15
20

Fig. 5 Depth of undercut

- unghiul tapei se notează la punctul 4 al fişei:
Unghiul tapei este măsurat pe partea de mijloc a calupului rezultat,
folosindu-se un goniometru optic cu o precizie de măsurare de 30 min.
Rezultatul va fi rotunjit + la cel mai apropiat grad întreg. Dacă unghiul
realizat este cuprins între 45o – 55o, concurentul primeşte 60 de puncte.
Pentru alte valori, punctele se acordă conform Tabelul nr.4. Valoarea
măsurată a unghiului tapei se scrie pe cioată. Dacă pana de doborâre trebuie
să fie retezată, tăierea originală de doborâre serveşte la determinarea
unghiului tapei.

Tabel nr.4

<=39
40
41
42
43
44
45

Unghiul tapei
sau

Puncte
0
5
10
15
25
40
60

=>61
60
59
58
57
56
55

- lăţimea zonei de frânare se notează de la punctul 5 al fişei:
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Lăţimea zonei de frânare este măsurată pe cioată, prin intermediul
instrumentelor de măsurare cu o precizie de citire de 0,1 mm. Măsurătoarea
este făcută în direcţie orizontală de la tăietura din partea frontală a tăieturii de
doborâre până la cel mai îndepărtat şi cel mai apropiat punct al acesteia.
Ambele măsurători se înregistrează în fişă. Măsurătorile lăţimii zonei de
frânare se scriu pe cioată. Concurentului i se acordă puncte corespunzător
rezultatului cel mai defavorabil.
Punctajul maxim este de 60 puncte, care se acordă pentru lăţimea zonei
de frânare cu dimensiune între 25 şi 35 mm. Pentru valori din afara
intervalului, punctele se acordă conform celor indicate în Tabelul nr.5.

Tabel nr. 5
Lăţimea zonei de frânare, mm
<=9
sau
=>61
10-12
56-60
13-15
51-55
16-18
46-50
19-21
41-45
22-24
36-40
25-35

Puncte
0
5
10
15
25
40
60

- înălţimea pragului (diferenţa dintre tăietura de doborâre şi baza
tapei) se notează la punctul 6 al fişei:

Diferenţa în înălţime între tăietura de doborâre şi tăietura orizontală cea
mai joasă a tapei este măsurată pe direcţie verticală cu un instrument de
măsurare de o precizie de 0,1 mm. Măsurătoarea trebuie să fie înregistrată la
o valoare rotunjită + la cel mai apropiat mm întreg. Măsurarea se realizează
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vertical la cel mai înalt şi cel mai de jos punct al tăieturii de doborâre. Înălţimea
pragului este definită ca diferenţa dintre tăietura de doborâre şi cea mai joasă
tăietură. Valorile cele mai mici şi cele mai mari sunt înregistrate în fişă şi
notate pe cioată.
Concurentul va fi punctat în conformitate cu citirile cele mai defavorabile.
Punctajul maxim este de 60 de puncte, care se acordă pentru înălţimi ale
pragului între 20 şi 35 mm. Pentru valori în afara intervalului, punctele se
acordă conform celor indicate în Tabelul nr.6
Tabel nr. 6
Înălţimea pragului, mm
<=8
sau
=>47
9
46
10
45
11
44
12
43
13
42
14
41
15
40
16
39
17
38
18
37
19
36
20-35

Puncte
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Puncte de penalizare sunt date în următoarele cazuri:
- Cioată prea înaltă (vezi Fig. Nr. 9)
Înălțimea tăierilor nu trebuie să depășească 30 cm de la sol sau de la
dispozitivul de prindere (pentru catarge sau butuci de simulator).
Regula nu se aplică și în cazul lăbărțărilor.
Înălțimea cioatei se determină prin măsurători de la înălțimea de 1,3m a
arborelui/catargului (din zona diametrului de bază al arborelui).
Cioata prea înaltă se notează în fişă la punctul 9. Penalizare:100 puncte.
De reţinut: Nu se va înregistra ca greşeală dacă urma tăieturii de
doborâre a fost orientată direct pe inelul colorat, marcat la baza arborelui.
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- Lungimea crăpăturii trunchiului, este cauzată de o metodă
defectuoasă de doborâre. Se măsoară la valoarea maximă, cu o ruletă
(precizia este de 1 cm). Rezultatul se notează în fişă. Punctele de penalizare
sunt redate în Tabelul nr.7.
Tabel nr.7
Lungime, cm
<=5
6-10
11-20
21-30
31-40

Puncte de
penalizare
0
10
15
20
25

Lungime, cm
41-50
51-60
etc. 5 puncte /

Puncte de
penalizare
30
35
10 cm lungime

- Retragere incorectă (înafara zonei de siguranţă).
Se notează în fișă la punctul 12. Penalizare: 20 de puncte.
- Utilizare nepermisă de culoare de marcare:
Se notează în fişă la punctul 11. Penalizarea este de 50 de puncte.
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- Dacă în timpul efectuării probei, lama ferăstrăului mecanic se prinde în
tăietură şi concurentul nu reuşeşte să rezolve situaţia în cel mult 5 min. de la
startul probei, sau dacă arborele cade peste alt arbore în picioare sau dacă se
anină din vina concurentului (conform aprecierii arbitrului), arbitrii vor întrerupe
continuarea probei imediat ce s-a stabilit situaţia de urgenţă, prin comanda
“stop”. În acest caz arbitrii împreună cu organizatorul se asigură de rezolvarea
dezaninării, iar concurentul nu primeşte puncte la proba de doborâre.
- Dacă în timpul efectuării probei, condiţiile nu sunt egale pentru toţi
concurenţii (schimbări în direcţia şi forţa vântului, rădăcini evidente sau găuri
în trunchi la nivelul tăieturii de doborâre), arbitrii pot acorda concurentului
permisiunea să doboare alt arbore.
- Contestaţii împotriva rădăcinilor evidente pot fi făcute numai dacă
acestea afectează tehnica de doborâre sau provoacă o doborâre nefavorabilă.
- În cazul unui rezultat egal la proba de doborâre, concurentul care a
câştigat mai multe puncte, înainte de rotunjire, la precizia doborârii este
declarat învingător.
3.1.2. SCHIMBAREA LANŢULUI
Pregătirea probei
Concurentul va demonta şi monta aparatul de tăiere al ferăstrăului
mecanic şi va regla întinderea lanţului astfel încât ferăstrăul mecanic să fie
pregătit pentru probaele următoare: tăierile combinate şi tăierile de
precizie.
Tensionarea lanţului (înainte şi după probă) este considerată corectă
atunci când pe partea de jos a lamei nu rămâne spaţiu între lanţ şi lamă, lanţul
este în contact cu şina de ghidaj pe toată lungimea acesteia.
Înainte de începerea probei, un arbitru va verifica pe o altă masă dacă
fierăstrăul mecanic şi montarea aparatului de tăiere este în regulă.
Următoarele aspecte vor fi verificate, în particular, de arbitru:
- lungimea şuruburilor capacului ambreiajului;
- condiţia normală a prezoanelor şi piuliţelor precum şi filetului acestora;
- condiţia normală şi existenţa dispozitivului de întindere a lanţului;
- existenţa ghearei de doborâre a ferăstrăului;
- condiţia normală a găurilor capacului ambreiajului.
În plus, arbitrul va verifica:
- tensionarea corectă a lanţului: trebuie să fie astfel încât să nu se vadă
lumină între lanţ şi partea de jos a lamei;
- arbitrul strânge piuliţele, utilizând o cheie dinamometrică, la 20 Nm.
- Arbitrul marchează lama şi pune ferăstrăul mecanic de concurs pe masa
pe care se desfăşoară proba.
Efectuarea probei
Masa de competiţie măsoară 1,50 m (lungime) x 0,70 m (lăţime) x 0,80
m (înălţime)
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Înaintea startului probei pe masă pot fi numai următoarele echipamente:
ferăstrău mecanic, lanţ, cheie.
În timpul executării probei i se permite concurentului să nu poarte
mănuşi, cască de protecţie, vizieră şi antifoane și jachetă, dar este obligat să
poarte pantaloni şi bocanci de protecţie.
Având ferăstrăul mecanic de concurs aşezat pe masă, concurentul se
deplasează la linia de start, la o distanţă de un metru de masă. Înaintea
startului, concurentul trebuie să fie cu tot corpul în spatele liniei de start.
La semnalul “start”, se pornește cronometrul, iar concurentul execută
următoarele:
- se apropie de masă;
- deşurubează piuliţele;
- îndepărtează capacul ambreiajului;
- dă jos lanţul vechi de pe lamă;
- întoarce lama;
- pune un alt lanţ pe lamă şi dacă este nevoie, îl întinde;
- montează capacul ambreiajului şi piuliţele;
- strânge piuliţele, şi
- pune cheia pe masă.
Cronometrul porneşte la semnalul de start, concurentul are dreptul la 2
starturi false. După cel de-al treilea start fals concurentul este descalificat.
Cronometrul se opreşte, când concurentul pune cheia pe masă, sau
când acționează cu palma un buton așezat pe masa de concurs. Arbitrii duc
ferăstrăul mecanic la locul probei următoare. Concurentului nu i se permite să
mai atingă ferăstrăul mecanic înainte de începerea probei următoare.
Puncte acordate pentru efectuarea probei:
Un total de 132 puncte se acordă pentru aceasta proba.
- timpul realizat, se notează în fişa de punctaj la pct.1
În tabelul 9 este redat punctajul pentru timpul de execuție. După caz,
tabelul poate fi extins. Citirile timpului realizat, notate în fişa de punctaj se
rotunjesc în mod obişnuit + la cea mai apropiată zecime de secundă de
grupa de calcul.
Tabel nr.9
2 piuliţe Grupa 1 / Timp
Etc + 2 puncte/0,3 sec.
10,1 – 10,5
10,6 – 11,0
11,1 – 11,5
11,6 – 12,0
12,1 – 12,5
12,6 – 13,0
13,1 – 13,5
13,6 – 14,0
14,1 – 14,5
14,6 – 15,0
15,1 – 15,5
15,6 – 16,0
16,1 – 16,5
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Puncte
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108

16,6 – 17,0
17,1 – 17,5
17,6 – 18,0
18,1 – 18,5
18,6 – 19,0
19,1 – 19,5
19,6 – 20,0
20,1 – 20,5
20,6 – 21,0
21,1 – 21,5
21,6 – 22,0
22,1 – 22,5
22,6 – 23,0
23,1 – 23,5
23,6 – 24,0
24,1 – 24,5
24,6 – 25,0
25,1 – 25,5
25,6 – 26,0
26,1 – 26,5
26,6 – 27,0
27,1 – 27,5
27,6 – 28,0
28,1 – 28,5
28,6 – 29,0
29,1 – 29,5
29,6 – 30,0
30,1 – 30,5
30,6 – 31,0
31,1 – 31,5
31,6 – 32,0
32,1 – 32,5
32,6 – 33,0
33,1 – 33,5
33,6 – 34,0
34,1 – 34,5
34,6 – 35,0
35,1 – 35,6
35,6 – 36,0
36,1 – 36,5
36,6 – 37,0
37,1 – 37,5
37,6 – 38,0
38,1 – 38,5
38,6 – 39,0
39,1 – 39,5
39,6 - 40,0
etc./1 punct/0,5 sec.
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106
104
102
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57

Puncte de penalizare se acordă în următoarele cazuri:
- Pentru fiecare echipament căzut de pe masă, în afară de cheie, se
notează la pct.3 al fişei de punctaj. Penalizarea este de 20 de puncte.
- Lama nu este întoarsă. Se notează la pct.4 al fişei de punctaj.
Penalizarea este de 50 de puncte.
- Lanţul nu este corect întins, penalizarea de 50 de puncte se notează la
pct.5 din fişa de punctaj.
- Dacă lanţul este montat „invers”, cu dinţii îndreptaţi spre ferăstrău, deci
concurentul nu va putea să participe la următoarea probă, este permisă
montarea corectă a lanţului, sub supravegherea unui arbitru astfel încât
concurentul să poată participa la proba următoare. Penalizarea este de 50 de
puncte şi se notează la pct. 6 din fişa de punctaj.
- Dacă nici una din componente nu se asamblează, concurentul va primi 0
puncte.
- Încălcări ale regulilor obişnuite de protecţia muncii se penalizează în
conformitate cu cele prevăzute în tabelul nr.1 şi se notează la punctele 11 - 20
ale fişei de punctaj.
- Dacă nici una dintre piese nu a fost montată concurentul va primi 0
puncte pentru această probă.
- Dacă lanţul sau una din piuliţele de strângere ale capacului ambreiajului
cad în timpul probelor următoare (tăiere combinată, tăiere de precizie), sau
atunci când ferăstrăul este încălzit înaintea începerii probei, proba “montarea
unui alt lanţ” se arbitrează cu 0 puncte. În plus, concurentul primeşte 0 puncte
pentru timp la proba respectivă. În acest caz poate termina proba, după ce
montează din nou lanţul.
- În cazul unui rezultat egal, concurentul care a realizat cel mai bun timp
este declarat învingător.
3.1.3. EXECUTAREA TAIETURILOR COMBINATE
Pregătirea probei
Pe un teren plan se poziţionează paralel 2 suporţi (capre). Pe fiecare
dintre suporţi se amplasează câte un buştean derulat, cu un diametru de 35
cm. Buştenii sunt aşezaţi într-un plan înclinat, la un unghi de 7o faţă de
orizontală, aşa încât înclinările lor să fie în sensuri opuse. Punctul de
secţionare este la 70 cm. deasupra solului, la unul din buşteni şi la 40 cm în
cazul celuilalt.
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Pe ambele părţi ale buşteanului se vopsesc dungi verzi de 10 cm lăţime
în direcţia axului longitudinal. Tăierile de dedesubt sau de deasupra pot atinge
aceste dungi, dar nu trebuie să le depăşească. Pe partea superioară se
vopseşte o dungă roșie de 20 cm lăţime pentru a indica locul de unde să
înceapă tăietura de sus.
După ce un concurent şi-a terminat proba, unghiul corect, de 90o, va fi
refăcut de 2 ajutori.
Concurentul taie câte un disc, succesiv, de la fiecare buştean. Mai întâi
acesta face o tăietură din partea de jos până la dunga vopsită, de 10 cm, şi
apoi o tăiere de sus în jos. La tăierea de sus, prima așchie trebuie să sară din
banda roșie de 20cm. Grosimea discului va fi de cel puţin 30 mm şi nu mai
mult de 80 mm. Proba se consideră efectuată, când ambele discuri cad pe sol.
Dacă primul disc nu cade pe sol, concurentul va primi 0 puncte pentru
perpendicularitate la buşteanul respectiv şi 0 puncte pentru înălţimea pragului
Dacă şi al doilea disc nu cade pe sol concurentul va primi 0 puncte pentru
proba respectivă. Numărul concurentului și valorile măsurătorilor se
înscripționează pe discuri.
Doi ajutori vor reface unghiul corect la capătul buşteanului înaintea
începerii probei de către concurentul următor.
Efectuarea probei
Înaintea startului, concurentul poate inspecta bușteanul fără să-l atingă!
Concurentul se deplasează la linia de start pe care şi-o fixează singur,
porneşte ferăstrăul mecanic şi îl aşează cu lama în spatele liniei de start, care
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este la o distanţă de 2,0 m. de locul efectuării probei şi aşteaptă comanda
arbitrului. După semnalul “start”, când cronometrul porneşte, concurentul
trebuie să execute următoarele:
- îşi ia ferăstrăul mecanic şi se deplasează la primul buştean,
- taie de dedesubt spre benzile de 10 cm,
- scoate ferăstrăul din tăietură şi separă discul de buştean printr-o tăiere
de sus,
- începe tăierea din zona marcată şi o termină în zona benzilor de 10 cm,
- frânează lanţul,
- se deplasează la buşteanul următor şi repetă tăierea de dedesubtul şi
de deasupra acest buştean, şi
- frânează lanţul şi se deplasează la linia de final.
Cronometrarea se opreşte când al II-lea disc atinge solul.
Dacă concurentul depăşeşte cele două benzi de marcaj, late de 10 cm.,
atunci când execută tăierea, urmele tăierii trebuie să se vadă pe disc şi
acestea vor fi măsurate.
Odată terminată proba sa, concurentul va preda ferăstrăul său mecanic
la arbitri; nici o modificare ulterioară nu este permisă asupra ferăstrăului de
concurs.
Un total de 115 de puncte se acordă pentru aceasta proba.
- Timpul realizat se notează la pct.1 al fişei de punctaj. Puncte sunt
acordate în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului ferăstrăului:
Grupa 1: 46 - 55 cmc
30 sec. = 50 de puncte
Grupa 2: peste 56 cmc
27 sec. = 50 de puncte
Pentru fiecare secundă care depăşeşte timpul ideal se scade câte un
punct. Pentru fiecare secundă realizată sub timpul ideal concurentul va primi
câte un punct în plus. Timpul realizat, măsurat cu o precizie de 0,1 sec. se
rotunjeşte în mod obişnuit + la cea mai apropiată secundă întreagă.
Tabelul nr. 10, care urmează, poate fi extins + , după caz.

Grupa 1
etc.punct/timp
+ 1 punct/sec.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tabel nr. 10
Grupa 2
etc.punct/timp
+ 1 punct/sec.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
19

Puncte

59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48

33
34
35
36
37
38
39
etc. -1 punct/sec.

30
31
32
33
34
35
36
etc. -1 punct/sec.

47
46
45
46
47
48
49

- Perpendicularitatea tăieturii se notează la pct.2 al fişei de punctaj
Perpendicularitatea se măsoară în poziţie orizontală şi verticală, pe
ambii buşteni cu un goniometru optic cu o precizie de 30 min, în 4 locuri, la
mijlocul benzilor.

Măsurătorile devierii tăieturii faţă de plan se înscriu pe discuri. Rezultatul
se rotunjeşte în mod obişnuit + la cea mai apropiată jumătate de unghi.
Punctajul maxim este de 30 de puncte pentru fiecare buştean. Punctele
se acordă conform Tabelului nr. 11 pentru cea mai mare deviere înregistrată.
Pentru unghiuri de peste 90o se utilizează unghiurile complementare.
Ex: 920 28’ devine (180o 00’ - 920 28’) = 870 32’
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Tabel nr. 11
Deviere
89º, 90º
88º 59’ – 88º 30’
88º 29’ – 88º 00’
87º 59’ – 87º 30’
87º 29’ – 87º 00’

Puncte
30
25
20
17
14

Deviere
86º 59’ – 86º 30’
86º 29’ – 86º 00’
85º 59’ – 85º 30’
85º 29’ – 85º 00’
84º 59’ – 84º 30’

Puncte
11
8
5
2
0

- Distanţa dintre planul celor două tăieturi (înălţimea pragului) se
notează la pct.3 din fişa de punctaj. Înălţimea pragului se măsoară cu o
precizie de 1 mm pe capătul buşteanului şi pe disc, în dreptul dungilor vopsite
cu verde. Măsurătorile înălţimii pragului se scriu pe discuri. Punctajul maxim
este de 45 puncte/buştean. Se măsoară sitiația cea mai nefavorabilă, iar
punctajul se acordă conform cu Tabelul nr.12.

Tabel nr. 12
Înălţimi ale pragului,
mm
≥ 15
14
13
12
11
10
9

Înălţimi ale pragului,
Puncte
mm
0
8
21
3
7
24
6
6
27
9
5
30
12
4
33
15
3
36
18
2
40
≤1
45
Puncte de penalizare se acordă în următoarele cazuri:
- Tăietura de sus începe din afara zonei marcate. Se înregistrează la
pct.5 din fişa de punctaj. Penalizarea este de 50 puncte / buştean.
- Banda marcată de 10 cm este depăşită sau nu este atinsă, adică
tăieturile nu se întâlnesc în zona vopsită, penalizarea este de 50 de
puncte / buştean, care se notează la punctele 4 şi 8 ale fişei de punctaj.
Puncte
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Dacă tăietura depăşeşte zona vopsită acest fapt trebuie să se vadă clar
pe disc şi/sau buştean.

- Dacă grosimea discului este sub 30 mm sau peste 80 mm penalizarea
este de 50 de puncte care se înregistrează la pct.6 din fişa de punctaj
(vezi Fig. Nr. 19).
- Urme mai adânci de 10 mm la executarea tăieturilor (atât de sus în
jos, cât și de jos în sus). Se notează la pct.9 din fişa de punctaj.
Penalizarea este de 20 de puncte.
- Încălcarea regulilor obişnuite de protecţia muncii, conform tabelului nr.1;
- Dacă lanţul se prinde în tăietură sau dacă lanţul cade de pe o lamă sau
una ori mai multe piuliţe cad de pe capacul ambreiajului, concurentul ca
primi 0 puncte pentru timp.
- Toate celelalte măsurători vor fi validate şi notate în fişa de punctaj, se
înregistrează la pct.10 din fişa de punctaj.
În caz de rezultate egale, învingătorul este concurentul care a realizat cel
mai mic prag. Dacă şi în acest caz egalitatea persistă, învingătorul este cel
care realizează cel mai bun timp al probei.
3.1.4. TĂIEREA DE PRECIZIE
Pregătirea probei
Doi buşteni derulaţi (fără coajă) cu un diametru constant de 35 cm, se
aşează orizontal pe două plăci de bază paralele.
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Ambele plăci sunt parţial acoperite cu un strat de rumeguş umed, înalt
de 30 mm., astfel încât concurentul să nu poată vedea nici limita dintre
buştean şi placa de bază, nici limita dintre placa de bază şi sol. Lăţimea
stratului de rumeguş trebuie să fie de 60 cm. Lungimea stratului de rumeguș
trebuie să fie aceeași pentru toți concurenții (de regulă 1m).Plăcile de bază se
aşează pe sol. Acestea trebuie să fie fixe şi orizontale pe sol. Suprafaţa lor va
fi netedă (lucioasă). Modul de așezare a plăciilor, buștenilor și rumegușului
este prezentat în figurile de mai jos.

Concurentul trebuie să taie un disc de la capătul fiecărui buştean astfel
încât lanţul motoferăstrăului să nu atingă placa. Grosimea discului trebuie să
fie ce cel puţin 30 mm şi să nu depăşească 80 mm. Discul trebuie tăiat în
unghi drept pe axul longitudinal al buşteanului. Dacă buşteanul are o deviere
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la secțiunea de capăt mai mare de 2o,față de unghiul drept, concurentul poate
cere corectarea situaţiei.
Pentru a împiedica desprinderea discului, după tăiere, de pe buştean,
fiecare buştean va fi echipat cu un opritor la capăt, cu o greutate de cca 10
kg.Lățimea opritorului trebuie să fie max. cât diametrul bușteanului.

Efectuarea probei
Înainte de începerea probei, după intrarea în poligon, concurentul poare
inspecta buștenii, fără ai-i atinge.
Concurentul alege una din cele două linii de start. După pornirea
motoferăstrăului, concurentul aşează ferăstrăul mecanic, cu motorul pornit, în
spatele liniei de linia de start alese.
Se permite un timp de concentrare de max 1 min.
Când este pregătit, prin contact vivual, concurentul aşteaptă apoi
comanda start a arbitrului.
După semnalul “start”, cronometrul porneşte, iar concurentul trebuie să
execute următoarele:
se deplasează cu motoferăstrăul la primul buştean și taie un disc
fără să atingă placa de bază cu lanţul;
frânează lanţul și se deplasează la buşteanul următor unde taie al
doilea disc;
frânează lanţul şi aşează ferăstrăul mecanic pe un disc aflat pe sol
la capătul buşteanului.
Cronometrul se opreşte când ferăstrăul este aşezat pe disc.
Un total de 159 de puncte se acordă pentru aceasta proba.
- Timpul realizat se notează la pct.1 al fişei de punctaj. Puncte sunt
acordate în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului ferăstrăului:
Grupa 1: 46 - 55 cmc
30 sec. = 50 de puncte
Grupa 2: peste 56 cmc
27 sec. = 50 de puncte
Pentru fiecare secundă care depăşeşte timpul ideal se scade câte un
punct. Pentru fiecare secundă realizată sub timpul ideal concurentul va primi
câte un punct în plus. Timpul realizat, măsurat cu o precizie de 0,1 sec. se
rotunjeşte în mod obişnuit + la cea mai apropiată secundă întreagă.
Punctajul pentru timp este prezentat în Tabelul nr. 13, care după caz,
poate fi extins +.
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Tabel nr. 13
Grupa 1
etc.punct/timp
+ 1 punct/sec.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
etc. -1 punct/sec.

Grupa 2
etc.punct/timp
+ 1 punct/sec.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
etc. -1 punct/sec.

Puncte

59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

- Perpendicularitatea tăieturii se notează la pct.2 al fişei de punctaj
Perpendicularitatea se măsoară în poziţie orizontală şi verticală (în 3 locuri),
pe ambii buşteni, cu o precizie de 30’. Cea mai mare diferenţă faţă de 900 este
menţionată pentru fiecare buştean. Pentru perpendicularitate punctajul maxim
este de 20 pct, acordându-se conform tabelului 14
Tabelul 14
DEVIATIE
89º, 90º
88º 59’ – 88º 30’
88º 29’ – 88º 00’
87º 59’ – 87º 30’
87º 29’ – 87º 00’
86º 59’ – 86º 30’

PUNCTE
20
15
10
8
6
5

25

DEVIATIE

PUNCTE

86º 29’ – 86º 00’
85º 59’ – 85º 30’
85º 29’ – 85º 00’
84º 59’ – 84º 30’
84º 29’ – 84º 00’

4
3
2
1
0

Pentru unghiuri de peste 90o se utilizează unghiurile complementare.
Ex: 920 28’ devine (180o 00’ - 920 28’) = 870 32’
- Acurateţea tăieturii se notează la pct.3 al fişei de punctaj
Dacă concurentul taie buşteanul, fără a atinge placa de bază, el
primeşte 80 pct. / buştean. Dacă concurentul atinge cu lanţul placa de bază
acesta va primi 0 puncte, pentru respectivul buştean, pentru perpendicularitate
(punctul 2 din fişa de punctaj) şi 0 puncte pentru acurateţe (punctul 3 din fişa
de punctaj). Partea din diametrul lemnului rămasă netăiată este întotdeauna
măsurată în unghi drept (vertical) faţă de placă şi în locul în care prezintă
înălţimea maximă. Măsurarea se face cu precizie de 0,1 mm făcându-se
rotunjirea uzuală până la primul mm întreg. Punctele sunt acordate conform
tabelului 15.

GROSIMEA
PARTII
NETAIATE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabel nr.15
GROSIMEA
PUNCTE
PARTII
NETAIATE
80
20
78
21
76
22
74
23
72
24
70
25
68
26
66
27
64
28
62
29
60
30
58
31
56
32
26

PUNCTE
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16

13
14
15
16
17
18
19

54
52
50
48
46
44
42

33
14
34
12
35
10
36
8
37
6
38
4
39
2
> 40
0
În timpul execuției tăierii la un buștean, se permite o singură mișcare în
față-înapoi cu aparatul de tăiere al motoferăstrăului. De asemenea se interzice
orice formă de înlăturare a rumegușului de pe placă.
Puncte de penalizare se acordă în următoarele cazuri:
- Grosimea discului mai mică de 30 mm sau mai mare de 80 mm. Poziţia
5 în fişă cu penalizare 50 pct pentru fiecare disc.
- Păşirea peste buşteni sau opritor, la fel mișcarea opritorului când
concurentul se deplasează de la un buştean la altul, se penalizează cu
50 pct./buştean. Poziţia 6 din fişă.
- Dacă concurentul va îndepărta rumeguşul de pe placa de bază cu mâna
sau piciorul acesta va primi zero puncte pentru fiecare rondelă. La fel și
în cazul în care realizează mai mult de o mișcare în față și în spate cu
lama motoferăstrăului. Poziţia 7 în fişă.
- Încălcarea regulilor de protecţia muncii (tabelul 1) se consemna în fişa
de concurs la poziţiile corespunzătoare.
- În caz de rezultate egale învingătorul va fi declarat cel care are cel mai
bun rezultat la precizia tăieturii. Dacă scorul rămâne în continuare egal
cel mai bun timp va determina învingătorul.

Greșeală: Pășirea peste opritor/buștean sau mișcarea opritorului!

Observaţie!
În situaţia în care lanţul se rupe sau motoferăstrăul se defectează în
timpul probelor de tăiere combinată sau de precizie, concurentul este
punctat pentru execuția până la momentul respectiv, primește zero
puncte pentru timp (se consideră probă nefinalizată). Dacă în timpul
probei lanțul cade de pe lamă sau se rupe, concurentul primește 0
puncte pentru proba de schimbare a lanțului. Proba poate fi continuată
după ce concurentul remediază problema (refixează lanțul), însă se
acordă 0 puncte pentru timp. În aceste situații NU SE POATE RELUA
PROBA.
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3.1.5. CEPUIREA
Informaţii generale
Toți concurenții execută proba în aceleași condiții. (aceeași schemă de
cepuit, bușteni și cepuri de aceeași esență lemnoasă).
Un buştean este pregătit pentru fiecare concurent. Mai mulţi buşteni sunt
pregătiţi de rezervă. Ordinea de începere este corespunzătoare tragerii la
sorţi.
Schema de cepuit, preluată de la World Championship in Forestry
Skills, IALC Polonia – 2016, este prezentată în ANEXA 2. Schema cuprinde
30 de ramuri din lemn de rășinoase, ale căror lungime trebuie să fie de min.
30 cm, max. 60 cm.
Concurenții trebuie să taie ramurile pe cât mai repede posibil, respectând
regulille amintite mai jos.
Pregătirea zonei de concurs
Zona de concurs va fi pregătită după cum urmează:
- fixarea zonei de concurs;
- pregătirea buştenilor şi numerotarea lor;
Buştenii vor fi numerotaţi înaintea începerii probei.
Buştenii se pregătesc astfel:
- buştenii au 6 m lungime, 14 cm (±2 cm) în diametru la capătul subţire și
max. 22 cm la capătul gros;
- buştenii trebuie să fie din aceeaşi specie;
- în interiorul buşteanului vor fi introduse 30 de cepuri cu un diametrul de
30 mm, prelucrate din lemn de rășinoase debitat. Secțiunea cepurilor trebuie
să fie circulară.
Potrivit schemei de cepuit din Anexa 2, cele 30 de cepuri sunt cuprinse
într-un număr de 9 verticile. Verticilele vor fi echidistante.
- pe fiecare buştean sunt indicate în mod clar linia de start şi linia de
finish;
- linia de start trebuie să fie la 0,5 m înaintea primului verticil, iar linia de
finish la 0,5 m în spatele ultimului verticil; lungimea de la linia de start până la
cea de finish este de 4,5 m;
- înaintea liniei de start rămâne o porțiune de 1m, iar în spatele liniei de
finish, o porțiune de 0,5m;
- distanța de la primul verticil la ultimul verticil este de 3,5m.
- buştenii trebuie să fie asiguraţi astfel încât să nu se rostogolească şi să
fie fixaţi la capete pe suporți, astfel încât înălţimea de la sol la centrul axului
bușteanului, să fie de 60 cm;
Efectuarea probei
Înainte de start, după intrarea în poligon, concurentul poate inspecta
bușteanul timp de max. 1 min.
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Concurentul se deplasează la linia de start, așteaptă mesajul arbitrului,
și porneşte motoferăstrăul şi-l aşează pe trunchi cu vârful lamei în spatele
liniei de start.
Semnalul de start este dat de unul dintre arbitri prin comanda „Redy–
Go”. La comanda “Go”, cronometrul porneşte și se oprește când vârful lamei
depăşeşte linia de finish.
Un total de 240 de puncte se acordă pentru aceasta proba.
Puncte pentru efectuarea probei se acordă pentru:
- Calitatea execuției, maxim200 de puncte, se notează la punctul 1 al fişei;
- Timpul se notează la punctul 2 al fişei, cu o precizie de 0,1 sec.
Timpul standard pentru operaţia de curăţat de crăci este de 30 sec. care
înseamnă 200 de puncte, cu o precizie de 0,1 sec. O rapiditate mai mare în
efectuarea probei acordă suplimentar, 2 puncte/0,5 sec. cu care timpul este
scurtat. Pentru depăşirea timpului standard, 2 puncte/0,5 sec. se scad aşa
cum se arată în Tabelul nr.8.
Tabel nr.8
Timp pentru curăţire de crăci/sec
Etc. + 2 puncte/0,5 sec
20,0 – 20,4
20,5 – 20,9
21,0 – 21,4
21,5 – 21,9
22,0 – 22,4
22,5 – 22,9
23,0 – 23,4
23,5 – 23,9
24,0 – 24,4
24,5 – 24,9
25,0 – 25,4
25,5 – 25,9
26,0 – 26,4
26,5 – 26,9
27,0 – 27,4
27,5 – 27,9
28,0 – 28,4
28,5 – 28,9
29,0 – 29,4
29,5 – 29,9
30,0 – 30,4
30,5 – 30,9
31,0 – 31,4
31,5 – 31,9
32,0 – 32,4

Puncte
240
238
236
234
232
230
228
226
224
222
220
218
216
214
212
210
208
206
204
202
200
198
196
194
192
29

32,5 – 32,9
33,0 – 33,4
33,5 – 33,9
34,0 – 34,4
34,5 – 34,9
35,0 – 35,4
35,5 – 35,9
etc. - 2 puncte/0,5 sec.

190
188
186
184
182
180
178

Puncte de penalizare se acordă în cazurile următoare:
- Cioturi mai înalte de 5 mm;
Măsurarea cioturilor prea înalte se face peste coajă, în cel mai înalt punct
al iotului, pe direcţia axei longitudinale a trunchiului şi direct pe mijlocul
ciotului.
Măsurarea se face cu ajutorul unui şablon de 35 cm lungime, prevăzut cu o
fantă lungă de 20 cm şi înaltă de 0,5 cm. Dacă şablonul rămâne suspendat
peste ciot, acesta este ciot înalt. Numărul de cioturi înalte se însumează şi se
notează la pct.3 al fişei de punctaj. Penalizarea este de 20 de puncte pentru
fiecare ciot înalt. Caracteristicile șablonului și modul de folosire sunt
prezentate în figura de mai jos:

- Deteriorarea trunchiului peste 5 mm se măsoară cu un şubler pe direcţie
radială sub coajă, în punctul cel mai defavorabil. Numărul deteriorărilor se
însumează şi se înregistrează în fişa de punctaj la pct.nr.4. Se penalizează cu
20 puncte/deteriorare.
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- Deteriorarea trunchiului sub coajă pe direcţie longitudinală de 35 cm sau
peste. Penalizarea este de 40 puncte / deteriorare, indiferent de adâncimea
deteriorării. Numărul deteriorărilor se notează la pct.5 al fişei de punctaj.
- Numărul crăcilor netăiate sau parţial tăiate se cumulează şi se notează
la pct.6 al fişei de punctaj. Penalizarea este de 30 puncte/cracă. Cioturile şi
deteriorările se marchează pe trunchi.
- Deplasarea cu lanţul în mişcare cu lama de aceeaşi parte a trunchiului.
se înregistrează ca pas periculos (dacă piciorul este ridicat cu toată talpa de
pe sol). Penalizarea este de 20 de puncte/abatere.

- Se înterzice îndepărtarea cepurilor cu mâna sau cu piciorul. Penalizare
20p pe greșeală.
- Start mai devreme de semnalul arbitrului. Penalizarea este de 20 de
puncte/abatere.
- Doi membri ai juriului urmăresc mişcările concurentului și cronometrează
timpul de execuție. Numărul pașilor periculoși se notează la pct.7 al fişei de
punctaj.
- Încălcarea regulilor de protecţia muncii (tabelul 1 ) se consemna în fişa
de concurs la poziţiile corespunzătoare.
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În cazul unui rezultat egal, la curăţirea de crăci, concurentul cu cel mai
bun timp realizat este declarat învingător.
Observaţie! În situaţia în care lanţul sare, se rupe sau motoferăstrăul
se defectează în timpul probei (fără să fie oprit intenţionat), concurentul
are trei opțiuni:
- ridica mana pentru STOP; arbitrii opresc cronometrul și conform
fișei penalizează concurentul pentru cepurile rămase netăiate;
- se deplasează cu motoferăstrăul până la linia de finish, moment în
care se oprește cronometrul;
- remediază problema (desface aparatul de tăiere și refixează lanțul),
iar apoi continuă proba (cronometrul nu se oprește în timpul remedierii).
Comportament neadecvat
Concurenții care manifestă comportament neadecvat vor fi penalizați
cu 20 de puncte. Exemple:
- aruncă cu diferite obiecte în poligonul de concurs;
- orice formă de insultă;
- dovedește lipsă de respect față de membrii juriului, alți concurenți
sau persoane implicate în concurs;
- consum de băuturi alcoolice/tutun etc. în locurile desfășurării
concursului;
- orice formă de perturbare a activităților din timpul competiției.
3.3. Proba de traseu forestier cuprinde 16 subprobe:
1. Vârsta arborelui (ani);
2. Înălțimea arborelui pe picior (m);
3. Numărul de arbori la hectar (buc/ha);
4. Suprafaţa de bază la hectar (m2/ha);
5. Panta terenului (%);
6. Diametrul mediu al unui arboret (cm);
7. Mărimea unei suprafeţe delimitate (ha);
8. Volumul unui arbore pe picior (m3);
9. Volumul bușteanului (m3);
10. Volumului arboretului la hectar (m3/ha); Volumul procentual la ha
pentru rășinoase/foioase (%/ha).
11. Recunoașterea speciilor de arbori;
12. Recunoașterea speciilor de arbori după eşantioane de lemn cu
coajă;
13. Recunoașterea speciilor de vânat;
14. Recunoașterea speciilor de dăunători şi boli ale arborilor;
15. Acordarea primului ajutor în caz de accident;
16. Proba de aventură.
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Punctajul maxim al probelor din traseul forestier este redat în tabelul de
mai jos:
Proba
nr…
Punctaj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 TOTAL

350

350

350

350

350

350

350

350

350

750

350

350

350

350

350

350

6000

Toate subprobele din traseul forestier se rezolvă în echipă prin
participarea celor 4 membrii. Traseul va fi parcurs în timp de maxim 3 ore de
fiecare echipaj. Ordinea intrării echipelor în traseu se stabilește prin tragere la
sorți.
Concurenţi vor primi din partea organizatorilor: caiet, creion, baston
Bitterlich, singurele materiale acceptate la START. Orice alte instrumente
(telefoane mobile, calculatoare de buzunar, ceasuri, sticle cu apă etc.) sunt
interzise.
Bastonul Bitterlich se confecţionează dintr-o riglă (fără să fie gradată şi
însemnată) cu lungimea de 1m şi o plăcuță de 4/4 cm. Factorul de multiplicare
este 4.
După startul primului echipaj, fiecare echipă următoare va porni la 10
min. decalaj față de echipa anterioară; Dacă un echipaj ajunge din urmă un
altul, arbitrii întegistrează timpul de staționare care se va scădea din timpul
total al echipajului respectiv.
Evaluarea timpului de pe traseu
Se cronometrează doar probele 1-14.
Comisia concursului va determina un timp limită astfel: se face media
timpilor tuturor echipajelor, la care se va adăuga un plus de 20%. Fiecare
echipă care depășește timpul limită este penalizată cu 20 de puncte pentru
fiecare minut în plus.
Subproba 1 (vârsta unui arbore pe picior). Arbore ales va fi însemnat.
El nu va avea un diametru de bază mai mare de 70cm. Concurenții pot atinge
arborele.
Evaluarea: se va face cu un burghiu Presler, prin extragerea unei carote
de la înălţimea de 1,3m. Vârsta se va determina ulterior la birou, prin
numărarea inelelor cu ochiul liber, cu o lupă sau cu un microscop. La vârsta
determinată pe carotă se va adăuga vârsta necesară pentru ca arborele să
ajungă la înălţimea de 1,3m, adică, prin convenţie: 7 (şapte) ani pentru
speciile de esenţă tare şi 4 (patru) ani pentru speciile de esenţă moale.
Exactitate 1an;
Subproba 2 (înălţimea arborelui). Arbore ales va fi însemnat.
Evaluarea: se va face prin măsurarea înălţimii arborelui pe curba de
nivel, cu un hipsometrul de precizie. Exactitate 1m;
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Subproba 3 (numărul de arbori la ha). Se vor înregistra doar arborii cu
diametre de peste 7 cm. Suprafața de lucru nu se delimitează, dar se
marchează centrul ei cu un țăruș fixat de Comisie. Organizatorul și Comisia
vor alege o suprafața aproape plană. Concurenții pot atinge arborii.
Evaluarea: se va face cu o ruletă, pe o rază de 20m, pornind de la un
punct fixat anterior. Exactitate: 1 buc/ha.
Subproba 4 (suprafaţa de bază a arboretului la ha). Fiecare echipaj
va primi la start un baston Bitterlich. Factorul de multiplicare al bastonului
Bitterlich este 4.
Determinarea se va face de fiecare echipaj într-un punct stabilit iniţial de
membrii Comisiei. Se vor înregistra doar arborii care au diametre de minim
7cm. Exactitate 1m2/ha;
Evaluarea: se va face de către 3 membrii ai Comisiei, prin vizarea
arborilor la înălțimea de 1,3m. Dacă la înălțimea de 1,3m un arbore nu are
diametrul vizibil, pentru viză se permite deplasarea din punctul de stație, doar
pentru arborele respectiv, pe o rază de max 2m.
Înainte de începerea probelor, după stabilirea atelierului si numirea
supraveghetorilor, se vor stabilii arborii care sunt tangenți, prin marcarea lor cu
un punct colorat, în mod vizibil din locul de viză. Acești arbori vor fi înregistrați
de concurenți cu valoarea 0,5. Arborii tangenți îi stabilesc cei desemnați la
proba respectivă.
Subproba 5 (panta terenului). Panta va fi calculată ca procent din
distanţa orizontală. Direcţia pe care fiecare echipaj trebuie să determine panta
se va alege de Comisie, prin fixarea a doi ţăruşi neinscripționați, la o distanță
de 10 – 20m între ei. Tărușii vor fi de înălțimi diferite și pentru a fi vizibili se
vopsesc la capete cu vopsea roșie.
Evaluare: se vor face măsurători cu instumente de precizie. Exactitate
1%;
Subproba 6 (diametrul mediu). Fiecare echipaj va trebui să aprecieze
diametrul mediu al unui arboret dintr-o suprafață împrejmuită de minim. 0,25
ha. Se vor lua în considerare doar arborii în vegetație, cu diametrul de peste
7cm. Nu se vor inventaria arborii de pe limită (care ating banda). Se permite
deplasarea în interiorul suprafeței și atingerea arborilor.
Evaluare: Comisia va inventaria fir cu fir diametrele din suprafața
împrejmuită, folosid clupa forestieră. Diametrul mediu al arboretului se obține
ca medie aritmatică a diametrelor inventariate. Exactitate 1cm.
Subproba 7 (suprafaţa terenului). Comisia va delimita o suprafață de
minim 0,25ha, a cărei mărime o va determina după sfârșitul probei de traseu
forestier. Concurenții vor avea acces în suprafața împrejmuită.
Evaluare: Comisia va determina suprafaţa terenului împrejmuit, prin
împărţirea acesteia în figuri geometrice regulate. Laturile se vor măsura cu un
instrument de precizie. Exactitate 0,1ha;
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Subproba 8 (volumul unui arbore pe picior). Arborele va fi împrejmuit
de jur împrejur, cu o panglică fixată la o rază de circa 2m de arbore.
Nu se permite accesul concurenților în interiorul suprafeței delimitate de
panglică și nici introducerea unor părți ale corpului sau unor obiecte în
interiorul acesteia.
Evaluarea: se va face cu formula: v = 0,785 x d2 x h x f; diametrul
arborelui (d) se va determina cu clupa forestieră, ca medie aritmetică a două
diametre teriere (d max. şi d min.); înălţimea arborelui (h) se va măsura pe
curba de nivel, cu un hipsometru de precizie; coeficientul de formă (f) se va
lua din tabelele cu coeficienți de formă existente în “Biometria arborilor și
arboretelor din România, ediția 1972”. Tabelele vor fi puse la dispoziție de
organizator. Exactitate 0,1m3;
Subproba 9 (volumul buşteanului). Comisia va secţiona la ambele
capete un buştean propus de organizator, cu lungimea de minim 4m și
diametrul de min. 30cm. Bușteanul se așează pe sol și apoi se împrejmuiește
de jur împrejur, cu o panglică, la o distanță de circa 2m. Vegetația ierboasă de
pe suprafața împrejmuită trebuie cosită, astfel încât capetele buștenilor să fie
vizibile.
Nu se permite accesul concurenților în interiorul suprafeței delimitate de
panglică și nici introducerea unor părți ale corpului sau unor obiecte în
interiorul acesteia.
Evaluarea: se va face cu formula lui Huber, măsurându-se două
diametre la jumătatea lungimii bușteanului (dmax și dmin), în cm și lungimea
bușteanului, în cm. Exactitate 0,1 m3;
Acordarea punctajului pentru probele 1-9, se va face pronind de la
valorile reale determinate de Comisie, după încheierea probei. După
determinarea valorilor reale, punctajul echipelor se va acorda conform
următorului tabel:
% din valoarea reală
determinată de Comisie
95 – 105
106 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
> 150

% din valoarea reală
determinată de Comisie

Punctaj

95 - 105
90 – 94
80 – 89
70 – 79
60 – 69
50 - 59
< 50

350
300
200
150
100
50
0

Subproba 10 (volumul arboretului la ha). În zona subprobei
respective, concurenții vor primi o tabelă de producție simplificată, în funcție
de înălțimea medie și suprafața de bază, modelul AUSTRIA 2016 (Anexa 3);
Înainte de începerea probelor, după stabilirea atelierului si numirea
supraveghetorilor, se vor stabilii arborii care sunt tangenți, prin marcarea lor cu
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un punct colorat, în mod vizibil din locul de viză. Acești arbori vor fi înregistrați
de concurenți cu valoarea 0,5. Arborii tangenți îi stabilesc cei desemnați la
proba respectivă.
Volumul arboretului trebuie defalcat pe foioase și rășinoase. Pentru
proba respectivă, Comisia va fixa un punct de stație.
Evaluare: se face în punctul de stație. Comisia va folosi bastonul
Bitterlich. Se va considera teren relativ plan (pentru evitarea corecției de
pantă). Exactitate 1m3/ha, respectiv 1%/ha.
Evaluarea se va face pronind de la valorile reale determinate de
Comisie, după încheierea probei:
- volumul total al arboretului (m3/an x ha);
- volumul procentual la ha al rășinoaselor/ foioaselor (%/ha).
Punctajul echipelor se va acorda conform următorului tabel:
% din valoarea
reală determinată
de Comisie
95 – 105
106 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
> 150

% din valoarea
reală determinată
de Comisie
95 - 105
90 – 94
80 – 89
70 – 79
60 – 69
50 - 59
< 50

Punctaj pentru
volum total al
arboretului
450
350
200
150
100
50
0

Punctaj pentru volumul procental la
ha al Rășinoaselor sau Foioaselor
300
250
200
150
100
50

Subprobele 11 - 14 (recunoaşterea speciilor forestiere).
Pentru subprobele 11 – 14, Comisia concursului va pregăti mape din
materialul pus la dispoziţie de către organizatori.
La fiecare subprobă echipajul va primi o fișă conținînd lista tuturor
speciilor din concurs cu denumirea științifică. În dreptul fiecărei specii va
exista o căsuță în care concurenții vor trece numărul corespunzător speciei de
recunoscut.
Evaluarea: se va face de către toţi membrii Comisiei, după încheierea
traseului forestier.
Listele speciilor pentru subprobele 11-14 și materialele care pot fi
utilizate în concurs sunt prezentate în Anexele 4 – 7.
Subproba 15 (primul ajutor). Organizatorii vor alege o probă de prim
ajutor dintr-un material bibliografic, dar fiecare echipaj va primi punctajul
maxim la această probă.
Subproba 16 (aventură). Proba va fi propusă de organizator, dar
fiecare echipaj va primi punctajul maxim. Exemple pentru proba de aventură:
tragere cu arma, aruncare la ţintă cu toporul, deplasarea unui buştean cu
ţapina, alte jocuri/activităţi silvice.
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COMISIA DE REVIZUIRE A REGULAMENTULUI:
Instituţia de învăţământ

Numele şi prenumele
reprezentantului

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucareanu” Brasov
Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” Branesti
Colegiul Silvic „Bucovina” Campulung Moldovenesc
Colegiul Silvic Gurghiu
Colegiul Silvic “Transilvania” Năsăud
Colegiul Silvic “Casa verde” Timişoara

Semnătura

Ing. Popescu Claudiu
Tehn. Barbu Cristian
Dr. ing. Albu Cristian
Ing. Pop Călin - Vasile
Ing. Cosma Cristian
Ing. Neamț Gavrilă
-

Distribuţia punctajului maxim pe echipe pentru fiecare din probele şi
subprobele concursului este prezentată în Anexa 8
Premile acordate în concurs sunt prezentate în Anexa 9.

Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezentul Regulament!
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ANEXA nr. 1.1
Fisă de protocol pentru Schimbarea lanțului
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ANEXA nr. 1.2
Fisă de protocol pentru Tăierile combinate
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ANEXA nr. 1.3
Fisă de protocol pentru Tăierile de precizie
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ANEXA nr. 1.4
Fisă de protocol pentru Doborâre
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ANEXA nr. 1.5
Fisă de protocol pentru Cepuire
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ANEXA nr. 2
Schema de cepuit
(preluată de la World Championship in Forestry Skills IALC, Polonia – 2016)
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ANEXA nr. 3
Proba de traseu forestier
Subproba 10 – Volumul arboretului la ha
Tabelă pentru determinarea volumului total al arboretului la ha (m3/ha)
(modelul de la concursul european din Austria, 2016)
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ANEXA nr. 4
Proba de traseu forestier

Subproba 11
Recunoașterea speciilor de arbori (denumirea ştiinţifică), după diferite criterii
(lujeri , frunze, fructe/conuri, seminţe)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Denumirea populară

Denumirea ştiinţifică

Molid
Brad
Pin silvestru
Stejar pedunculat
Gorun
Fag
Duglas
Salcie căprească, iovă, loză
Larice
Ulm de munte
Scoruş de munte
Anin alb
Anin negru
Cireş păsăresc
Mesteacăn
Frasin
Tei pucios
Tei cu frunza mare
Tisa
Plop tremurator
Paltin de munte
Paltin de câmp
Jugastru
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Picea abies
Abies alba
Pinus silvestris
Quercus robur
Quercus petraea
Fagus sylvatica
Pseudotsuga menziesii
Salix capraea
Larix decidua
Ulmus glabra (U.montana)
Sorbus aucuparia
Alnus incana
Alnus glutinosa
Prunus avium
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Taxus baccata
Populus tremula
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Acer campestre

ANEXA nr. 5

Proba de traseu forestier
Subproba 12
Recunoașterea speciilor de arbori (denumirea ştiinţifică) după eşantioane de
lemn cu coajă.
Speciile trebuie să fie tipice (nu se acceptă varietăți sau forme
intraspecifice). Se vor folosi piese de lemn cu: diam min. 15 cm, inaltimea
min.10 cm.
Secțiunile pieselor (transversale și oblice) vor fi prelucrate (șlefuite)
pentru evidențierea structurii macroscopice.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Denumirea populară

Denumirea ştiinţifică

Plop tremurator
Mesteacăn
Fag
Stejar
Anin
Pin silvestru
Larice
Molid
Cireş păsăresc
Frasin
Tei
Paltin
Bradul alb
Duglas verde
Salcie
Scoruș de munte
Tisa
Ulm (de munte/de câmp)

Populus tremula
Betula pendula
Fagus sylvatica
Quercus sp
Alnus sp
Pinus silvestris
Larix sp
Picea abies
Prunus avium
Fraxinus excelsior
Tilia sp
Acer platanoides/pseudoplatanus/
Abies alba
Pseudotsuga menziessi
Salix sp.
Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Ulmus glabra/carpinifolia
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ANEXA nr. 6
Proba de traseu forestier
Subproba 13
Recunoașterea speciilor de vânat (denumirea ştiinţifică), după diferite criterii
(piese naturalizate, trofee, mulaje de urme prin amprentare, planşe)
Nr.
crt.

Denumirea populară

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Căprior
Cerb comun
Elan
Cerb lopătar
Mistreţ
Vulpe
Bursuc
Jder de copac
Jder de piatră
Nevăstuica
Cocoş de munte
Cocoş de mesteacăn
Ierunca
Capra neagră
Lupul
Ursul
Fazanul
Potârnichea
Iepurele
Acvila de stâncă
Uliul porumbar
Uliul păsărar
Vinderelul
Şoimul călător
Raţa sălbatică mare
Porumbelul gulerat
Ciocănitoarea pestriţă mare
Ciocănitoarea verde
Ciocănitoarea neagră
Bufniţa mare
Cioara grivă
Coţofana
Gaiţa
Şorecarul comun
Veveriţa
Castorul
Pisica sălbatică
Râsul
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Denumirea ştiinţifică
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Alces alces
Dama dama
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Meles meles
Martes martes
Martes foina
Mustela nivalis
Tetrao urogallus
Lyrurus tetrix
Tetrastes bonasia
Rupicapra rupicapra
Canis lupus
Ursus arctos
Phasianus colchicus
Perdix perdix
Lepus europaeus
Aquila chrysaetos
Accipiter gentilis
Accipiter nissus
Falco tinunculus
Falco peregrinus
Anas platyrhinchos
Columba palumbus
Dendrocopus major
Picus viridis
Dryocopus martius
Bubo bubo
Corvus corone corone
Pica pica
Garrulus glandarius
Buteo buteo
Sciurus vulgaris
Castor sp.
Felis sylvestris
Linx linx

ANEXA nr. 7
Proba de traseu forestier
Subproba 14
Recunoașterea dăunătorilor şi bolilor arborilor (denumirea ştiinţifică), după
diferite criterii: eşantioane cu vătămări, ciuperci, planşe cu dăunători, boli şi
vătămări.

Nu se folosesc insecte conservate.
Nr.
crt

Denumirea populară

Denumirea ştiinţifică

1

Iasca de rădăcină

Fomes annosus (Heterobasidion annosum)

2

Rugina veziculoasă a pinului

Cronartium flaccidum (Cronartium ribicola)

3

Albăstreala lemnului

4

Cancerul laricelui

Ceratocystis sp
.
Lachnellula (Dasiscypha) willkommii

5

Gândacul mare de scoarţă al molidului

Ips typographus

6

Gândacul mic de scoarţă al molidului

Pityogenes chalcographus

7

Trombarul puieţilor de molid

Hylobius abietis

8

Gândacul mare de scoarţă al pinului

Blastophagus (Myelophillus) piniperda

9

Gândacul mic de scoarţă al pinului

Blastophagus minor

10

Cariul lemnului de răşinoase

Xyloterus lineatus
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ANEXA nr. 8
Distribuţia punctajului maxim pe echipe pentru fiecare din
probele şi subprobele concursului

A. Probele practice cu motoferăstrăul : 5224 puncte
(1306 de puncte pentru fiecare membru al echipei).
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Subproba
Doborârea arborelui
Schimbarea lanţului
Tăierile combinate
Tăierile de precizie
Cepuirea

Punctaj
maxim
660
132
115
159
240

B. Proba practică de traseu forestier: 6000 puncte
(1500 puncte pentru fiecare membru al echipei).
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Subproba
Vârsta arborelui
Înălțimea arborelui pe picior
Numărul de arbori la hectar
Suprafaţa de bază la hectar
Panta terenului
Diametrul mediu al unui arboret
Mărimea unei suprafeţe
Volumul unui arbore pe picior
Volumul bușteanului
Volumului arboretului la hectar
Recunoașterea sp. de arbori după lujeri, frunze, fructe/conuri, semințe
Recunoașterea sp. de arbori după eşantioane de lemn cu coajă
Recunoașterea sp. de vânat
Recunoașterea sp. de dăunători şi boli ale arborilor
Acordarea primului ajutor
Proba de aventură

TOTAL punctaj pe echipe: 13224 puncte
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Punctaj
maxim
350
350
350
350
350
350
350
350
350
750
350
350
350
350
350
350

ANEXA nr.9

Premierea participanților:

Locurile 1-3 la clasamentul individual;
Locurile 1-3 la clasamentul pe echipe;
Locul 1 la clasamentul individual, pentru totalul probelor practice cu
motoferăstrăul;
Mențiuni;
Diplome de participare semnate de organizatori și R.N.P. Romsilva R.A.

50

