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PRAVIDLA A PŘEDPISY 2023 

STIHL TIMBERSPORTS® je série mezinárodních soutěží extrémních sportů. Její kořeny leží v Kanadě, Spojených 

státech, Austrálii a na Novém Zélandu, kde se pracující v těžbě účastnili soutěží, aby zjistili, kdo je rychlejší v řadě 

disciplín sekání a řezání dřeva, které důsledně simulovaly každodenní práci. Tyto dřevorubecké disciplíny se časem 

vyvinuly do série sportovních disciplín, které vyžadují atletickou průpravu, přesnost a sílu. Dnes nejlepší světoví 

sportovci soutěží v národních a mezinárodních akcích ve třech sekacích a třech řezacích disciplínách. Springboard, 

Underhand Chop a Standing Block Chop jsou klasické sekací disciplíny; Single Buck (jednomužná ruční pila), Stock Saw 

(standardní řetězová pila) a Hot Saw (laděná upravovaná řetězová pila) jsou řezací disciplíny. Pro více informací 

navštivte  www.stihl-timbersports.com/ 

 

SPORTOVNÍ DUCH 

Úspěch® série STIHL TIMBERSPORTS závisí na dobrém sportovním chování, profesionalitě, toleranci, respektu a fair-

play. Od každého, kdo je spojen se STIHL TIMBERSPORTS® Series, se očekává, že se bude chovat způsobem, který 

odráží tyto hodnoty. 

Nesportovní chování zahrnuje nevhodné zvukové nebo vizuální projevy včetně politických gest na veřejnosti nebo 

aktivity považované za un-fair nebo nebezpečné a to kdykoli. To zahrnuje i úmyslné zneužívání nebo zobrazování 

sponzorského vybavení, log nebo značek neprofesionálním nebo způsobem nebezpečným veřejnosti. 

Kromě toho může být penalizováno jakékoliv porušení antidopingových pravidel Světové antidopingové agentury 

(pravidla naleznete v angličtině na www.wada-ama.org). 

Konzumace alkoholu nebo jakéhokoliv druhu zakázaných látek pro atlety/asistenty/týmové kapitány je zakázána 

během celé soutěže (i pokud jsou tyto osoby vyloučeny). Jakékoliv porušení tohoto pravidla bude mít za následek 

okamžité vyloučení z celé soutěže. 

Mezinárodní výbor STIHL TIMBERSPORTS® a dceřiné společnosti STIHL mohou penalizovat sportovce nebo týmy za 

nesportovní chování, nebezpečné chování nebo porušení/ignorování jakéhokoli bezpečnostního pravidla, ke kterému 

dojde během nebo mimo soutěž STIHL TIMBERSPORTS®, pokud se to přímo týká organizované soutěže STIHL 

TIMBERSPORTS®, samotného závodu, tréninkového kempu, cestování národního týmu, mítinků nebo sponzorských 

aktivit značky STIHL, STIHL TIMBERSPORTS® nebo STIHL TIMBERSPORTS® značkových produktů a brandů akce. 

Sankce mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na pokuty nebo vyloučení ze série. 

Během soutěže může tým rozhodčích uložit sankci (soutěže jednotlivců: -5 bodů nebo DQ / Týmové soutěže a 

Champions Trophy: - 15 sekund nebo DQ). To platí pro sportovce, pomocníky, asistenty, sponzory a zástupce 

národních týmů. 

Pravidla a předpisy jsou definovány a aktualizovány mezinárodním výborem STIHL TIMBERSPORTS® v 

angličtině. Překlady do jiných jazyků jsou možné. V případě sporů však bude mít anglická verze přednost. 

Všechny změny v pravidlech a předpisech od sezóny 2022 do sezóny 2023 jsou označeny žlutě. 

http://www.stihl-timbersports.com/
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1 SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 
1.1 Všeobecná pravidla pro všechny disciplíny 

1.1.1 Základy 

o Žádný závodník nemůže mít fyzicky nápomocnu žádnou jinou osobou během sekací disciplíny.. 

o Sportovci mohou odstranit kůru, volné fragmenty dřeva nebo zapuštěné štěrky ze soutěžního bloku, ale musí tak 

konat pod dohledem rozhodčího nebo globálního sportovního ředitele. 

o Sportovci odpovídají za správnou a bezpečnou montáž bloků do stojanů a rozkreslení čár. V okamžiku, kdy 

sportovec zahájí heat, přijal dřevo a stojan tak, jak jsou. 

o Sportovci, kteří jakýmkoli způsobem zasahují do dřeva jiného sportovce / týmu, mohou být potrestáni (DQ nebo 

trest za nesportovní chování). Toto pravidlo platí také pro zkušební dřevo. 

o Sportovci, kteří překážejí jiným sportovcům/týmům při výkonu jejich disciplíny, budou diskvalifikováni. 

o Rozhodčí zapíská na píšťalku, aby signalizoval konec heatu. Je na rozhodnutí rozhodčího dovolit sportovci 

pokračovat v soutěži po signálu. Pokud existují nějaké pochybnosti o tom, zda závodník dokončil disciplínu, je 

závodník povinen oznámit rozhodčímu, že si přeje pokračovat před tím, než zapíská. 

o Sportovci není dovoleno opustit svoji pozici, dokud všichni sportovci nedokončí svůj heat. 

o Sportovci není dovoleno opustit podium během probíhajícího heatu.  

o Žádný sportovec nedostane druhou šanci, pokud rozhodčí nerozhodne, že sportovec byl neúmyslně poškozen. 

o Není uděleno žádné finanční anebo bodové ohodnocení, pokud závodník nenastoupí. 

o Výsledky soutěže jsou konečné v okamžiku, kdy je vyčerpána lhůta pro odvolání. Jedinou výjimkou je nesportovní 

chování. 

 

1.1.2 Diskvalifikace 

o Udělení diskvalifikace (DQ) za jakýkoliv přestupek bude provedeno příslušnému závodníkovi na konci heatu a nebo 

po přezkoumání videa rozhodčím. 

o Soutěže jednotlivců: Pokud je závodník diskvalifikován získává 0 bodů. 

o Soutěže týmů: Pokud je závodník / tým diskvalifikován obdrží 15 sekund penalizace. 

o Trophy: Pokud je závodník diskvalifikován, bude okamžitě vyřazen ze soutěže. 
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1.1.3 Osoby na závodním podiu 

o Žádná jiná osoba než soutěžící závodník (nebo asistent pro Single Buck) nesmí být na pódiu během probíhajícího 

závodu. 

o Výjimku tvoří všechny osoby, které jsou nutné pro produkci soutěže a její záznam jako např. kameramani nebo 

fotografové. 

o Rozhodčí vyklidí pódium zvukem píšťalky před soutěží. Pódium zůstane prázdné, dokud nedojde ke hvizdu po 

ukončení heatu. 

o Zóna vyhrazená závodníkům je určena pouze pro registrované závodníky nebo jiné osoby schválené společností 

STIHL. V této zóně nebudou povoleny žádné další osoby, včetně členů rodiny. 

1.1.4 Bezpečnost / Lékařská opatření 

o Na zodpovědnost soutěžících sportovců: 

o Pro sekací disciplíny musí být nošena ochrana chodidla a nohy (včetně přípravy dřeva před závodem). 

o Všechny hlavy seker musí být připevněny, zaklíněny a opatřeny pojistným kolíkem. 

o Ochrana sluchu, ochrana očí a neprůřezné kalhoty / návleky jsou povinné pro sportovce v disciplínách Hot 

Saw a Stock Saw od okamžiku, kdy sportovec nastartuje pilu. Osobně dodané ochranné prostředky musí 

splňovat ochranné normy. Příklad: běžné brýle nepředstavují ochranné brýle. 

o Na zodpovědnost organizátora: 

o Zástěny musí být použity v přední i zadní části závodníkovi pozice pro disciplínu Hot Saw. 

o Pokud se sportovec během soutěže zraní, rozhodne lékař organizátora, zda je sportovec způsobilý v této 

soutěži pokračovat. 

 

1.1.5 Čas 

Začátek a konec 

o Start časomíry začíná slovem "Go". 

o Zastavení časomíry je v momentě… 

o … provedení posledního seku a čistého přeseknutí bloku. 

nebo 

o … jasného oddělení bloku pilou.  

o Sportovec, který odstartuje před startovním signálem, bude diskvalifikován pro tuto disciplínu 

o Nedotýkejte se bloku, dokud rozhodčí nezjistil, že blok je zcela přeseknut. 
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Časové limity 

o Pokud sportovec nedokončí svůj pokus po dosažení časového limitu, rozhodčí zastaví závod a sportovec bude pro 

tuto disciplínu diskvalifikován.  

o Časové limity pro dokončení heatu jsou následující:  

 Springboard = 2:30 min 

 Standing Block Chop, Underhand Chop = 1:30 min 

 Hot Saw, Stock Saw, Single Buck = 1 min 

 Tým/Trophy formát = 2 min 

o Tyto časové limity jsou relevantní pro všechny kategorie. 

 

1.1.6 Start heatu a čas přípravy  
Organizátor smí uplatňovat následující pravidlo:  

Jakmile sportovec vstoupil na podium, běží následující časy pro přípravu do zahájení start kadence (startu heatu): 

 Čas přípravy atletů do zahájení start kadence: 

o Standing Block Chop, Underhand Chop = 30 sekund 

o Single Buck, Springboard = 1 minuta 

 Limit pro přípravu před warm upem pily 

o Stock Saw, Hot Saw = 30 sekund 

o Team = 1 minuta 

 Čas běží od vstupu atletů na podium. 

1.2 Sekací disciplíny 

1.2.1 Základní pravidla pro sekací disciplíny 
Náhradní sekery a boxy na sekery 
Povoleny jsou pouze jedna soutěžní a jedna náhradní sekera. Boxy na sekery nejsou na pódiu povoleny. 

Zásah do bloku 
Závodník nesmí provádět jakékoliv zářezy či záseky sekerou nebo jiným nástrojem do bloku před jeho přesekáváním. 

Odlomení 
Odlomení (vypáčení) není dovoleno. Závodník musí dokončit sek pomocí ostří sekery. 

Odštípnutí 
Standing Block and Underhand 

Sportovec, který odštěp z bloku odštěpí, nebude diskvalifikován, pokud:  

• přesekne tento odštěp, zatímco ten je stále připevněn k bloku a blok je stále připevněn ke stojanu 
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nebo 

• minimálně šest hřebíků bylo umístěno v bloku v souladu s nejširším rozevřením seku na čipové straně (naproti 

prvnímu seku) a takovým způsobem, aby se zabránilo vzniku odštěpu. Hřebíky musí být zatlučeny do ¾ a ohnuty 

nebo 

• nejméně dvanáct šroubů (Underhand Chop) a minimálně osm šroubů (Standing Block Chop) bylo umístěno v bloku 

v souladu s nejširším rozevřením seku na čipové straně (naproti prvnímu seku) a takovým způsobem, aby se zabránilo 

vzniku odštěpu. 

nebo 

• organizátor umístí hřebíky nebo šrouby pro sportovce. 

• Poznámka: Jakékoliv úmyslné vyštípnutí povede k DQ bez ohledu na výše uvedené. 

 

 

Springboard 

Sportovec, který odštěp z bloku odštěpí, nebude diskvalifikován, pokud:  

• Přesekne tento odštěp, zatímco ten je stále připevněn k bloku a blok je stále připevněn ke stojanu 

nebo 

• minimálně šest hřebíků bylo umístěno v bloku v souladu s nejširším rozevřením seku na čipové straně a takovým 

způsobem, aby se zabránilo vzniku odštěpu, hřebíky musí být zatlučeny do ¾ a ohnuty, 

a 

• hřebíky byly použity i na spodní části bloku (k těm v horní části), pokud sekající používá na dosekání zadní části 

bloku pouze údery vedené směrem dolů, 

nebo 

• Šest šroubů bylo rovnoměrně rozmístěno kolem obvodu bloku na horní i spodní straně tak, aby se zabránilo vzniku 

odštěpu. 

nebo 

• organizátor umístí hřebíky nebo šrouby pro sportovce. 

• Poznámka: Jakékoliv úmyslné vyštípnutí povede k DQ bez ohledu na výše uvedené. 

2 Standing Block (shora): 8 šroubů / 
Springboard (shora): 6 šroubů 

2Underhand: 3 šrouby zleva a 3 zprava na obou 
stranách. Celkem  12 šroubů. 
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1.2.2 Springboard 
• Není povolen žádný zásah do kmene před začátkem disciplíny.  

• Vyjímka: odkornění části kmene, kde bude kapsa, je dovoleno pod dohledem rozhodčího a nebo globálního 

sportovního ředitele. 

• Závodníci musí použít dvě springboardová prkna k vyšplhání na strom a přesekání pevně uchyceného bloku. 

o Intermediate Divize: Závodníci musí použít jedno springboardové prkno k vyšplhání na strom a přesekání 

pevně uchyceného bloku. 

• Páska (poskytovaná organizátorem akce) je povolena pod každou kapsou, hřebíky nejsou povoleny.  

• Závodníci sekající do anebo skrz již existující kapsu budou diskvalifikováni, pokud nenastane určitá podmínka - není 

již více místa na stromu. Rozhodčí určí, zda je závodníkovi povoleno přesunout se na jiný springboardový kmen 

anebo může postupovat přes roh stávající kapsy. 

• První sek z horního prkna do bloku bude sek vedený směrem nahoru. 

• Blok musí být přesekán z obou stran tak, že je stále pevně připevněn ke stromu. 

• Jakékoliv nepřeseknuté dřevo musí být doseknuto, dokud je blok stále připevněn, pro obdržení výsledného času. 

• Zóna kolem springboardu musí být čistá s výjimkou závaží k upevnění kmene (bez hran) schválených rozhodčím. 

• Výška 

o Pro Divize: 274 cm. 

o Intermediate Divize: Springboard na jedno prkno je vysoký 180 cm. 

 

1.2.3 Standing Block 
• První sek musí být veden směrem nahoru. 

• Blok musí být přeseknut ze dvou stran. 

 

1.2.4 Underhand  
• Blok musí být přeseknut ze dvou stran. 

• Závodník nesmí sekat do bloku, pokud se dotýká země/podia.  

• Jakýkoliv sek závodníka do nášlapů ("footholds") znamená diskvalifikaci. 

• Závodníkovi není dovoleno dotýkat se bloku, dokud rozhodčí nezjistil, že blok je zcela přeseknut. 
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1.3 Řezací disciplíny 
1.3.1 Stock Saw 
• Dva kompletní řezy musí být provedeny v následujícím pořadí - nejprve jeden řez dolů a poté jeden řez nahoru. 

Pokud jsou prováděny další opravné řezy, mohou být provedeny v obou směrech. Musí být odděleny dva kompletní 

disky (cookie). 

• Poté, co rozhodčí dá pokyn "Warm up your saw!" mají sportovci 15 sekund na zahřátí svých pil a to dokud rozhodčí 

nedá signál ke startu. 

• Postup a pravidla zahřívání Stock Saw 

• Pila(y) se musí startovat následovně 

• Jsou dva způsoby, jak držet pilu během startování: 

o na zemi: 

 umístíte pilu bezpečně na zemi – zaujmete stabilní pozici - řetěz pily se nesmí ničeho dotýkat (ani země/podia) 

 s levou rukou na madle přitisknete pilu pevně k zemi, palec je obtočený kolem madla 

 stoupnete si na zadní madlo pravou nohou nebo stoupnete na zadní ochranu ruky patou pravé nohy. 

o Mezi koleny nebo stehny: 

 zajistěte zadní madlo mezi koleny nebo stehny 

 Chytnete přední madlo pevně levou rukou, palec je obtočený kolem madla. 

o Pokud po třech zataženích pila nenastartovala, může sportovec předat pilu určenému technikovi tím, že dá signál 

rozhodčím.  

• Jiné způsoby startování jsou považovány za nebezpečné. Nastartování pily nebezpečným způsobem (tj. drop start) 

bude mít za následek diskvalifikaci  

• Na konci času pro zahřátí pil musí tyto běžet a ruce závodníka musí spočívat na horní části bloku až do startovního 

signálu. 

• Ruce závodníka musí být umístěny tak, aby čtyři prsty (s výjimkou palce) každé ruky proťaly čáru vedenou podélně 

vrcholem uprostřed bloku. 

• Pokud se pila vypne poté, co se jí závodník dotkne, může ji znovu nastartovat a dokončit řez a pak se obrátit na 

technika, který zjistí, zda pila stále pracuje správně. 

o Pokud je rozhodnuto, že pila pracuje správně, závodníkovi čas zůstává. 

o Pokud je rozhodnuto, že pila nepracuje správně, pak je vyměněna a závodníkovi je umožněn nový start. 

• Dřevo bude označeno čárou vedenou po celém obvodu bloku, a to ve vzdálenosti 10 cm od hrany bloku (tým: 5cm). 

Pokud je čára zcela odříznuta, nebo závodník říznul na druhou stranu čáry, je tento diskvalifikován. 
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• Organizátor akce dodává všechny motorové pily pro tuto disciplínu. 

o STIHL MS 661 s 50cm lištou a RS řetězem bude použita pro závod.  

o Možná kombinace lišt a řetězů: 

• Lišta: Rollomatic ES Light, 50cm, 3/8”, 1,6 mm; řetěz: 3/8” Rapid Super, 1,6 mm 

• Lišta: Rollomatic ES Light, 50cm, 3/8”, 1,3 mm; řetěz: 3/8” Rapid Super, 1,3 mm 

o Pily budou prověřeny (kontrola otáček) technikem určeným STIHL. 

o Závodníci si mohou vylosovat pilu před začátkem jejich heatu. 

o Jeden kus koberce, jedna podložka (nesložená), nebo jeden držák pily, který zajišťuje pořadatel akce, může být 

umístěn pod pilu. 

 

1.3.2 Single Buck 

• 4cm od hrany bloku jsou povoleny/poskytnuty na provedení zářezu. 

• Disk (cookie) musí být kompletní, jinak je závodník diskvalifikován. 

• Žádný závodník nesmí používat protiváhu na vzdáleném konci pily. 

• Pomocník smí přinést pilu na podium. 

o Pro: Pomocník nesmí pomáhat Sportovci se startovním řezem.  

o Rookie / Intermediate / Ženy: Pomocník smí pomáhat Sportovci se startovním řezem. 

o Závodník může provést startovní zářez 

o Individuální a týmová soutěž:  30cm po obvodu. 

o Soutěže Rookies a ženy: 25 cm po obvodu. 

o Trophy formát: 35 cm po obvodu. 

o Závodníci mohou zpochybnit místo startovního zářezu. Náhradní místo zářezu je určeno rozhodčím. 

Jakékoliv suky zjištěné poté budou považovány za dílo náhody.  
• V soutěžích na úrovni Pro, ve formátu Trophy nebo v soutěžích týmů není dovoleno mít asistenta, který by 

vkládal klínek a mazal během řezu. 

• Použití spreje k mazání je povoleno pouze v zákulisí před a po soutěžním pokusu. 

Rookie / Intermediate / Women  

• Atleti mohou mít asistenta pro vkládání klínu.  

o Asistent musí stát na straně bloku a nemá dovoleno nahýbat se nad jakoukoliv část pily. 
o Během průběhu disciplíny se asistent a/nebo pomocník nesmí jakýmkoliv způsobem dotknout pily 

nebo cookie včetně startovního zářezu.  
o Pomocník není oprávněn pomáhat Sportovci se startovním řezem, ale může radit.  
o Během průběhu disciplíny nesmí asistent stříkat olej na pilu.  
o Použití spreje k mazání je povoleno pouze v zákulisí před a po soutěžním pokusu. 
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1.3.3 Hot Saw 

• Následující pravidla v bodu 1.3.3 platí pro soutěže Pro Hot Saw a Intermediate Hot Saw. 

• Minimální věk pro Hot Saw je 18 let. 

• Tři kompletní řezy musí být provedeny v následujícím pořadí - první dolů, druhý nahoru a třetí dolů.  

o Musí být odděleny tři kompletní disky (cookie). 

o Pokud jsou prováděny další opravné řezy, mohou být provedeny v obou směrech.  

• Před provedením vlastního řezu mají sportovci 60 sekund na zahřátí pily. 

• Během chodu pila musí směřovat bezpečným směrem (určeno rozhodčím). 

• Pila se po skončení zahřátí vypne a ruce závodníka musí spočívat na horní části bloku až do startovního signálu. 

o Ruce závodníka musí být umístěny tak, aby čtyři prsty (s výjimkou palce) každé ruky proťaly čáru vedenou 

podélně vrcholem uprostřed bloku. 

• Druhá šance bude povolena pouze pro Hot Saw pilu poskytnutou organizátorem a to pouze v případě, že je nádrž 

prázdná nebo některé části z pily odpadnou (kromě řetězu). Pouze závodník může nastartovat Hot Saw při rozehřátí 

(Warm Up) během závodu. 

o Žádná druhá šance není u soukromé Hot Saw povolena. 

• Blok bude označen čárou, která je vedena po celém obvodu, a to ve vzdálenosti 15 cm od hrany bloku.  

o Pokud je čára zcela odříznuta, nebo závodník říznul na druhou stranu čáry, je závodník diskvalifikován. 

• Asistent nesmí sportovci pomáhat při závodech.  

o Pomocníci smějí přijít na podium pouze se souhlasem rozhodčího nebo organizaátora. To platí během 60 

sekund na rozehřátí (Warm Up). 

 

 

1.3.4 Intermediate Hot Saw 

• Tři kompletní řezy musí být provedeny v následujícím pořadí - první dolů, druhý nahoru a třetí dolů.  

o Musí být odděleny tři kompletní disky (cookie). 

o Pokud jsou prováděny další opravné řezy, mohou být provedeny v obou směrech.  

 

• Jsou dva způsoby, jak držet řetězovou pilu během startování: 

o na zemi: 

 umístíte pilu bezpečně na zemi – zaujmete stabilní pozici - řetěz pily se nesmí ničeho dotýkat (ani země/podia) 

 s levou rukou na madle přitisknete pilu pevně k zemi, palec je obtočený kolem madla 

 stoupnete si na zadní madlo pravou nohou nebo stoupnete na zadní ochranu ruky patou pravé nohy. 

o Mezi koleny nebo stehny: 

 zajistěte zadní madlo mezi koleny nebo stehny 

 Chytnete přední madlo pevně levou rukou, palec je obtočený kolem madla. 
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• Před provedením vlastního řezu mají sportovci 15 sekund na zahřátí pily. 

• Během chodu pila musí směřovat bezpečným směrem (určeno rozhodčím). 

• Pila se po skončení zahřátí vypne a ruce závodníka musí spočívat na horní části bloku až do startovního signálu. 

o Ruce závodníka musí být umístěny tak, aby čtyři prsty (s výjimkou palce) každé ruky proťaly čáru vedenou 

podélně vrcholem uprostřed bloku. 

• Druhá šance bude povolena pouze pro Hot Saw pilu poskytnutou organizátorem a to pouze v případě, že je nádrž 

prázdná nebo některé části z pily odpadnou (kromě řetězu). Pouze závodník může nastartovat Hot Saw při rozehřátí 

(Warm Up) během závodu. 

o Žádná druhá šance není u soukromé Hot Saw povolena. 

• Blok bude označen čárou, která je vedena po celém obvodu, a to ve vzdálenosti 15 cm od hrany bloku.  

o Pokud je čára zcela odříznuta, nebo závodník říznul na druhou stranu čáry, je závodník diskvalifikován. 

• Asistent nesmí sportovci pomáhat při závodech.  

• Pokud se pila vypne poté, co se jí sportovec dotkne, může ji znovu nastartovat a dokončit řez a poté ji předat 

technikovi, který určí, zda pila stále funguje správně. 

o Pokud se zjistí, že pila je v provozuschopném stavu, čas sportovce platí. 

• Pokud se zjistí, že pila nefunguje správně, bude poskytnuta nová pila a sportovci bude povoleno opravný pokus. 

• Druhá šance bude povolena pro Hot Saw poskytnuté pořadatelem akce pouze v případě, že je nádrž prázdná nebo 

některé části z pily odpadnou (kromě řetězu). Pouze závodník může nastartovat Hot Saw při rozehřátí (Warm Up) 

během závodu. 

 

1.4 Technická pravidla 

1.4.1  Pro Hot Saw 

• Hot Saw pila je na volbě soutěžícího,  

• Sportovec musí být schopen nést pilu sám. 

• Technicky je pila omezena pouze na jeden válec a musí být vybavena laděným výfukem.  

o V případě rotačního motoru je povolen pouze jeden disk. 

• Všechny Hot Saw pily musí mít zachycovač řetězu nad lištou.  

o Pro přehlednost: Pily musí mít zachycovač řetězu a nesmí se měnit sportovcem. 

o STIHL výrazně doporučuje i spodní zachycovač řetězu z bezpečnostních důvodů, ale tento zůstává pro osobní 

Hot Saw nepovinný.  

• STIHL doporučuje z bezpečnostních důvodů kovovou destičku pod „rukojetí plynu“. Pro více informací kontaktujte 

Global Sports Directora(y). 

• Kryt řetězu a kryt rotoru musí být nainstalován na všech pilách.  

• STIHL nedoporučuje zasahovat do zubů, spojovacích článků nebo nýtů na řetězu. 

• Před začátkem soutěže organizátor provede technickou prohlídku (vizuální kontrola, chod pily, vypnutí) hot saw 

technikem nebo rozhodčím u všech osobních Hot Saw pil.  
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• Každý sportovec smí přinést maximálně dvě Hot Saw pily. 

o V případech, kde organizátor akce poskytuje Hot Saw pily pro soutěž, sportovec musí uvést během technické 

kontroly, že chce použít Hot Saw pilu poskytnutou organizátorem.  

• Startování Hot Saw mimo určené časy nebo oblasti může vést k penalizaci (DQ nebo trest za nesportovní chování). 

• Startovací šňůra musí vždy zůstat v oblasti, která bude určena poloměrem úvazu nebo v oblasti definované 

ochrannými zástěnami, bez ohledu na to, která je větší. Pro oficiální start se použije startovací kabel, který zajišťuje 

organizátor. Týká se pil, které mají odpojitelné startovací šňůry. Pokud je zapotřebí použít druhou startovací šňůru, 

není nutné provést úvaz na karabinu, ale startovací šňůra musí zůstat v definované oblasti (viz výše), jinak to povede 

k diskvalifikaci (DQ). 

 

1.4.2 Intermediate Hot Saw 

• Pila MS 881 bude poskytnuta pořadatelem. 

• Závodník musí být schopen nést pilu sám. 

 

1.5 Tie Breakers / Remíza 
 

1.5.1 Formáty jednotlivců Pro Série, Intermediate, Rookies a žen  

• Všechny bodové remízy rozhodne součet časů ze všech disciplín.  

• Pokud dva soutěžící získají stejné časy v disciplíně, obdrží každý soutěžící body za shodné místo. 

• Diskvalifikace (DQ) se rovná 180 sekundám. 

 

1.5.2 Tým 

• Remízy budou rozhodnuty časem ze Stock Saw dosaženým během heatu. 

• Pokud oba týmy v heatu obdrží diskvalifikaci (DQ) během Stock Saw, pak rozhodují časy následující disciplíny 

(disciplín) až do rozhodnutí remízy. 

 

1.5.3 Trophy Formát 

• Remízy budou rozhodnuty časem ze Stock Saw dosaženým během heatu. 

• Pokud oba závodníci v heatu obdrží diskvalifikaci (DQ) během Stock Saw, pak rozhodují časy následující disciplíny 

(disciplín) až do rozhodnutí remízy. 

• Pokud oba závodníci v heatu obdrží diskvalifikaci (DQ), bude to kvalifikováno jako remíza. 

• Remízy budou rozhodovány pro 1. až 4. místo a během celého rozřazovacího kola (time trial).  

• Organizátor akce může upravit toto pravidlo podle počtu závodníků. 
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2 TROPHY 
Není-li zde uvedeno jinak, platí všechna ostatní pravidla STIHL TIMBERSPORTS® SERIES.  

Disciplíny budou dokončeny jedním soutěžícím v následujícím pořadí: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck a 

Standing Block Chop. 

Disciplína  Průměr 

Stock Saw  40 cm 

Underhand Chop  32 cm  

28 cm po seříznutí 

Single Buck  40 cm 

Standing Block Chop  27cm 

2.1 Všeobecná pravidla  

• Jakmile závodníci vstoupí na pódium, mají limit 1:00 minuty, aby umístili své sekery, single buck, označili své bloky 

a vzali si na sebe ochranu očí a uší. Rozhodčí oznámí “30 seconds” a po 1:00 minutě zapíská. Rozhodčí po zapískání 

zahájí zahřívací dobu pro disciplínu Stock Saw s následnou oficiální startovní sekvencí. 

o Závodníci budou moci označit své bloky v zákulisí před jejich heatem.  

o Bloky může umístit na podium crew, pokud si to organizátor akce vyžádá. 

o Asistenti jsou povoleni pouze pro přepravu single bucku na nebo z pódia. Další činnost pomocníka může mít 

za následek diskvalifikaci (DQ). 

• Žádné odvolání není povoleno, rozhodnutí rozhodčích je konečné.  

• Porušení pravidel vyústí v diskvalifikaci (DQ). 

• Pokud závodník neskončí ve dvouminutovém limitu, rozhodčí zastaví závod a závodník je diskvalifikován (DQ). 

• Remíza 

o Remízy budou rozhodnuty časem ze Stock Saw dosaženým během heatu. 

o Pokud oba závodníci v heatu obdrží diskvalifikaci (DQ) během Stock Saw, pak rozhodují časy následující 

disciplíny (disciplín) až do rozhodnutí remízy. 

o Pokud oba závodníci v heatu obdrží diskvalifikaci (DQ), bude to kvalifikováno jako remíza. 

o Remízy budou rozhodovány pro 1. až 4. místo a během celého rozřazovacího kola (time trial).  

 Organizátor akce může upravit toto pravidlo podle počtu závodníků. 

• Sportovci a jejich vybavení musí zůstat na vlastní straně pódia. 

• Na pódiu jsou povoleny během heatu dvě sekery na závodníka.  

o Boxy na sekery nejsou povoleny. 
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• Pokud je během Underhand Chopu potřeba použít náhradní sekeru, pak si závodník musí vzít sekeru na Standing 

Block Chop. Po ukončení Underhand Chopu musí být tato sekera opět bezpečně umístěna zpět na Standing Block 

Chop nebo znovu do dřevěného bloku určeného na zaseknutí sekery. 

• Pokud závodník ztratí kontrolu nad sekerou a ta opustí jeho ruce, výsledkem je diskvalifikace (DQ). 

• V případě nepřítomnosti soupeře musí zbývající soutěžící dokončit heat v souladu s pravidly. 

2.2 Stock Saw 

• Všechno bezpečnostní vybavení musí závodník nosit správně (neprůřezné kalhoty/návleky, ochrana sluchu a očí). 

• Všichni závodníci budou řezat z pravé strany (když stojí čelem k bloku). 

• Po dokončení řezu musí závodník umístit (ne hodit) pilu na zem do předdefinované oblasti (držák pily) a vypnout ji. 

• Musí být oddělen jeden kompletní disk (cookie). 

• Single Buck musí být umístěn ve startovacím zářezu (10 cm od konce bloku) a musí tam zůstat během Stock Saw 

řezu. 

2.3 Underhand  

• Všechny bloky na Underhand Chop budou mít seříznuté vršky ponechávající rovnou plochu pro závodníky a tímto 

tloušťka dřeva bude 28 cm.  

o Žádné úpravy závodníkem nejsou povoleny.  

o Tímto se ruší pravidlo seknutí do nášlapů. 

• Pravidlo odštěpu neplatí. Konce bloků budou obaleny nebo prošroubovány, aby se zabránilo odštěpům*. Toto bude 

připraveno organizátorem. 

• Před a po dokončení disciplíny sekera musí být bezpečně zaseknuta ve dřevěném bloku určeném na zaseknutí 

sekery. 

2.4 Single Buck 

• Žádný asistent (např. s klínem) není povolen. 

• Žádné zarážky na chodidla nejsou povoleny. 

• Závodníkům je povoleno udělat si startovací zářez obvodové délky 35 cm během přípravy trvající 1:00 minutu. 

• Všichni závodníci budou řezat z pravé strany bloku (když stojí čelem k bloku)  

• Hrot single bucku musí spočívat na podlaze během Stock Saw a Underhand Chopu. 

• Organizátor doporučuje, aby všechny zuby na straně rukojeti ruční pily byly skryty ve dřevě během Stock Saw a 

Underhand Chopu. 

2.5 Standing Block 

• Pravidlo odštěpu neplatí.  

o Konce bloků budou obaleny nebo prošroubovány, aby se zabránilo odštěpům*. Toto bude připraveno 

organizátorem. 
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• Před disciplínou musí být sekera bezpečně zaseknuta ve dřevě pro Standing Block. 

 

 

2.6 Rozestavení podia 

Uspořádání stojanů a závodního dřeva je u Champions Trophy zásadní a nesmí být změněno. Výsledky rozřazovacího 

kola (time trial) a po rozdělení do soutěžního "pavouku" rozhodnou také o tom, na které straně (A nebo B) závodník 

soutěží. Pokud pódium neodpovídá uvedeným vzdálenostem mezi stojany, musí být alternativní rozmístění 

certifikováno mezinárodním výborem STIHL TIMBERSPORTS®. 
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3 SOUTĚŽNÍ FORMÁTY 
Formát soutěže a pořadí disciplín pro oficiální soutěž musí být v souladu s těmito pravidly. Formát soutěže a bodů musí 

být oznámen všem účastnícím se sportovcům v průběhu zvací korespondence k soutěži.  

Nasazování do heatů se děje progresivně na základě nejlepších časů v poslední sezóně, v případě DQ dvou posledních 

sezón. Organizátor může změnit pořadí heatů, je-li to dáno organizačními potřebami (například závodníci v jednom 

heatu sdílejí Hot Saw). 

Je zakázáno, aby sportovec soutěžil ve dvou soutěžích ve stejný den. Například Rookie nemůže soutěžit v soutěži 

Rookie a poté v soutěži Pro. 

3.1 Tradiční formát soutěže jednotlivců  

3.1.1 Pořadí disciplín 
1. Springboard 

2. Stock Saw 

3. Standing Block 

4. Single Buck 

5. Underhand Chop 

6. Hot Saw 

3.1.2 Rozdělení bodů 
Maximum bodů pro každou disciplínu se odvíjí od počtu startujících závodníků (např. 16. místo = 1 bod, 1. místo = 16 

bodů). Celkové pořadí vychází ze součtu bodů ze všech disciplín. Pokud dva závodníci obdrží stejné časy v disciplíně, 

pak každý závodník obdrží body za dělené místo. Diskvalifikace (DQ) znamená 0 bodů. 

 

3.2 Kolový formát soutěže jednotlivců  
 

3.2.1 Pořadí disciplín 
Kolový formát je vyřazovací systém na tři kola. Po každém kole bude ze soutěže vyřazen určitý počet závodníků (viz 

následující obrázek). 

Pokud se závodník dostane do druhého nebo třetího kola, aniž by měl souhlas pro odpovídající disciplíny, nedovolí to 

sportovci s horším umístěním postoupit vpřed. Závodníci bez schválení nebo bez startu v konkrétní disciplíně budou 

hodnoceni jako DNS (= nestartovali) a získávají 0 bodů. 
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Kolo 1 (12 závodníků)     Kolo 2 (8 závodníků) 

1. Underhand Chop     4. Single Buck 

2. Stock Saw      5. Springboard 

3. Standing Block Chop 

Kolo 3 (6 závodníků) 

6. Hot Saw 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Přidělování bodů 
 

Kolo 1 

V 1. kole bude každý ze 12 účastnících se závodníků soutěžit ve třech základních disciplínách Underhand Chop, Stock 

Saw and Standing Block Chop. Od 12 do 1 bodu bude rozděleno v každé disciplíně. Body se sečtou a osm nejlepších 

závodníků postupuje do 2. kola. 

Pokud soutěž začíná s více jak 12 závodníky, pouze 12 závodníků obdrží body. Závodníci s horším umístěním obdrží 0 

bodů. Soutěž s méně než 12 sportovci musí udržet bodovou strukturu. 

Round 2 

Osm postupujících závodníků do 2. kola bude soutěžit v disciplínách Single Buck a Springboard. Od 16 do 2 bodů 

(1.místo 16 bodů, 2. místo 14 bodů atd.) bude rozděleno v obou disciplínách. Body se sečtou a šest nejlepších 

závodníků postupuje do 3. kola.  

Round 3 

Šest postupujících sportovců bude soutěžit v Hot Saw. Bude rozděleno od 18 do 3 bodů (1.místo 18 bodů, 2. místo 15 

bodů atd.).  

Diskvalifikace (DQ) znamená 0 bodů. 



 
 
 

   
 
 
 

 

                                              
20 

 

Bez ohledu na to, kolik závodníků soutěží v soutěži s kolovým formátem, musí být zachována struktura bodů.  

V případě shodných časů více jak jednoho sportovce během dané disciplíny se toto posuzuje jako remíza. Všichni 

závodníci pak obdrží body za dělené místo. 

Kolo 1 2 3 Součet bodů 

Umístění 
Underhand Stock Saw 

Standing 

Block 

Single 

Buck 
Springboard Hot Saw 

1  12  12  12  16  16  18  86  

2  11  11  11  14  14  15  76  

3  10  10  10  12  12  12  66  

4  9  9  9  10  10  9  56  

5  8  8  8  8  8  6  46  

6  7  7  7  6  6  3  36  

7  6  6  6  4  4  -  26  

8  5  5  5  2  2  -  19  

9  4  4  4  -  -  -  12  

10  3  3  3  -  -  -  9  

11  2  2  2  -  -  -  6  

12  1  1  1  -  -  -  3  

3.3 Rookie a ženské soutěže 
3.3.1 Pořadí disciplín 

1. Volitelně: Springboard na jedno prkno 

2. Stock Saw 

3. Standing Block   

4. Single Buck 

5. Underhand Chop 

 

Závodníci mají možnost soutěžit v soutěžích, aniž by nastoupili na všechny disciplíny. Nenastoupení k dané disciplíně 

se rovná DQ. Intermediate, ženské a Rookie soutěže mohou být kombinovány. 
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3.3.2 Přidělování bodů 

Maximum bodů pro každou disciplínu se odvíjí od počtu startujících závodníků (např. 16. místo = 1 bod, 1. místo = 16 

bodů). Celkové pořadí vychází ze součtu bodů ze všech disciplín. 

Diskvalifikace (DQ) znamená 0 bodů. 

 

3.4 Rookie Mistrovství světa 
 

3.4.1 Pořadí disciplín 

Kolo 1 (12 závodníků) 

1. Underhand Chop 

2. Stock Saw 

Kolo 2 (8 závodníků) 

3. Standing Block  

4. Single Buck 

Kolo 3 (6 závodníků) 

5. Springboard (s jedním prknem) 

Tento formát lze použít v jakékoli jiné Rookie soutěži. 

 

 

3.4.2 Přidělování bodů 

Kolo 1 

V 1. kole každý z 12 účastnících se závodníků bude soutěžit v disciplínách Underhand Chop a Stock Saw. Od 12 do 1 

bodu bude rozděleno v obou disciplínách. Body se sečtou a osm nejlepších závodníků postupuje do 2. kola. 

Kolo 2 

Ve 2. kole 8 postupujících závodníků bude soutěžit v disciplínách Standing Block Chop a Single Buck. Od 16 do 2 bodů 

bude rozděleno v obou disciplínách, s odstupem 2 bodů za každé místo.  

Kolo 3 

Poslední 6 postupujících závodníků bude soutěžit v disciplíně Springboard na jedno prkno. 18 bodů bude uděleno za 1. 

místo, 15 bodů za druhé místo atd s odstupem 3 bodů za každé místo.. 

DQ = 0 bodů 
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Kolo     1 2     3 Součet bodů 
Umístění Underhand Stock Saw Standing 

Block 
Single Buck Springboard 

(jedno prkno) 
1 12 12 16 16 18 74 
2 11 11 14 14 15 65 
3 10 10 12 12 12 56 
4 9 9 10 10 9 47 
5 8 8 8 8 6 38 
6 7 7 6 6 3 29 

7 6 6 4 4 - 20 
8 5 5 2 2 - 17 

9 4 4 - - - 8 
10 3 3 - - - 6 
11 2 2 - - - 4 
12 1 1 - - - 2 

 

3.5 Intermediate soutěže 
 

3.5.1 Pořadí disciplín 

1. Springboard s jedním prknem 

2. Stock Saw 

3. Standing Block 

4. Single Buck 

5. Underhand Chop 

6. Hot Saw (pouze s MS 881) 

3.5.2 Přidělování bodů 
 

Maximum bodů pro každou disciplínu se odvíjí od počtu startujících závodníků (např. 16. místo = 1 bod, 1. místo = 16 

bodů). Celkové pořadí vychází ze součtu bodů ze všech disciplín.  

Diskvalifikace (DQ) znamená 0 bodů. 

3.6 Týmová soutěž  
 

3.6.1 Pořadí disciplín 

1. Stock Saw: Stock Saw musí být vypnuta ihned, jakmile je dokončen řez. 

2. Underhand Chop 

3. Single Buck 

4. Standing Block Chop 



 
 
 

   
 
 
 

 

                                              
23 

 

Sportovec nesmí začít, dokud sportovec v předchozím disciplíně nedokončí. Oznamování není nutné. 

Všichni členové týmu musí absolvovat alespoň jednu disciplínu. 

Každý závodník musí být v určeném bezpečném prostoru před zahájením disciplíny a po ukončení disciplíny se opět 

přesunout do určeného bezpečného prostoru. 

3.6.2 Čas 

• Start časomíry: po startovním signálu.  

• Zastavení časomíry: v momentě provedení posledního seku a čistého přeseknutí standing bloku, rozhodující je to 

pozdější. 

• Remízy budou rozhodnuty časem ze Stock Saw dosaženým během heatu. 

• Pokud oba týmy v heatu obdrží diskvalifikaci (DQ) během Stock Saw, pak rozhodují časy následující disciplíny 

(disciplín) až do rozhodnutí remízy. 

• Časový limit: 2 minuty. Pokud tým překročí časový limit, není mu započítán čas.  

• Penalizace patnáct sekund bude připočtena k času týmu za každé porušení pravidel. 

3.6.3 Dřevo 

• Stock Saw a Single Buck: 46cm průměr 

o Každý tým dostane 5cm na provedení jednoho řezu Stock Saw a každý tým dostane 5cm pro jeden řez na 

Single Buck. Startovací zářez (30cm obvodové délky) pro Single Buck bude na značce 10cm určené rozhodčím, 

pokud soutěž bude probíhat na jednom stojanu. 

• Underhand Chop: 32cm 

o Vrcholy seříznuty na 28cm. 

• Standing Block Chop: 30cm 

 

3.6.4 Členové týmu 

• Tým musí soutěžit vždy se čtyřmi členy. 

• Tým může mít pátého člena jako náhradníka. Náhradník musí být Rookie.  

• Týmy, které mají nováčka jako pátého sportovce v týmu, mají povolení mít šestého sportovce jako dalšího 

náhradníka. Šestý sportovec může být vybrán ze všech divizí (Rookie, Intermediate a Pros). 

• Čtyři sportovci budou soutěžit v daném heatu a náhrada může být provedena až pro následný heat. 

• Členy týmu je povoleno vybírat ze všech divizí a pohlaví. 
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3.7 Trophy formát 
Během Trophy formátu sportovci musí dokončit čtyři disciplíny v následujícím pořadí: 

1. Stock Saw 

2. Underhand Chop 

3. Single Buck 

4. Standing Block 

Trophy je KO (play-off) systém, závodník poražený v heatu končí v soutěži. Soutěžní "pavouk" závisí na počtu 

sportovců. Soutěžní "pavouk" popisující průběh soutěže Trophy s dvanácti sportovci: 

• Nasazení v rozřazovacím kole (time trial) se řídí číslem vylosovaného dřeva. 

• Nejlepší čtyři sportovci z rozřazovacího kola (time trial) postupují přímo do čtvrtfinále.  

• V případě, že v rozřazovacím kole (time trial) startuje více než dvanáct sportovců, bude sportovec hostitelského 

národa automaticky nasazen alespoň v heatu 2 osmifinále. 

• Pokud se během národní Trophy počet sportovců liší od popsaného soutěžního "pavouka", pak musí být situace 

vyjasněna s mezinárodním výborem STIHL TIMBERSPORTS®. 

• Pokud sportovec soutěží ve dvou heatech po sobě, organizátor by měl zajistit minimálně 7 minut mezi heaty. 

 

• Časový limit = 2 minuty. 

• Všechna porušení pravidel budou mít za následek DQ. 
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3.8 Best axe / saw men / women 
Organizátor může udělit cenu nejlepším mužům a ženám se sekerou / pilou v soutěži: Cena je určena sečtením časů 

daného sportovce z příslušné soutěže.  

 

3.9 Pohlaví 
Všechny formáty jsou nezávislé na pohlaví sportovce. Všechna pohlaví mohou soutěžit ve všech formátech, pokud pro 

příslušný status (pro, intermediate, rookie) splňují požadavky soutěže. Výjimku tvoří soutěže žen: povoleny jsou pouze 

atletky ženského pohlaví nebo pokud sportovec splňuje předpisy MOV. Je odpovědností sportovce, který chce 

soutěžit v kategorii žen, aby prokázal, že jsou dodržována pravidla MOV. 
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4 KVALIFIKAČNÍ SYSTÉMY 
4.1 Národní mistrovství 
Sportovec nemůže být nominován na národní mistrovství. Musí být kvalifikován spravedlivým kvalifikačním klíčem 

schváleným mezinárodním výborem STIHL TIMBERSPORTS®. 

4.2 Mistrovství světa jednotlivců 
Pokud v zemi proběhlo národní mistrovství STIHL TIMBERSPORTS®, tak výsledek určuje, kdo bude reprezentovat na 

Mistrovství světa. 

Kvalifikační soutěž pro mistrovství světa je platná tehdy, pokud je řízena přítomnými dvěma schválenými rozhodčími a 

je použit video systém a časomíra schválená (jak je definováno v bodě 7.1) mezinárodní komisí STIHL TIMBERSPORTS®. 

Národní mistrovství, ze kterých se kvalifikuje na Mistrovství světa, musí používat kolový formát (2.6). 

Pokud země neuskuteční národní mistrovství, nebo pokud země nesplní mezinárodní standardy, sportovci z této země 

je dovoleno soutěžit v sérii jiné země, která splňuje všechna kritéria. Tito sportovci nebudou započítáni v oficiálním 

žebříčku dle příslušného národního mistrovství ale časy se počítají do evropského žebříčku, osobních rekordů a 

rekordů. Proto je nutné schválení tohoto postupu mezinárodním výborem STIHL TIMBERSPORTS®. 

4.2.1 Hostitelská země, Austrálie, Nový Zéland a Severní Amerika 

Hostitelská země mistrovství světa a národní šampioni z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a USA jsou přímo 

kvalifikováni na mistrovství světa. Toto pravidlo neumožňuje osobní kvalifikaci sportovce, ale pouze kvalifikaci národa. 

Proto se může kvalifikovat za každý národ pouze jeden národní šampion. 

4.2.2 Evropa 

 Zbývajících sedm míst bude přiděleno zbývajícím národním mistrům v Evropě. Pokud bude více než sedm národních 

šampionů, bude určující pořadí těchto kvalifikovaných sportovců v Evropském rankingu. Proto mezinárodní komise 

STIHL TIMBERSPORTS® bude přidělovat body na základě časů z jednotlivých národních mistrovství do oficiálního 

žebříčku. Pro vstup do zmíněného žebříčku je nutné použít centrální dřevo. 

Neúčast sportovců 

Pokud se kvalifikovaný sportovec není schopen zúčastnit Mistrovství světa, atlet z druhého místa příslušného národního 

mistrovství bude zařazen do žebříčku kvalifikace. Pořadí oficiálního žebříčku bude určovat, kdo postoupí na mistrovství 

světa. V případě hostitelské země, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a USA se atlet z druhého místa národního 

mistrovství opět kvalifikuje přímo. I toto pak musí být schváleno mezinárodním výborem STIHL TIMBERSPORTS®. 

 

 

https://data.stihl-timbersports.com/EuropeanRanking
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Pokud se národní šampión nemůže zúčastnit individuálního mistrovství světa, je automaticky tento vyloučen z 

mistrovství světa týmů. 

4.3 World Trophy 
 

Účastníci World Trophy budou určeni následovně: 

o Čtyři atleti z následujících zemí  

o Austrálie 

o Kanada 

o Nový Zéland 

o USA 

o Šest atletů z Evropy 

o minimálně ze čtyř různých zemí  

o maximálně dva sportovci ze stejné země  

o Mezinárodní výbor STIHL TIMBERSPORTS® může definovat maximálně tři divoké karty 

o Jedna divoká karta pro hostitelskou zemi  

 pouze pro soutěž ve své zemi  

 hostitelská země bude nasazena alespoň v osmifinále  

 také sportovci hostitelské země musí prokázat, že mohou soutěžit v systému Trophy  

o dvě divoké karty pro atlety do maximálního věku 25 let. 

Pokud se závodník není schopen zúčastnit World Trophy, další umístění závodníci z předchozí kvalifikace postupují 

automaticky. Pokud se závodník hostitelské země nemůže zúčastnit World Trophy, bude mít nárok na nominaci 

následující závodník ranking listu kvalifikace nebo národní Trophy. 

Pro všechny národní Trophy platí daná všeobecná pravidla Trophy. 

4.3.1 Austrálie, Nový Zéland a Severní Amerika  

Vítěz příslušné národní Trophy (např. Australian Trophy nebo Canadian Trophy) se bude účastnit Champions Trophy. 

Pokud zámořská země nemá národní Trophy, bude platit následující proces výběru: budou sečteny časy Underhand 

Chop, Single Buck a Standing Block Chop z národního mistrovství a sportovec s nejlepším časem je nominován pro 

příští ročník Champions Trophy. 

 

4.3.2 Evropa 

Evropští závodníci musí soutěžit v European Trophy: 

• European Trophy je soutěž s klasickým KO systémem (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále). 

• Každá evropská země může odeslat dva sportovce na European Trophy.  

• Země mohou organizovat vlastní národní Trophy (např. French Trophy). Nejlepší dva sportovci pak budou 

kvalifikováni do European Trophy. 
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• V případě, že národní Trophy neproběhne, země musí poskytnout video (jedno nesestříhané video od začátku 

značení bloků na pódiu až po dokončení druhého heatu) mezinárodní komisi STIHL TIMBERSPORTS®, která 

posoudí průkaznost schopnosti sportovce absolvovat kompletní dva heaty v rozmezí 14 minut vždy do dvou minut. 

o Heat 1 

o 10 minut pauza 

o Heat 2  

o Druhý heat začíná ukončením 10 minutové přestávky. Příprava na heat musí být provedena sportovcem před 

ukončením 10 minut. 

4.4 Rookie Mistrovství světa 
Sedm nejlepších evropských sportovců (jeden za národ) a nejlepší sportovec z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, 

USA a hostitelské země, kteří se kvalifikují jako Rookie, budou soutěžit na Rookie Mistrovství světa.  

Věk: Závodníci musí být mladší 25 let v momentě konání kvalifikace (více informací k věku je definováno v bodu 9).  

–Toto pravidlo platí pouze v případě, že kvalifikace proběhla v předchozím roce. V ostatních případech je třeba hledat 

spravedlivé a individuální řešení společně s mezinárodní komisí STIHL TIMBERSPORTS®. 

 

Úroveň: Závodníci musí mít v sezóně status Rookie, který je relevantní pro kvalifikaci na mistrovství světa nováčků. 

• Pokud sportovec změní svou úroveň na Pro během příslušné sezóny pro kvalifikaci, ztratí svůj kvalifikační slot. 

• Pokud by měl sportovec závodit ve všech šesti disciplínách během stejné sezóny jako Mistrovství světa Rookie, 

neztratí svůj slot. Toto pravidlo může přepsat předchozí odrážku. 

Celkově mohou Rookie soutěžit dvakrát na Mistrovství světa Rookie. Sportovci, kteří vyhrají Mistrovství světa Rookie, 

nesmí podruhé soutěžit na budoucím Mistrovství světa Rookie. – Toto pravidlo neplatí pro sportovce, kteří jsou mladší 

18 let, a proto nesmějí dělat všech šest disciplín. 

 

Pokud sportovec není schopen účasti na Mistrovství světa Rookie, pak další umístěný závodník z předchozího 

národního mistrovství Rookie / evropského Rookie ranking listu je nominován automaticky. Pokud se závodník 

hostitelské země nemůže zúčastnit Mistrovství světa Rookie, bude mít nárok na nominaci další umístěný závodník na 

ranking listu z hostitelské země. 

 

4.4.1 Austrálie, Nový Zéland a Severní Amerika 
 

Vítěz příslušné národní série bude pozván na Rookie Mistrovství světa. 

4.4.2 Evropa 
Evropský Rookie ranking list určuje účastníky Rookie Mistrovství světa. Hodnocení rankingu je založeno na celkovém 

čase vzniklém součtem časů Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck a Underhand Chop z  

  

https://data.stihl-timbersports.com/RookieCup
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nejlepšího soutěžního výsledku od odpovídajícího sportovce - DQ nebo DNS má hodnotu 180 sekund. Pokud se 

během sezóny konají soutěže s více než čtyřmi disciplínami, časy doplňkových disciplín se do žebříčku nezapočítávají. 

Pokud chtějí být závodníci hodnoceni v evropském Rookie ranking listu, musí se zúčastnit jednoho nebo více závodů, 

které využívají centrálně připravené dřevo a schválený video systém a časomíru. Registraci lze provést 

prostřednictvím zástupce ve STIHL TIMBERSPORTS® zemích. 
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5 ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA 
5.1 Odvolací proces 

• Pokud závodník nesouhlasí s výkladem pravidla rozhodčích, může se odvolat tím, že požádá člena poradní 

skupiny/athletes’ jury, aby se obrátil na rozhodčího. 

• Odvolání bude povoleno pouze pro otázky výkladu pravidel nebo pro otázky, na něž se pravidla nevztahují.  

• Odvolání musí být doručeno rozhodčím nejpozději 5 minut po skončení heatu. 

• Nelze podat odvolání na rozhodnutí rozhodčích. Například: předčasný start, nedokončený blok, seknutí do 

footholds nebo neúplný disk (cookie). 

• Není-li rozhodčí přesvědčen o interpretaci pravidel, může požádat o názor poradní skupinu/athletes’ jury. 

• Organizátor akce může poskytnout "odvolací karty".  

5.2 Asistenti a pomocníci 

• Závodníci mají možnost si zaregistrovat asistenta nebo pomocníka (viz kapitola 9 Definice) do soutěže ve 

vyhlášeném termínu. Pokud do uvedeného data nebude zaznamenán žádný Asistent/Pomocník, Sportovec nebude 

mít žádného Asistenta/Pomocníka k dispozici. 

• Pokud se organizátor akce nedohodne jinak, může mít sportovec/tým pouze jednoho pomocníka ve vymezeném 

prostoru zákulisí. 

• Jakákoli neschválená osoba nesmí být pomocníkem nebo asistentem. 

• Pokud pomocník nebo asistent poruší jakákoli pravidla, příslušný sportovec nebo odpovídající tým bude 

diskvalifikován nebo potrestán. 

• Pokud je asistentovi povoleno podporovat Sportovce během disciplíny, je to uvedeno v pravidlech disciplíny. 

• Kdykoli pomocník nebo asistent vstoupí na pódium během soutěže, musí mít na sobě vhodné oblečení schválené 

organizátorem akce. Pořadatel akce může poskytnout rozlišovací vesty nebo trika. 

• Pravidla pro pomocníky a asistenty se mohou lišit od různých soutěží. Pokud to v informacích o soutěži není 

uvedeno, platí automaticky výše uvedené pravidlo. 

5.3 Způsobilost 

K účasti na sériích STIHL TIMBERSPORTS musí být sportovci plnoletí anebo mít písemný souhlas svých zákonných 

zástupců. 

 

5.3.1 Minimální věk sportovce pro používání sekery nebo single bucku 
 

o Je starší než  

o Evropa: 18 let nebo 14 let s písemným souhlasem svých zákonných zástupců  

o USA a Kanada: 18 let 

o V ostatních zemích musí být věk schválen národním zástupcem STIHL TIMBERSPORTS. 
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5.3.2 Minimální věk sportovce pro používání řetězové pily 
 

o Je starší než  

o Evropa: 18 let nebo 16 let s písemným souhlasem svých zákonných zástupců 

o USA a Kanada: 18 let 

o V ostatních zemích musí být věk schválen národním zástupcem STIHL TIMBERSPORTS. 

 

5.3.3 Způsobilost sportovce 
 

Způsobilost a schopnost sportovce soutěžit bezpečným způsobem musí potvrdit nezávislý trenér během oficiálního 

tréninkového kempu nebo zdokumentované důkazy o tom, že sportovec soutěžil v jiných dřevorubeckých sportovních 

soutěžích v každé ze STIHL TIMBERSPORTS® disciplín.  

Oficiální rozhodčí může zabránit sportovci soutěžit, pokud se domnívá, že sportovec není schopen soutěžit bezpečným 

způsobem. K tomu může dojít před nebo i v průběhu soutěže. Chcete-li získat informace o sportovní způsobilosti, pak 

kontaktujte STIHL pobočku v dané zemi. 

 

5.3.4 Nezpůsobilí sportovci 
Závodníci nesmí soutěžit, pokud jsou zapojeni do organizace soutěže, přípravy dřeva, video-/ timing-systém atd. 

Výjimky mohou být schváleny mezinárodní komisí STIHL TIMBERSPORTS. 

 

5.4 Dress code 

5.4.1 Základní pravidla 

• Následující pravidla se vztahují na veškeré přípravy dřeva a jevištní aktivity. 

• Závodníci musí mít dlouhé kalhoty (tmavá černá), dres a uzavřenou obuv. 

• Opasky a šle musí být tmavé černé. 

• Závodníci dostanou odpovídající oblečení (dres a / nebo kalhoty) specifické pro každou soutěž (velikosti udejte na 

přihlašovacím formuláři). 

• Závodník je povinen mít na sobě dres soutěže po celou dobu kvalifikace anebo závodu. 

• Pokud závodníci chtějí nosit dlouhé rukávy pod jejich dresy, pak musí být bílé nebo černé. 

• Během národního mistrovství bude všem sportovcům přiděleno číslo, které musí být nošeno na dobře viditelném 

místě na pravé nebo levé noze. 

• Pomocníci nebo asistenti musí mít dlouhé kalhoty (tmavá černá), tričko a uzavřenou obuv. 

• Pomocníci nebo asistenti při Single Bucku na podiu musí mít kompletně černý oděv. 
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5.4.2 Loga sponzorů 

Následující pravidla sponzoringu platí kdykoli pro události a soutěže TIMBERSPORTS® 

• Individuální sponzoři sportovce mají specifické umístění na drese pro závod. 

• Osobní sponzoring jednotlivých závodníků a týmů musí dodržovat konkrétní omezení dané akce a může se závod 

od závodu lišit. 

• Sportovec nesmí nosit žádné oblečení ani jiné položky, které nesou loga, značky nebo jinou identifikaci produktů 

konkurence STIHL nebo STIHL TIMBERSPORTS® Series sponzorů, ani jakékoli oblečení považované za nevhodné. 

Představitelé STIHL a další zapojení sponzoři si vyhrazují právo kdykoli určit, co je považováno za „konkurenční“ 

nebo „nevhodné“. 

• Porušení pravidel sponzoringu může mít za následek snížení či úplné odebrání price money. 

  
 

Národní soutěže (celková plocha je určující) 

o barevná loga  

 1 x dres (hrudník, max. 900 cm2) v oblasti hrudníku 

 1 x čepice (max. 150 cm2) 

 1 x Hot Saw lišta 

 1 x zadní strana Springboardu (max. 300 cm2) 

o pouze černobílá loga  

 1 x levé nebo pravé rameno (max. 150 cm2) 

 1 x kalhoty vlevo nebo vpravo (max. 600 cm2) 

 1 x Single Buck 
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Mezinárodní soutěže (celková plocha je určující) 

o maximálně dva rozdílní sponzoři 

o barevná loga jsou povolena  

 1 x dres (hrudník, max. 900 cm2) v oblasti hrudníku 

 1 x čepice (max. 150 cm2) 

 1 x kalhoty vlevo nebo vpravo (max. 600 cm2) 

 1 x Hot Saw lišta  

 1 x zadní strana Springboardu (max. 300 cm2) 

o Pouze černobílé logo 

 1 x Single Buck  

 

5.5 Povinné termíny: Natáčecí a tiskové události  

Jako součást závodu organizátor akce určí povinné termíny událostí pro závodníky a pomocníky. Vedle jakýchkoli 

událostí spojených se sportem (např. příprava dřeva, bezpečnostní instruktáž, kontrola Hot Saw atd.), budou také 

povinné fotografování a video-natáčení nebo jakékoliv tiskové události. 

Organizátor akce informuje sportovce před událostí o všech povinných termínech. Pokud se sportovci nedostaví včas, 

může to mít za následek vyloučení ze soutěže organizátorem akce. 

 

5.6  Národnost 

Závodník musí být občanem a držitelem platného cestovního pasu země, kterou chce zastupovat, a musí v ní mít trvalý 

pobyt nejméně po dobu tří let. Pokud by sportovec chtěl soutěžit za jinou zemi, musí zaslat žádost mezinárodnímu 

výboru STIHL TIMBERSPORTS®  ke schválení. 

5.7 Organizační pravidla soutěží 

5.7.1 On-Deck oblast 
Každý sportovec musí mít definované místo u podia, kde čeká před svým heatem (dále jen „On-Deck oblast"). Pokud 

rozhodčí či jiná zodpovědná osoba zodpovědná za „On-Deck oblast" dá signál, sportovec se musí okamžitě přesunout 

na pódium. Pokud sportovec není v „On-Deck oblasti" včas a proto je pozdě na jevišti, může to vést k okamžité 

diskvalifikaci v rámci disciplíny týmem rozhodčích. 

Pouze sportovci účastnící se dalšího heatu mohou být v „On-Deck oblasti" a to platí během celé soutěže. Pobyt v 

bezpečnostní oblasti před nebo vedle jeviště není povolena také během celé soutěže.. 

5.7.2 Ukončení heatu 
Jakmile všichni závodníci / týmy dokončí svůj heat, sejdou se a čekají v předem definované zóně (dále jen "zóna 

rozhodnutí") dokud rozhodčí neprohlásí, že heaty jsou platné nebo informuje o diskvalifikaci, případně oznamuje, který 

tým postupuje do dalšího kola. 
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6 DŘEVO 
6.1 Průměry dřeva 
Všechny průměry dřeva jsou závazné. Organizátor soutěže bude včas informovat závodníky o použitém druhu dřevin 

během soutěže. Tolerance průměru +/- 1,0% (měřeno v oblasti řezu bloku). 

 

6.1.1 Soutěž Pro jednotlivců  

Veškeré dřevo pro disciplíny bude kulaté o následujících průměrech: 

Disciplína Průměr 

Springboard 

Výška: 2,74m 

27 cm 

Standing Block Chop 30 cm 

Underhand Chop 32 cm  

Stock Saw 40 cm 

šířka 10 cm pro řez 

Single Buck 46 cm 

šířka 4 cm pro řez 

30 cm start. zářez 

Hot Saw 46 cm 

šířka 15 cm pro řez 

6.1.2 Rookies 

Rookies 

Disciplína Drůměr 

Standing Block  27 cm 

Underhand Chop 30 cm  

Single Buck 40 cm 

šířka 4 cm pro řez 

25 cm start. zářez 

Stock Saw 40 cm 

šířka 10 cm pro řez 



 
 
 

   
 
 
 

 

                                              
35 

 

6.1.3 Ženy 

Disciplína Průměr 

Standing Block  25 cm 

Underhand Chop 27 cm  

Single Buck 40 cm 

šířka 4 cm pro řez, 25 cm start. zářez 

Stock Saw 40 cm 

šířka 10 cm pro řez 

6.1.4 Intermediate 

Disciplína Průměr 

Springboard 

Výška: 1,80m 

27 cm 

Standing Block Chop 27 cm 

Underhand Chop 30 cm  

Stock Saw 40 cm 

šířka 10 cm pro řez 

Single Buck 40 cm 

šířka 4 cm pro řez, 25 cm start. zářez 

Hot Saw 40 cm 

šířka 15 cm pro řez 

6.1.5 Trophy Formát 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disciplína Průměr 

Stock Saw 40 cm 

šířka 10cm pro řez 

Underhand Chop 32 cm 

28 cm po vrchním seříznutí 

Single Buck 40 cm 

35cm start. zářez 

Standing Block Chop 27 cm 
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6.1.6 Tým 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Náhradní bloky a zařezávání 
Pokud závodník cítí, že jeho blok není vhodný pro soutěž, může požádat rozhodčího o výměnu bloku nebo o zaříznutí 

(rozhodnutí o změně bloku zůstává na rozhodčím). Jakmile je blok vyměněn, závodník se nemůže vrátit ke svému 

původnímu bloku. 

6.3 Losování dřeva 
Každý soutěžní blok bude náhodně vylosován funkcionáři soutěže nebo sportovci.  

6.4 Testovací dřevo 
Organizátor může rozhodnout o poskytnutí bloků pro testování vybavení. Toto dřevo je pouze pro testovací účely a ne 

pro soutěž.  

Použití zkušebního dřeva, zkoušení nástrojů nebo trénink mimo určené časové plány a / nebo oblasti (ve veškerých 

prostorách akce) povede k DQ. Během testování dřeva musí být používáno veškeré vhodné bezpečnostní vybavení. 

 

 

 

 

 

 

Disciplína Průměr 

Stock Saw 46 cm 

šířka 5 cm pro řez 

Underhand Chop 32 cm 

28 cm po vrchním seříznutí 

Single Buck 

 

46 cm 

šířka 5 cm pro řez 

30 cm start. zářez 

Standing Block Chop 30 cm 
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7 ČASOMÍRA 
7.1 Videosystém a Systém časomíry 

 
7.1.1 Systém časomíry 

V soutěžích STIHL TIMBERSPORTS®  se používá pro změření času během soutěží systém nazývaný Systém časomíry. 
 Všechny časovací impulsy musí být zaznamenány jako denní čas s přesností na 1 / 1000. (0,001) sekundy do 

použitého systému časomíry. Během každé soutěže musí být tyto impulsy postupně, okamžitě a automaticky 
zaznamenávány do trvalého úložiště nebo tisku. 

 „Čas sportovců“ se počítá matematickým porovnáním mezi začátkem a průměrnou dobou dokončení všech 
časoměřičů. Naměřený čas se zaokrouhlí na přesnost 1/100. (0,01) sekundy, aby se stanovil poslední čas. 

 Časový systém musí být schopen vybrat jiné časy od stejného časoměřiče, pokud existuje více impulsů. 
 Pokud se používá více časovacích zařízení (např. Systémy zálohování nebo časování videa), všechny časy 

používané v systému pro výpočet musí být ze stejného systému. Pokud je pro tlačítka časování vypočítán čas, 
čas zahájení ze stejného systému, který zaznamenává časy pro časovací tlačítka, musí být použit. Pokud je čas 
vypočítáván, musí být použit startovací impuls zaregistrovaný ve stejném systému časování videa. 

 Všechny interní hodiny časovacích zařízení musí být synchronizovány do 1 hodiny před zahájením soutěže dle 
postupů předepsaných výrobcem časovacího zařízení pomocí impulsní nebo GPS synchronizace. Během soutěží 
není povolena synchronizace.  

 Čas musí být viditelný pro sportovce a rozhodčího po skončení heatu. 
 

7.1.2 Video-systém 
 

 Výsledky soutěže jsou oficiální jen při užití specifikovaný systému časování videa (viz níže). 
 Videokamery musí zaznamenávat video s minimální rychlostí 100 snímků za sekundu. 
 U každého snímku musí být zaznamenáno synchronizované časové razítko. 
 Video-timing systém musí přijímat a zaznamenávat startovní impuls.  
 Videokamery musí mít volný výhled na soutěžní stojany. 
 Každý stojan musí být monitorován alespoň jednou videokamerou pro časování. 
 Na zaznamenaném videu musí být identifikovatelné stojany. 
  Soutěžní čas se vypočítá matematickým porovnáním mezi počátečním a konečným časem, jak je zaznamenáno ve 

video-timing systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 
 
 

 

                                              
38 

 

  Čas videa se používá jako oficiální čas sportovců. 
  Každý heat musí být zaznamenán alespoň od začátku a dokud všichni závodníci pokus nedokončí nebo do 

překročení časového limitu.  
  Pro všechny řezací disciplíny doba zahřívání pily a doba přípravy (např. zářez na Single Buck) musí být 

zaznamenány. 
  Pokud není k dispozici záznam videa pro některý z heatů v soutěži, oficiální časy závodníků jsou vypočteny na 

základě času změřeného pomocí časoměřičských tlačítek. - Poté, co jsou všechny heaty v disciplíně dokončeny, 
průměrná doba odezvy časoměřičských tlačítek na stojan pro příslušnou disciplínu je vypočteno a odečteno pro 
heat s chybějícím videozáznamem. 

  Pokud více než 50% všech heatů v disciplíně chybí nebo jsou video nahrávky neúplné, výsledek disciplíny je 
považován za neoficiální. 

7.2 Starting Cadence 

 Oficiální starting cadence, stažená z STIHL TIMBERSPORTS® databáze, musí být použita pro všechny starty: 
https://data.stihl-timbersports.com/Resources 

 Startovací kadence musí vyvolat impuls, který je registrován všemi časovacími zařízeními na náběžné hraně 
„GO“ ve zvukovém výstupu časovacího počítače s přesností 1ms. Impuls musí spouštět analogový zvukový signál. 

 Na podiu jsou umístěny nejméně dva reproduktory s plným rozsahem, které jsou zaměřeny na soutěžní stojany. 
Začátek starting cadence musí hrát současně na obou reproduktorech. Doporučuje se do mixu těchto 
reproduktorů zahrnout mikrofon rozhodčích.Všechny ostatní zvuky musí být vyloučeny. 

 Reproduktory musí být umístěny tak, aby každý stojan měl alespoň jeden reproduktor v okruhu do 10 metrů 
směrovaný na sportovce. 

 Reproduktory musí být umístěny symetricky a musí být zajištěna stejná vzdálenost mezi nimi a sportovci na 
všech stanovištích. 

 Hladina zvuku na všech reproduktorech musí být stejná. 

7.2.1 Sekací disciplíny a Single Buck 
 

Zahájení časomíry začíná se slovem “go” a končí, když byl proveden poslední zásah ostřím  

sekery a blok je jasně oddělen. 

o Hlavní rozhodčí postupuje následujícím způsobem: 

o hvizd  

o “Athletes ready!”  

o Poté rozhodčí spustí záznam Starting Cadence. 

o Starting Cadence ze záznamu 

o “Stand to your timber!” (ze záznamu) 

o “3-2-1-GO!” (ze záznamu)  

 

Pokud rozhodčí zapíská podruhé, pak všichni sportovci musí odejít. 

Nedotýkejte se bloku, dokud rozhodčí nezjistil, že blok je zcela přeseknut. 

https://data.stihl-timbersports.com/Resources
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7.2.2 Stock Saw/ Hot Saw/ Trophy a týmový formát 
Zahájení časomíry začíná se slovem “go” a končí, když (poslední zásah byl proveden ostřím sekery a) blok je jasně 

oddělen. 

• Hlavní rozhodčí postupuje následujícím způsobem: 

o Hvizd  

o “Warm up your saw!” 

o Jen pro Hot Saw: “30 seconds warning!”  

o “Athletes ready!”  

• Poté rozhodčí spustí záznam Starting Cadence. 

• Starting Cadence ze záznamu 

o “Stand to your timber!” (ze záznamu) 

o “3-2-1-GO!” (ze záznamu) 

Pokud rozhodčí zapíská podruhé, pak všichni sportovci musí odejít. 

Nedotýkejte se bloku, dokud rozhodčí nezjistil, že blok je zcela přeseknut. 

7.3 Časoměřiči 

 Alespoň dva časoměřiči na sportovce / tým sledují postup sportovce / týmů a poskytují impuls na konci (nebo 
v případě potřeby mezičasů i během) výkonu sportovců. 

 Úkolem časoměřitelů je zaznamenávat časy. Časoměřiči nesmějí přijímat rozhodnutí rozhodčího ani být 
zapojeni do těchto rozhodnutí. 

 Záložní stopky musí být k dispozici pro každého časoměřiče, zcela oddělené a nezávislé na elektronickém 
systému časomíry. Tyto stopky musí být schopny zaznamenat časy s přesností na 1 / 100. (0,01) sekundy. Při 
použití záložních stopek pro soutěž musí být výsledek zaregistrován jako neoficiální. 

7.4 Rekordy 

7.4.1 Základní pravidla pro záznam rekordu 
 

Rekordu může sportovec dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou splněna následující kritéria: 

• Oficiální systém časomíry / video-systém dle 7.1 

• Během soutěže musí být k dispozici jeden certifikovaný rozhodčí. 

Oficiální průměry dřeva musí být použity během všech soutěží. Druh dřeviny není relevantní pro záznam rekordu. 
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7.4.2 Světové rekordy 
 

Světové rekordy lze překonat pro každou kategorii a pohlaví. Oficiální světové rekordy lze nalézt v oficiální databázi 

STIHL TIMBERSPORTS®.  

Od 26. března 2022 budou mezinárodní komisí STIHL TIMBERSPORTS® za překonání světových rekordů vypláceny 

následující finanční odměny:  

• Tým: 1 000 € 
• Pro / Trophy / Ženy: 750 €  
• Nováček / Středně pokročilý: 500 € 
 

7.5 Doping 

7.5.1 Pravidla doping 
 

Jakékoli porušení antidopingových pravidel Světové antidopingové agentury (www.wada-ama.org) bude 
penalizováno. Seznam zakázaných látek a metod lze nalézt na webových stránkách WADA. 
 

7.5.2 Alkohol 
Konzumace alkoholu nebo jiných nelegálních drog je sportovcům/asistentům/pomocníkům/kapitánům týmů zakázána 
po celou dobu soutěže (i v případě vyloučení těchto osob). 
 

7.5.3 Důsledky porušení antidopingových pravidel 
 

Jakékoli porušení pravidel uvedených v bodu 7.5 bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci z celé soutěže. 
V případě porušení antidopingových předpisů podle bodu 7.5 bude sportovec vyřazen z hodnocení a budou mu 
odebrány tituly, kterých dosáhl od doby, kdy se porušení dopustil. Veškeré obdržené startovné, finanční odměny a 
další trofeje (poháry atd.) musí být vráceny. Pořadatel má právo vyloučit účastníka ze soutěží/akcí série STIHL 
TIMBERSPORTS® (nebo následných sérií) až na 2 roky v případě porušení antidopingových předpisů v souladu s 
bodem 7.5, až na 4 roky ve vážných případech a doživotně v opakovaných případech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.stihl-timbersports.com/Disciplines
https://data.stihl-timbersports.com/Disciplines
https://www.wada-ama.org/en
http://www.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
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8 FUNKCIONÁŘI 
8.1 Rozhodčí 
Rozhodčí ve STIHL TIMBERSPORTS® je autorita, která má na starost dohlížet na závody z nezaujatého úhlu pohledu a 

dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s pravidly tohoto sportu. Všechna rozhodnutí jsou konečná, změnitelná pouze 

rozhodčím během procesu odvolání. 

• Na závodě může být přítomen více než jeden rozhodčí; v tomto případě rozhodčí pracují jako tým. 

• Použití videa je určováno rozhodčím a bude využito při kontrole předčasného startu, kontrole časů a pomáhat v 

dalších případech, pokud to rozhodčí považují za nezbytné. Pouze rozhodčí přezkoumá video záznam. 

Všichni aktivní rozhodčí ve STIHL TIMBERSPORTS® Series musí být schváleni mezinárodním výborem STIHL 

TIMBERSPORTS®. 

8.2 Globální sportovní ředitel  
Andrew "Spike" Milton je globální sportovní ředitel (GSD). Je hlavní kontaktní osobou pro všechny sportovce po celém 

světě. Jeho úkolem je zastupovat zájmy sportovců a pomoc mezinárodní komisi STIHL TIMBERSPORTS® s rozvojem 

tohoto sportu. 

Global Sports Director je podporován Asistantem Global Sports Directora (AGSD). Tuto pozici zastává Nathan 

Waterfield.  

Je odpovědností GSD a AGSD sloužit jako zprostředkovatel a poradce coby třetí strana mezi administrativou STIHL 

TIMBERSPORTS® a sportovci. Jejich cílem je zajistit spravedlnost a bezpečnost na nejvyšší úrovni pro všechny soutěže 

a organizované akce STIHL TIMBERSPORTS®. GSD a AGSD se budou účastnit mezinárodních plánovacích diskuzí a 

mítinků, přijímat a předávat informace od sportovců a i jinak pracovat na celkovém rozvoji STIHL TIMBERSPORTS®, 

což zahrnuje (ale není omezeno na): 

• certifikaci soutěžního dřeva pro férovost 

• podporu porozumění oficiálním pravidlům a nařízením 

• slouží jako nezávislý zástupce pro všechna odvolání sportovců, jak je podrobně uvedeno v mezinárodních 

pravidlech STIHL TIMBERSPORTS®. 

• přijímá a předává důvěrné stížnosti 

• navštěvují akce STIHL TIMBERSPORTS®, aby pomohli s aktivací na místě a logistickou realizací. 

 

Pouze mezinárodní výbor STIHL TIMBERSPORTS® může definovat národní a mezinárodní sportovní ředitele. 

Jako rozhodčí je globální sportovní ředitel zcela nezávislý. 
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9 DEFINICE 
Assistant /asistent 

Osoba, která asistuje sportovci při plnění disciplíny, např. osoba, která pomáhá sportovci vkládáním klínku a mazáním 

během Single Buck. 

Athletes´ jury / Porota závodníků 

Až 3 závodníci budou vybráni, aby reprezentovali závodníky pro daný den závodu. Tito závodníci budou vybráni během 

meetingu závodníků. Závodník vybraný jako člen poradní skupiny bude v porotě závodníků. Pokud není vybrána porota 

závodníků, odvolání nebude povoleno. 

CCC 

Competition Control Center /Řídící centrum soutěže: místo, kde soutěž a video/timing systém je pod dohledem video 

rozhodčího a jeho týmu. 

Decision Zone / Zóna rozhodnutí 

Zóna rozhodnutí je oblast určená organizací, kde sportovci musí stát po skončení heatu. V zóně rozhodnutí rozhodčí 

oznámí, zda jsou pokusy v pořádku nebo zda sportovec nebo tým obdrží DQ / trest za jakékoli porušení pravidel. 

DNS 

DNS = neodstartoval v konkrétní disciplíně. DNS bude považováno za diskvalifikaci. 

DNF 

DNF = nedokončil konkrétní disciplínu. DNF bude považováno za diskvalifikaci. 

DQ 

DQ = diskvalifikace 

DQed = diskvalifikován 

Možné DQ jsou: 

• Dq1: chybný start 
• Dq2: překročení časového limitu 
• Dq3: blok není oddělen z obou stran 
• Dq4: seknutí do nášlapů 
• Dq5: proříznutí čáry 
• Dq6: nekompletní kotouč 
• Dq7: bezpečnost a ochrana 
• Dq8: upuštěná pila 
• Dq9: nebezpečné chování 
• Dq10: nesportovní chování 
• Dq11: odlomení / vypáčení 
• Organizace si vyhrazuje právo udělit diskvalifikace z důvodu jiného porušení pravidel, i když nejsou definována 

výše. 



 
 
 

   
 
 
 

 

                                              
43 

 

Heat / soutěžní pokus 

Čas mezi začátkem („Go“) a koncem disciplíny (oddělený blok) se nazývá „heat“. 

Helper / pomocník 

Člověk, který např. pomáhá sportovcům v zákulisí, pomáhá přinést vybavení na pódium nebo kdo pomáhá sportovci 

připravit Single Buck na pódiu. Pomocník nesmí pomáhat sportovci během disciplíny. 

Judges' jury / Porota rozhodčích 

Tato porota bude tvořena rozhodčími a vybranými kvalifikovanými zástupci organizátora. 

Overseas / Zámoří 

Jako zámořské jsou definované týmy nebo sportovci z následujících zemí: Austrálie, Kanada, Nový Zéland a USA. 

Pinned Axe / zajištěná sekera 

Aby byla sekera považována za zajištěnou, musí čep procházet klínem. 

Pro  
Pro sportovec, který již soutěžil ve všech šesti pro-disciplínách TIMBERSPORTS® s odpovídajícím průměrem dřeva: 

Underhand, Stock Saw, Standing Block, Single Buck, Springboard a Hot Saw. 

Pohlaví nemá žádný vliv na status Pro. 

Rekordy 

Započítávají se světové rekordy, evropské rekordy, národní rekordy a osobní rekordy. 

Rookie 
Mladí talenti STIHL TIMBERSPORTS®Series se nazývají Rookies. Pro schválení Rookies platí následující pravidla: 

• schopnost zvládnout alespoň jednu z následujících čtyř disciplín v jejich časových limitech je základním 
požadavkem (Standing Block Chop, Underhand Chop, Stock Saw, Single Buck) 

• Sportovci musí být mladší 25 let  

o viz také pravidla kvalifikace pro Rookie Mistrovství světa. 

o sportovci musí být mladší 25 let k 1. lednu daného roku. 

• Sportovci nesmějí soutěžit ve všech šesti Pro-disciplínách TIMBERSPORTS®. 

• Pohlaví nemá žádný vliv na status Rookie. 

Intermediate  

Intermediate sportovec je sportovec, který není schopen soutěžit ve všech šesti disciplínách v časovém limitu. Věk a 

pohlaví nemá žádný vliv na status Intermediate. 

Slabbing / Odštípnutí 

Odštěp je definován jako část bloku, která byla oddělena v důsledku zásahu sekery do bloku a vede až ke konci tohoto 

bloku. 

STIHL TIMBERSPORTS® committee / Výbor STIHL TIMBERSPORTS® 

Tento výbor se skládá z globálního sportovního ředitele, rozhodčích a zástupců organizátora STIHL TIMBERSPORTS®. 
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Striking / Zásah do bloku 

Zásek nebo značka je definována jako sek do bloku nebo rozdrcení vlákna a to jakýmkoliv způsobem v oblasti, kde se 

má sekat během soutěže. 

 

Tie Breaker / Remíza 

Tiebreak (Remíza) se používá k určení vítěze mezi sportovci nebo týmy, mezi kterými bylo dosaženo remízy na konci 

soutěže / heatu. 

 

Trophy 

Ve formátu Trophy závodníci soutěží v následujících čtyřech disciplínách v řadě: Stock Saw, Underhand Chop, Single 

Buck a Standing Block Chop. Soutěž ve formátu Trophy vždy používá knock-out (K. O.) systém, který se může lišit podle 

počtu soutěžících sportovců. 

 

Wrenching / Odlomení / vypáčení 

Při oddělení bloku: použití sekery jako páky, místo pohybu švihem, dojde k odlomení bloku spíše než k odříznutí bloku 

ostřím. 

 

Yellow Flag / Žlutý praporek 

Pokud rozhodčí hodí žlutý praporek, jedná se o signál pro následující případy: 

Během heatu: Zastavuje závodníka během heatu. Po heatu: tento heat je vyšetřován z důvodu možného porušení 

pravidel.  






