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Wstęp

Niniejsze  opracowanie  ma  na  celu  pomaganie w  przygotowaniu  zawodów  drwali   na
poziomie nie tylko regionalnym, lecz także ogólnokrajowym. Zawarte tu wytyczne skorelowane są
z międzynarodowym regulaminem IALC (International Association Logging Championships). Owy
regulamin  wyczerpuje  zasady  przeprowadzania  konkurencji  oraz  oceny  zawodnika,  niemniej
nieprecyzyjny  jest  w  kwestiach  technicznego  przygotowania  oraz  obsługi  poszczególnych
konkurencji.  Poradnik organizatora zawodów drwali wyczerpuje znamiona kwestii technicznych
oraz podaje liczbę niezbędnych narzędzi i materiałów, co ma ułatwić pracę biorącym na siebie trud
organizacji.  W niektórych  przypadkach  zamieszczone  zostały  opcje  wyboru  pomiędzy  wersją
ekonomiczną a bogatą, gdzie o wyborze zdecyduje sam organizator. Na bazie regulaminu IALC
powstał regulamin European Student Championship in Forestry Skills (ESCFS), którego polskim
odpowiednikiem są Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych. Pomocnych informacji
dla  osób organizujących tej  rangi  zawody z pewnością  w niniejszym opracowaniu również  nie
zabraknie.

Celem głównym organizacji  zawodów drwali  jest  szerzenie  etyki  pracy  i  propagowanie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poradnik powstał na bazie wielu lat doświadczeń w startach
w zawodach krajowych oraz  zagranicznych,  a  także  w wyniku organizacji  własnych tego typu
imprez  krajowych.  Mam  nadzieję,  że  niniejsze  opracowanie  przyczyni  się  do  zwiększenia
popularności zawodów, a tym samym pojawienia się na mapie  Polski kolejnych,  tych niezwykle
widowiskowych rozgrywek. Jeśli  nawet  organizowana  impreza  będzie  odbiegać  standardem od
zawartych tu rekomendacji, to wszystkie nań cele  realizowane, takie jak edukacja, integracja, czy
zabawa, uznane zostaną za sukces i będą być może impulsem do podobnego przedsięwzięcia  dla
innych. 

Szczególne  podziękowania  kieruję  do  wszystkich,  z  którymi  konsultowałem  treści
Poradnika, autorom zdjęć oraz tym, którzy przyczynili się do jego rozpowszechnienia.  Kwestie
nieomówione w niniejszym opracowaniu wyczerpuje regulamin IALC.

Kamil Szarmach

4



1. Wymagania ogólne

Dla  zapewnienia  odpowiedniej  atrakcyjności  zawodów  drwali  należy  dobrze  wybrać
miejsce ich przeprowadzenia. O ile ścinka najczęściej ma miejsce na działce zrębowej bez udziału
osób  postronnych,  o  tyle  pozostałe  konkurencje  odbywają  się  w  obecności  publiczności.  Dla
sprawnego  przeprowadzenia  otwartej,  tzw.  części  placowej,  potrzeba  wyrównanej  powierzchni
liczącej  przynajmniej  100  m2. Powierzchnia  może  być  trawiasta  (boisko  sportowe,  park),
utwardzona (bitum, kostka) lub mogą to być podesty z płyt lub drewna. Do komfortowych należy
powierzchnia trawiasta, lecz jest ona najbardziej uciążliwa pod względem uprzątania pozostałości
po próbach zawodników (trociny, wióry). Zawody o charakterze regionalnym można przeprowadzić
nawet w warunkach leśnych, lecz należy mieć na uwadze, że utrudniony będzie wówczas udział
w nich publiczności. Warto pamiętać o odgrodzeniu terenu zmagań np. taśmą ostrzegawczą, co jest
równoznaczne  z  zachowaniem  standardu  bezpieczeństwa.  W  przypadku  niesprzyjającej  aury
w konkurencji wymiany piły łańcuchowej warto zadbać o komfort zawodników, przeprowadzając ją
pod zadaszeniem (scena, aula, niewielki namiot osłaniający stół do konkurencji, etc.). Gwarantem
sprawnego  przeprowadzenia  zawodów  jest  dobrze  przygotowana  i  przeszkolona  obsługa
sędziowska oraz techniczna. Pamiętajmy o tym, że zebrana publiczność nie zawsze jest obeznana
z zasadami pracy pilarką, czy przeprowadzaniem poszczególnych konkurencji. W związku z tym
nieoceniona wydaje się rola konferansjera, który podczas zawodów na bieżąco przybliżać będzie
specyfikę  zawodu.  Przy  dobrej  organizacji  sędziów  oraz  obsługi  technicznej  możliwe  jest
przeprowadzenie w jednym dniu zawodów nawet dla 30 zawodników. Warunkiem jest jednoczesne
rozgrywanie  wszystkich konkurencji  z  wyłączeniem  okrzesywania,  jako  konkurencji  finałowej:
połowa zawodników zaczyna od ścinki, druga połowa od wymiany piły łańcuchowej i  przerzynek,
po czym się zamieniają.
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Fot. 1: Scena to bardzo dobre rozwiązanie do organizacji
zawodów.  Na  niej  można  przeprowadzać  ceremonię
rozpoczęcia,  czy  zakończenia  zmagań  oraz  konkurencję
wymiany piły  łańcuchowej.  Na  podestach  przed  sceną
można przeprowadzać pozostałe konkurencje placowe. 

Fot.  2: Wyrównana utwardzona powierzchnia jak boisko
asfaltowe  czy  parking,  to  także  dobre  miejsce  na
rozgrywanie zawodów.



2. Sędziowie

Specyfiką zawodów drwali według regulaminu IALC jest duże zapotrzebowanie na czas do
pomiarów sędziowskich. Dla płynnego przebiegu zawodów ważne jest zatem sprawne sędziowanie.
Lista  dostępnych  sędziów  z  legitymacją  IALC  dostępna  jest  na  stronie  zawodydrwali.info.
W przypadku braku dostępności do sędziów z legitymacją zaleca się skorzystać z pomocy czynnych
zawodników startujących w zawodach.  Wystarczy,  że na każdej  z  konkurencji  jeden z  sędziów
będzie doświadczony w ocenie konkurencji – pozostali pełnią funkcje pomocnicze.

Zalecana liczba sędziów do każdej konkurencji:

 ścinka drzew – 2-3 osoby,

 wymiana piły łańcuchowej – 2 osoby,

 przerzynka kombinowana – 2 osoby,

 przerzynka precyzyjna – 2 osoby,

 okrzesywanie – 4-5 osób.

Ponadto  –  1  sędzia  punktowy,  który  w  biurze  zawodów  (stanowisko  z  komputerem,
opcjonalnie  drukarką)  będzie  przyjmował  wypełnione  protokoły  oceny  i  zliczał  wyniki.
Warto zadbać o osobę asystującą sędziemu punktowemu, która na bieżąco będzie donosiła
wypełnione protokoły. 

Podczas  ścinki  drzew jeden  lub  dwóch  sędziów  ocenia  przebieg  próby  zawodnika.  Po
obaleniu drzewa jedna osoba dokonuje pomiarów pniaka,  a  druga nanosi pomiary na protokół.
Ewentualnie trzecia osoba, będąca pomocnikiem technicznym, odpowiada za wbijanie kołków, na
które celuje potem zawodnik, wyznaczanie linii startu,  etc. W trakcie konkurencji wymiany piły
łańcuchowej jeden z sędziów dokręca nakrętki pilarki kluczem dynamometrycznym, drugi oznacza
markerem  prowadnicę  oraz  zranienia  na  dłoniach  startującego.  Pomiaru  czasu  dokonują  obaj
sędziowie  celem  wyciągnięcia  czasu  średniego.  Wypełnianie  protokołu  dla  tej  konkurencji
przebiega szybko i sprawnie. Dla obu przerzynek jeden z sędziów dokonuje pomiarów kątomierzem
i suwmiarką,  drugi  zebrane dane nanosi  na protokół.  Przygotowania kłód oraz trocin dokonuje
obsługa  techniczna  zawodów.  W  okrzesywaniu po  dwóch  sędziów  na  każdej  kłodzie  ocenia
zawodników podczas startu (ewentualnie błędy w poruszaniu się), a czas mierzony na dwa stopery
jest uśredniany. Po  ukończonym  starcie zawodnika jeden z pary sędziów dokonuje pomiarów na
kłodzie  i  zaznacza na niej błędy  (o ile występują), drugi natomiast nanosi pomiary na protokół.
Ewentualny piąty sędzia to tzw. sędzia startowy, który wydaje komendy i pilnuje by start na obu
kłodach był wspólny. Tak duża liczba sędziów dla okrzesywania nie powinna stanowić problemu,
gdyż ta konkurencja odbywa się jako ostatnia, gdy zliczone są już punkty z czterech poprzednich
dyscyplin.

Wzór  dla  komend  wydawanych  przez  sędziego  startowego  podczas  okrzesywania:
wezwanie  zawodników  na  teren  konkurencji  –  wskazanie  zawodnikom  przydzielonej  kłody  –
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zaproszenie do oględzin przydzielonej kłody – polecenie uruchomienia pilarek – zaproszenie do
podejścia z pilarkami do kłód – ocena gotowości do startu obu zawodników – wysunięcie obu rąk
w poziomie (komenda gotów) – równoczesne opuszczenie obu rąk (komenda start). 

Celem skrócenia czasu oceny zawodników można na poziomie regionalnym odstąpić od
zapisywania pomiarów na pniakach (ścinka)  i  krążkach (przerzynki).  Obecność przy pomiarach
ocenianego zawodnika jest wystarczająca.

Sędziowie  na  czas  trwania  konkurencji  ścinka  drzew zobowiązani  są  stosować  hełmy
ochronne oraz kamizelki odblaskowe. Dla pozostałych konkurencji wystarczą kamizelki lub inna
wyróżniająca  ich  odzież,  a  dla  tzw.  konkurencji  placowych  (z  wyłączeniem  wymiany  piły
łańcuchowej)  zaleca  się  stosować  ochronniki  słuchu,  co  ma  także  wymiar  edukacyjny.

3.  Przygotowanie konkurencji na zawodach drwali

3.1. Ścinka drzew

Konkurencja  ścinki  drzew  odbywać  się  może  na  trzy  różne  sposoby:  w  lesie,  na  tzw.
masztach oraz na trenażerach:

a) w lesie - warunki najbardziej zbliżone do pracy drwala, jednak z ograniczonym dostępem
dla publiczności oraz ryzykiem niekorzystnego wpływu wiatru, co może wypaczać wyniki
konkurencji.  Należy  przygotować  liczbę  drzew  odpowiadającą  liczbie  startujących  plus
kilka sztuk rezerwowych. Drzewa powinny być możliwie podobne, proste o równej koronie
i  bez rozwidleń w części  strzały oraz tego samego gatunku (najlepiej  sosna,  świerk lub
jodła). Wylosowany przez zawodnika numer odpowiada numerowi ścinanego drzewa. Jego
średnica na wysokości 1,30 m powinna wynosić 28-38 cm, a wysokość taka, na której do
około  15  metra  nie  ma  gałęzi  lub  jest  ich  niewiele.  Powierzchnia  powinna   być
przygotowana w sposób dający zawodnikowi możliwość ścięcia swojego drzewa w zakresie
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Fot.  3:  Podczas  startowania  sędzia  ustawia  się
naprzeciwko  zawodnika  i  nawiązuje  z  nim kontakt
wzrokowy.  Sędzia  w  tym  momencie  nie  może  zasłaniać
elementów konkurencji (kłody, kołki, etc.).

Fot.  4:  Sędzia  startowy  czeka  z  wydaniem  komend
„gotów”  i  „start” oraz czuwa  nad  tym,  żeby  start  był
wspólny.



360  stopni  wkoło  lub  zgodnie  z
pochyleniem  na  pustą  przestrzeń.  Inne
drzewa (nie biorące udziału w zawodach)
powinny być wycięte, a ścinane w trakcie
zawodów  na bieżąco  usuwane.  Dla
sprawniejszego  przeprowadzenia
konkurencji  można  podzielić  działkę
zrębową  na  części  z uwzględnieniem
zasad bezpiecznej ścinki, czyli odległości
dwóch wysokości drzewostanu pomiędzy
ścinającymi  i powołać  dwie  komisje
sędziowskie.

b) na  masztach  –  konkurencję  można  wykonywać  w  obecności  publiczności  (np.  stadion
sportowy).  Okrzesane  dłużyce  długości  18  metrów  (po  zamontowaniu  w  gruncie  na
głębokość minimum 2 metrów maszt  powinien wystawać około 16 metrów nad poziom
gruntu)  powinny  być  lekko  pochylone  w kierunku  obalania,  a  grunt,  na  który  upadają,
spulchniony lub wysypany trocinami, zrębką bądź sypką ziemią, co ograniczy możliwość
odbicia  się  od  gruntu  i  wytaczania  obalanych  masztów.  W  przypadku  problemów
z pozyskaniem  i  transportem  dłużyc  18  –  metrowych,  można  wykorzystać  dłużyce
14  –  metrowe.  Po  zamontowaniu  ich  na  głębokość  2  metrów,  kołek,  na  który  ścina
zawodnik,  można  wbijać  na  11  metrze.  Celem  uzyskania  oszczędności  można  raz
wykorzystaną  dłużycę  zamontować
ponownie i wystartować na niej drugiego
zawodnika  przy  zachowaniu  tej  samej
odległości  palika  od  ścinanego  masztu.
Warunkiem  przeprowadzenia  ścinki  na
masztach jest dysponowanie samochodem
lub maszyną leśną z HDS, który posłuży
do  montowania  dłużyc.  Można  je
uprzednio wkopać w ziemię, co wymaga
sporo miejsca, lecz lepszym rozwiązaniem
będzie zamontowanie w ziemi stalowych
rur  długości  około  1,5-2,0  m  i  średnicy
40 cm, w które wkłada się dłużyce, a po
ścięciu  pozostałość  wyjmuje  i  wkłada
kolejny maszt dla następnego zawodnika.
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Fot.  6:  Ścinka  na  tzw.  masztach  wymaga  obsługi
urządzenia z mocnym HDS, jak harwester, czy samochód
do wywozu drewna.

Fot.  5:  Przykład  wzorowo  przygotowanej  powierzchni
zrębowej:  drzewa  przeszkadzające  oraz  pozostałości
usunięte, a drzewa konkursowe ponumerowane.



c) na trenażerach – najmniej polecana forma
z uwagi  na  mały  związek  z  rzeczywistą
(terenową) pracą drwala. Zaletą jest łatwy
dostęp  publiczności,  niewielkie  ryzyko
wypadkowe i brak potrzeby dysponowania
dużą przestrzenią. Jako materiał do ścinki
wykorzystuje się około 1,0-1,5 – metrowe
wałki,  które  można  użyć  dwukrotnie:  po
próbie jednego zawodnika wałek odwraca
się i do konkurencji przystępuje następny.

3.2. Wymiana piły łańcuchowej

Do tej konkurencji potrzeba stołu o wymiarach
150  cm  długości,  70  cm  szerokości  i  80  cm
wysokości. Stół powinien mieć równą powierzchnię
oraz być stabilny i przytwierdzony do gruntu. Ważne
jest  także  to,  żeby  stół  był  wypoziomowany,
a elementy  konstrukcyjne  nie  przeszkadzały  we
wkładaniu  nóg  pod  obrys  blatu  w  czasie
konkurencji,  co  pozwoli  na  wygodną  pracę
startującego. Stół należy tak ustawić,  by pracujący
przy  nim  zawodnik  był  zwrócony  przodem  do
publiczności.  Pracę  sędziów  (odkładanie  narzędzi,
przyborów)  ułatwi  dodatkowy  stół  pomocniczy
zlokalizowany  obok  stołu  głównego.  Warto
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Fot.  9:  Trenażery  pozwalają  na  sprawny  przebieg
konkurencji i do tego na niewielkiej powierzchni.

Fot.  10:  Na  łączeniach  desek  mogą  powstawać
szczeliny lub nierówności.  Jeśli  blat  stołu nie jest
jednolity, zaleca się zamontowanie na nim sklejki.

Fot.  8:  Miękki  grunt  ogranicza  ryzyko  odbijania  się
ścinanych  masztów  od  ziemi.  Stosować  można
spulchnianie ziemi lub wysypywanie zrębki drzewnej bądź
trocin.

Fot.  7: Stalowa rura zamontowana w ziemi pozwala na
wielokrotne wymienianie wykorzystanych dłużyc na nowe.
Maszty stabilizuje się przez wbijanie drewnianych klinów
gdy utrzymuje je w pionie ramię HDS. Maszty powinny
być lekko pochylone w stronę obalania.



pamiętać,  że  zawodnicy  pracują  na  pilarkach,  które  mają  nakrętki  mocujące  prowadnicę
wymagające  klucza  o rozmiarze  13 i  19,  dlatego też  należy zadbać o odpowiednie  nasadki  do
klucza dynamometrycznego koniecznego do przeprowadzenia konkurencji.

3.3. Przerzynka kombinowana

 
Niezbędne  do  przeprowadzenia  konkurencji  jest  posiadanie  dwóch  stojaków na  drewno

(kłody  średnicy  35  cm),  które  zapewnią  regulaminowe  pochylenie  kłód  pod  kątem  7  stopni
względem gruntu. Stojaki ustawiamy naprzemiennie, dzięki czemu zawodnik odcina krążek drewna
raz z kłody zwróconej swoim końcem w górę, a raz w dół. Stojaki winny być przymocowane do
gruntu, jeśli ciężar kłód nie zapewnia ich stabilności, oraz ustawione w linii w odległości 3 metrów,
licząc do środka zalegających na nich kłód. Jeśli organizator nie posiada przymiaru do równania
czół po starcie każdego z zawodników, równanie można pozostawić do decyzji i wykonania samego
startującego, co może uczynić bezpośrednio przed swoją próbą (równania czół nie zalicza się do
czasu  ogólnego  konkurencji!).  Stojaki  powinny  być  ustawione  w taki  sposób,  że  podchodzący
zawodnik, który ma je po swojej prawej stronie, jako pierwszy odcina krążek od kłody zwróconej
końcem do góry. Odległość kłody od ziemi wynosi 70 cm (mierząc od jej symetrycznego środka)
w przypadku końca znajdującego się wyżej i 40 cm dla końca znajdującego się niżej.  Zarówno
z jednej, jak i z drugiej strony w odległości 2 m od kłód wyznacza się linie startu/mety. Linię może
wyznaczać naklejona taśma lub można wymalować ją  farbą – ważne jest,  żeby oznaczenie nie
przeszkadzało w podejściu do kłód zawodnikowi w momencie jej przekraczania.

10

Fot.  11:  Żeby  drewno  podczas  prób  zawodników  nie
zmieniało  swojego  położenia,  powinno  być
przymocowane  pasami  transportowymi.  Po  każdym
wysunięciu  kłody  należy  skontrolować  jej  ułożenie  tzn.
czy  oba  wymalowane  pasy  poziome  są  na  tej  samej
wysokości.

Fot. 12: Przykład prostych stojaków do drewna.



3.4. Przerzynka na dokładność

Konkurencja podobna do opisanej wyżej,
z tym wyjątkiem, że kłody zamiast na stojakach,
leżą  na  płytach.  Płyty  powinny  spoczywać  na
wypoziomowanym i  twardym gruncie  oraz  nie
uginać  się.  Jeżeli  konkurencja  odbywa  się  na
powierzchni  trawiastej,  płytę  można  podsypać
żwirem.  Kłody  należy  ustawić  na  środku  płyt
oraz  je  ustabilizować.  Można  to  zrobić  za
pomocą pasów transportowych lub przy użyciu
łat  drewnianych.  Kłody  winny  leżeć
bezpośrednio  na  płycie,  a  miejsce  ich  styku
należy  zakryć  30  mm  warstwą  zmoczonych
drobnych  trocin  (np.  pochodzących  z  traka
taśmowego).  Do  ułożenia  właściwej  grubości
trocin  służą  specjalne  ramki.  Regulamin  IALC
mówi  o  ramkach  długości  100  cm,  lecz  bez
problemu można stosować krótsze, np. 40 cm, co
znacząco przyspieszy  ubijanie  i  wyrównywanie
trocin  dla  kolejnego  startującego.  Warto
pamiętać, żeby w przygotowanej warstwie trocin
nie  znajdowały  się  trociny  po  rzazie  pilarki.
Odległość  między  środkami  kłód  wynosi
3 metry, a linie startu/mety oddalone są o 2 metry
od  każdej  z  nich.  Do  czół  kłód  przykłada  się
stopery  (obciążniki),  które  zabezpieczają
odcinany krążek przed luzowaniem się. Stopery
powinny  mieć  szerokość  35  cm  (jak  średnica
kłody),  ale  często  stosuje  się  węższe.  Należy
pamiętać o tym, żeby poziom płyt nie wystawał
znacznie powyżej poziomu gruntu, co może być
niebezpieczne  podczas  poruszania  się
zawodników  pomiędzy  kłodami.  Wygodnego
odcinania  niedopiłów  przed  startem  kolejnego
zawodnika  można  dokonywać  pilarką
akumulatorową lub toporkiem.
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Fot.  13:  Drewno  przytwierdzone  do  podłoża  pasami
transportowymi.  Na  pierwszym  planie  widać
wymalowaną linię startu. 

Fot.  15: Wykładane trociny powinny być zmoczone oraz
ułożone na równo 30  mm.  Służą do  tego proste  ramki
drewniane lub stalowe. Na czas startu ramki należy zdjąć.

Fot.  14: Drewno bez mocowania do podłoża, a jedynie
połączone  drewnianymi  łatami.  W  takim  przypadku
należy  pod  kłody  podłożyć  kliny,  żeby  konstrukcja  nie
przesuwała się.



3.5. Okrzesywanie

Końce kłód do okrzesywania należy umieścić na stojakach w taki sposób, żeby wysokość
mierzona  od  gruntu  do  górnej  płaszczyzny  kłody  wynosiła  60  cm.  Dla  podniesienia  poziomu
widowiska zaleca się przygotować cztery stojaki, co pozwoli na wspólny start dwóch zawodników
jednocześnie.  Bezpieczna  odległość  między  dwiema równolegle  ustawionymi  kłodami  powinna
wynosić przynajmniej 3 metry, a zawodnicy podczas swoich prób winni być zwróceni frontem lub
bokiem  do  publiczności.  Zaleca  się,  żeby  każdy  zawodnik  okrzesywał  swoją  kłodę,  ale  dla
ograniczenia kosztów organizacji można dwóch zawodników wystartować na tej samej kłodzie –
wówczas stosuje się podwójne wiercenie otworów okółków. Gdy jedna para skończy swoją próbę,
po jej ocenie przez sędziów kłoda może zostać ponownie nabita kołkami w otwory nawiercone
obok.  W  takim  przypadku  wcześniejsze  uszkodzenia  zamalowuje  się  farbą,  a  zbyt  wysokie
pozostawione tylce odcina równo z pobocznicą, żeby nie przeszkadzało to kolejnemu startującemu. 
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Fot.  16: Kłoda powinna leżeć  bezpośrednio na legarze
(płycie), a pomiędzy nimi nie może być przerwy. Znacznie
trudniej osiągnąć ten efekt, gdy drewno nie jest toczone.
Płyta, na której leży kłoda powinna być malowana tak,
żeby  można  było  na  niej  zobaczyć  ewentualne
uszkodzenia piłą łańcuchową.

Fot.  17: Przy drugiej z kłód należy przygotować krążek..
O jego dokładnym umiejscowieniu decyduje przed startem
sam  zawodnik..  Moment  odłożenia  pilarki  na  krążku
równoznaczny jest z zatrzymaniem czasu i zakończeniem
konkurencji.

Fot. 18: Trociny do konkurencji powinny być drobne i bez
zanieczyszczeń,  np.  pochodzące  z  traka  taśmowego.
Absolutnie  nie  nadają  się  do  tego  trociny  spod  pilarki
spalinowej.

Fot.  19:  Stoper  (obciążnik)  zabezpieczający  odcinany
krążek  przed  przemieszczaniem  się  powinien  być
odpowiednio  ciężki  i  solidny,  lecz  jego  konstrukcja  nie
może przeszkadzać zawodnikowi przy starcie.



4. Przygotowanie drewna do poszczególnych konkurencji

a) Ścinka  drzew  na  trenażerach  –  drewno  powinno  mieć  średnicę  pierśnicową  zgodną
z regulaminem (28-38 cm), toteż przy wałkach krótszych niż 1,3 m dopuszcza się lekkie
odchylenie  od  tej  normy – wystarczy,  że  średnica  w miejscu  cięcia  będzie  zbliżona  do
wymaganej pierśnicowej. Wałki mogą być w korze i nie powinny mieć wyraźnych dużych
sęków  w  miejscu  cięcia.  Jeden  wałek  (długość  1,0-1,5  m)  może  wykorzystać  dwóch
zawodników.

b) Przerzynka  kombinowana  –  zarówno  w  tej,  jak  i  następnej  konkurencji  przerzynki
pomiarowi  podlegają  kąty  cięcia.  Z  tego  względu  rekomenduje  się  stosowanie  drewna
toczonego. W razie problemów z jego dostępnością dopuszcza się stosowanie okorowanych
równych wałków z możliwie małą zbieżystością (np. świerkowych), dlatego nie należy tu
wykorzystywać drewna z części odziomkowych. Dla poprawienia kształtów drewna można
ewentualne  nierówności  (guzy)  zniwelować  strugiem  elektrycznym.  Sęki  występujące
w drewnie powinny być możliwie niewielkie.

Malowanie  kłód  do  przerzynki  kombinowanej  należy  wykonywać  z  pomocą  taśm
malarskich lub przyłożonych wzdłuż kłody łat drewnianych. Wymalowane linie powinny
być równoległe, a ich krawędzie regularne. Kolorystyka jest dowolna, niemniej standardowo
linie boczne maluje się w kolorze czerwonym, a linię górną w kolorze zielonym.
 

c) Przerzynka na dokładność – przygotowanie drewna, jak wyżej, lecz kłody nie wymagają
wymalowywania sektorów cięcia. W przypadku stosowania drewna struganego ważne jest,
żeby powierzchnia, którą kłoda styka się z legarem (płytą), była na całej swojej długości
równa i miała kontakt z podkładem.
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Fot.  21:  Alternatywa  dla  stojaków  -  pień  z  nacięciem.
Ważne jest żeby kłoda spoczywała stabilnie.

Fot.  20: Stojaki powinny opierać kłodę na jej końcach,
przez  co  nie  będą  one  przeszkadzać  zawodnikowi
w starcie. 



d) Okrzesywanie – zaleca się (jak wyżej) stosowanie kłód z drewna toczonego, dopuszcza się
także drewno strugane.  W razie stosowania tego drugiego rozwiązania,  ważne jest,  żeby
kłody były podobnej średnicy (14 cm w cieńszym końcu), proste, a zgrubienia na okółkach
wyrównane.  Z  uwagi  na  swoją  budowę najlepiej  do  tej  konkurencji  nadaje  się  drewno
świerkowe.

Kołki  można  stosować  również  toczone  albo  zamiennie  o  przekroju  kwadratowym.
W przypadku  stosowania  kołków  okrągłych  powinna  to  być  średnica  30  mm,  jednak
producenci (np. trzonków) często oferują średnicę 28 mm, długość powinna wynosić około
50 cm. Nawiercając otwory do kołków, należy  pamiętać,  że powinny być one o 2 mm
mniejsze niż średnica kołka, a ich głębokość to przynajmniej 3 cm – powyższe zapewni
stabilne osadzenie kołków. Stosując alternatywnie kołki o przekroju kwadratowym, mogą
one mieć średnicę 25 x 25 mm. Otwory w każdym okółku powinny być wiercone w jednej
linii.  Drewno do kołków powinno być miękkie,  czyli  iglaste  i  tego samego rodzaju dla
wszystkich  zawodników.  Zainteresowanym  zawodnikom  należy  udzielać  informacji  na
temat  użytego  gatunku  drewna,  co
pozwoli  właściwie  przygotować  łańcuch
do konkurencji, gdyż nawet sucha brzoza
może  stanowić  problem  w  odcinaniu
kołków. Nie zaleca się nabijania kołków
na  długo  przed  zawodami,  gdyż  po
dłuższej  ekspozycji  na  słońce,  otwory
rozsychają  się,  a  kołki  luzują.  Nabijać
należy je w taki sposób, żeby w miejscu
ich  odcinania  nie  znajdowały  się  sęki.
Układ  kołków  co  kilka  lat  się  zmienia,
a aktualny dostępny jest zawsze na stronie
ialc.ch lub zawodydrwali.info.
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Fot. 23: Podwójne wiercenie okółków kłody. Po odcięciu
kołków przez pierwszego zawodnika (1), nabija się kłodę
ponownie  w  otworach  obok  (2)  dla  kolejnego
startującego.

Fot. 22: W razie kłopotów z nabyciem kołków o przekroju
okrągłym,  można  zastosować  kołki  o  przekroju
kwadratowym, co jest także tańszą opcją.

1 2

Fot.  24:  Przykładowy  szablon  ułatwiający  nawiercanie
kłody pod odpowiednim kątem.



Rozkład wiercenia okółków

                                  linia startu         okółek 1       okółek 2... 3               okółek 9       linia mety                          

początek kłody I______I_____I_____I…I_____I_____I_I koniec kłody

                      100 cm         50 cm          44 cm                 44 cm         50 cm

Bez  jakichkolwiek  oznaczeń  pozostawiamy  przynajmniej  pierwszy  metr  kłody.  Dopiero  na
wysokości przynajmniej 1 metra jest wymalowana linia startu, a 50 cm za nią pierwszy z dziewięciu
okółków, które zlokalizowane są od siebie w odległości 44 cm (mierzone od środka do środka
otworu). 50 cm za ostatnim okółkiem znajduje się linia mety. Całość (od linii startu do linii mety)
zajmuje  dokładnie  4,52  m,  a  odległość  od  pierwszego  do  ostatniego  okółka  wynosi  3,52 m.
Pozostałe  niespełna  pół  metra  (standardowa długość  kłody to  6 m)  można zagospodarować na
przedłużenie strefy od początku kłody do linii startu (nie może być ona krótsza niż 100 cm) lub
strefy od linii mety do końca kłody. W strefach tych na końcach kłody należy zaplanować montaż
kłód na stojakach. 
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Fot.  26: W przypadku użycia jednej kłody przez dwóch
zawodników należy  zamalować ewentualne  uszkodzenia
powstałe w wyniku pierwszej próby.

Fot.  25:  Kołki  należy  nabijać  w  taki  sposób,  żeby
w miejscu cięcia nie znajdowały się sęki.



5. Zapotrzebowanie na drewno – tabela 1

Konkurencja
Liczba uczestników

10 20 30

Ścinka

W lesie

10 drzew + 2 rezerwowe
- pierśnica: 28-38 cm

20 drzew + 4 rezerwowe
- pierśnica: 28-38 cm

30 drzew + 6 rezerwowych
- pierśnica: 28-38 cm

Na masztach

10 dłużyc + 1 rezerwowa
- średnica na 3 m: 28-38 cm
- długość: 18 m (dla palika
wbijanego 15 m od drzewa)

20 dłużyc + 2 rezerwowe
- średnica na 3 m: 28-38 cm
- długość: 18 m (dla palika
wbijanego 15 m od drzewa)

30 dłużyc + 3 rezerwowe
- średnica na 3 m: 28-38 cm
- długość: 18 m (dla palika
wbijanego 15 m od drzewa)

Na trenażerach

5 wałków
- średnica: 28-38 cm

- długość: około 1,0-1,5 m

10 wałków
- średnica: 28-38 cm

- długość: około 1,0-1,5 m

15 wałków
- średnica: 28-38 cm

- długość: około 1,0-1,5 m

Wymiana piły
łańcuchowej

- - -

Przerzynka
kombinowana

2 kłody
- średnica: 35 cm 
- długość: 2,0 m  
- gatunek: iglaste

2 kłody
- średnica: 35 cm 
- długość: 3,0 m  
- gatunek: iglaste

2 kłody
- średnica: 35 cm 
- długość: 4,0 m  
- gatunek: iglaste

Przerzynka na
dokładność

2 kłody
- średnica: 35 cm 
- długość: 2,0 m  
- gatunek: iglaste

2 kłody
- średnica: 35 cm 
- długość: 3,0 m  
- gatunek: iglaste

2 kłody
- średnica: 35 cm 
- długość: 4,0 m  
- gatunek: iglaste

Okrzesywanie

wersja
bogata

wersja
ekonomiczna

wersja
bogata

wersja
ekonomiczna

wersja
bogata

wersja
ekonomiczna

10 kłód
- średnica: 14 cm

- długość: 6 m
- gatunek: iglaste

300 kołków 
- średnica: 30 mm
- długość: około

50 cm

5 kłód
- średnica: 14 cm

- długość: 6 m
- gatunek: iglaste

150 kołków 
- średnica: 30 mm
- długość: około

50 cm

20 kłód
- średnica: 14 cm

- długość: 6 m
- gatunek: iglaste

600 kołków 
- średnica: 30 mm
- długość: około

50 cm

10 kłód
- średnica: 14 cm

- długość: 6 m
- gatunek: iglaste

300 kołków 
- średnica: 30 mm
- długość: około

50 cm

30 kłód
- średnica: 14 cm

- długość: 6 m
- gatunek: iglaste

900 kołków 
- średnica: 30 mm
- długość: około

50 cm

15 kłód
- średnica: 14 cm

- długość: 6 m
- gatunek: iglaste

450 kołków 
- średnica: 30 mm
- długość: około

50 cm
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6. Zapotrzebowanie na  przyrządy pomiarowe i narzędzia do sędziowania
konkurencji – tabela 2

Konkurencja Niezbędne przyrządy pomiarowe / narzędzia

Ścinka

W lesie / na masztach

- 2 stopery
- kątomierz 
- suwmiarka

- poziomica krótka (ok. 30 cm)
- średnicomierz

- taśma zwijana min. 15 m
- taśma zwijana 3 m

- farba do znakowania jaskrawa
- nóż/szpikulec do wyznaczenia połowy średnicy ścinanego drzewa

Na trenażerach

- 2 stopery
- kątomierz 
- suwmiarka

- poziomica krótka (około 30 cm)
- średnicomierz

- taśma zwijana 4 m
- farba do znakowania jaskrawa

- laser do oceny dokładności podcięcia

Wymiana piły
łańcuchowej

- 2 stopery
- marker

- klucz dynamometryczny (z możliwym do ustawienia momentem 20 Nm)
- nasadki do klucza 13 i 19

Przerzynka
kombinowana

- 2 stopery
- kątomierz
- suwmiarka

Przerzynka na
dokładność

- 2 stopery
- kątomierz
- suwmiarka

- zmiotka do trocin

Okrzesywanie
- 2 stopery

- suwmiarka lub specjalny przymiar do mierzenia pozostawionych tylców i głębokości nacięć
- farba do znakowania jaskrawa

- marker

Podsumowanie

Zakładając, że żadne z konkurencji nie będą rozgrywanie równolegle, te same narzędzia można stosować dla
różnych konkurencji.

Należy pamiętać o posiadaniu podkładek i protokołów oceny konkurencji z kalką (oryginał przekazywany jest
do biura zawodów, a kopia zawodnikowi). 
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7.  Zapotrzebowanie  na narzędzia  i  materiały  do obsługi  technicznej  na
czas zawodów – tabela 3

Konkurencja Niezbędne narzędzia i materiały

Ścinka
- młotek /siekiera do wbijania palików

- palik 40 mm x 40 mm wys. 1.5 m (palik środkowy) – 5 na 10 zawodników
- palik 40 mm x 40 mm wys. 0,5 m (paliki boczne tzw. świadki) – 10 na 10 zawodników

Wymiana piły
łańcuchowej

- stół do konkurencji
- drugi stół pomocniczy do odkładania przyrządów pomiarowych (opcjonalnie)

Przerzynka
kombinowana - 2 stojaki na kłody

- przyrząd do równania czół (opcjonalnie)

Przerzynka na
dokładność

- 2  płyty typu sklejka, ewentualnie OSB szerokości 1 m, długości około 2 m, grubości minimum 20 mm
- stopery (dociski)

- elementy stabilizujące kłody (pasy transportowe, łaty, etc.)
- ramki do ubijania trocin

- trociny (około 20 litrów na 10 zawodników)
- pojemnik do mieszania trocin z wodą (wanienka, wiadro, etc.)

- zmiotka do trocin
- paca do ubijania trocin

- toporek /pilarka akumulatorowa do odcinania niedopiłów

Okrzesywanie
- 4 stojaki na kłody

-  młotki/toporki do wbijania kołków
- pojemniki do sprawnego zbierania odciętych kołków

Podsumowanie
Zakładając, że żadne z konkurencji nie będą rozgrywanie równolegle, te same narzędzia można stosować dla

różnych konkurencji.
Dobrze jest mieć w zanadrzu wiertarkę/wkrętarkę i właściwe wiertło w razie potrzeby dowiercania miejsca dla

brakującego kołka lub innych potrzeb.
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Dlaczego warto organizować zawody drwali?

Choć nie jest to dyscyplina w naszym kraju popularna, to jej historia jest naprawdę bogata.
Polscy drwale w swoim dorobku mają nawet medale zdobyte na arenie międzynarodowej, w tym na
mistrzostwach świata! Każdy, kto brał udział w zawodach rangi mistrzowskiej musiał zacząć  od
zawodów rangi regionalnej i to do tej formuły ma niniejsze opracowanie zachęcać. Zawody rangi
regionalnej  mają  swój  niepowtarzalny  klimat,  są  świetną  okazją  do  integrowania  środowiska
leśnego, a także zabawy. Bez wątpienia wartością dodaną jest doskonalenie umiejętności samych
startujących oraz propagowanie zasad bezpiecznej pracy. Cykliczne zawody  dają także okazję do
weryfikacji umiejętności pracowników leśnych, a startujący podnoszą swoją kulturę pracy.

Organizacja zawodów drwali wymaga z pewnością pracy i zaangażowania, ale nie jest to
wcale  trudne,  a  każda  forma takich  zmagań warta  jest  swojej  próby!  Chętnych do startów nie
brakuje,  a  dla  organizatora  będzie  to  świetna  okazja  do  promocji,  wobec  czego  zachęcam
wszystkich, którzy o organizacji zawodów drwali myślą!

Opracował: Kamil Szarmach

Zdjęcia na okładce: Marek Bodył, Krzysztof Piątek

Zdjęcia pozostałe: Marek  Bodył,  Krzysztof  Piątek,  Maciej  Pilarski,  Kamil  Szarmach,
Bartosz Szpojda, Wiktoria Warmbier

Pomoc merytoryczną w zakresie organizacji zawodów drwali można uzyskać: 

 szarmachkamil@gmail.com

 /Fabryka Drwali - Kamil Szarmach
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100076551638955
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