
 

Veřovský pilař 

Sbor dobrovolných hasičů ve Veřovicích 

si Vás dovoluje pozvat na soutěž v dovednosti práce s motorovou řetězovou 

pilou  

„Veřovský pilař“,  

která se koná 

21. srpna 2021 ve Veřovicích. 

Soutěž bude probíhat na asfaltovém prostranství u hasičské zbrojnice.  

Příjezd závodníků od  14:30 hod.  

Zahájení soutěže po prezenci a instruktáži proběhne v 15:00 hod. 

Soutěžící budou startovat v pořadí dle registrace. Registraci možno provést  

e-mailem na adrese hasiciverovice@email.cz do úterý 17. 8. 2021. 

Propozice soutěže 
 

Kategorie:  Společná pro muže i ženy, členy jednotek SDH obce i příslušníky HZS  

a občanů s platným pilařským osvědčením. 

 

Disciplíny: Soutěž bude probíhat dle vlastních pravidel. 

  1) výměna řetězu - při této disciplíně musí soutěžící rozložit a následně 

složit řezací část motorové řetězové pily. Disciplína se provádí na stole 

před rozhodčím. Během disciplíny se nesmí soutěžící nijak zranit (drobné 

oděrky, pořezání kůže od řetězu). Následující 2 disciplíny (přesný řez  

a odvětvování) musí soutěžící absolvovat bez toho, aby byla na motorové 

pile provedena jakákoliv úprava. 

   

  2) přesný řez - úkolem soutěžícího je odříznout kotouč z kmene tak, aby 

nepoškodil desku, na které kmen leží. Šířka kotouče musí být minimálně 

3 cm a maximálně 6 cm. Kotouč musí být odříznut tak, aby řez svíral 

pravý úhel s podélnou osou kmene. Trestnými sekundami bude 

hodnocena výška nedořezu a poškození podkladní desky. 

 

  3) odvětvování - tato disciplína se provádí na trenažéru z ležícího kmene, 

který je upevněn tak, aby jeho horní hrana byla ve výšce cca 45 cm. 

V tomto kmeni je umístěno minimálně 12 kolíků (větví) a to vždy 

po třech na stejné úrovni kolmo na sebe – vodorovně doleva – kolmo 

vzhůru – vodorovně doprava. Motorová pila stojí při startu na zemi 

nastartovaná, přičemž řetěz se nesmí otáčet. Trestnými sekundami bude 

hodnocena délka nedořezu větví. 
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Podmínky účasti: Účastníci soutěže mohou být členové jednotek požární ochrany 
(JSDH obce, JSDH podniku, zaměstnanci HZS podniku nebo příslušníci 

HZS ČR), kteří absolvovali specializační kurz pro obsluhu motorových 

pil v jednotce PO dle pokynu GŘ HZS ČR č. 11/2014 a také pravidelnou 

odbornou přípravu dle čl. 3 odst 3. 

  Nebo občané, kteří předloží platné osvědčení pro práci s motorovou 

pilou. Platnost osvědčení bude kontrolována při prezenci! 

   

  Při plnění disciplín nesmí být soutěžící pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek a odpovídá si za svou bezpečnost.  

   

  Soutěž není pořadatelem pojištěna. 
   

Ústroj: Protiprořezové kalhoty nebo návleky, zásahová (protiprořezová) obuv, 

přilba a rukavice. 

 

Vybavení: Vlastní motorová pila v řádném technickém stavu se všemi 

bezpečnostními a konstrukčnímiprvky. 

 

Časomíra: Stopky. 

 

Ceny: První 3 místa budou oceněna věcným darem. Všichni účastníci obdrží 

diplom a upomínkové předměty.  

       

Protesty:  Protesty lze předkládat veliteli soutěže po složení vkladu 400 Kč pouze 

do začátku následujícího soutěžního pokusu. V případě zamítnutí 

protestu částka propadá ve prospěch pořadatele. 

 

Startovné:  200 Kč za startujícího účastníka. 

 
 

Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení disciplín posledního závodníka. 
 

 

 starosta SDH velitel SDH 

 Vladimír Šťastný Petr Šťastný 

  



 

Přesný řez – schéma uložení kmene na desce 

 
Měření nedořezů u přesného řezu 

 
 

 


