REGULAMIN
Mistrzostwa Polski drwali 2011
CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA
§1
Organizatorami zawodów drwali są: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych – SPL;
Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych – SIOMOL oraz
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie.
§2
Zawody rozgrywane są według regulaminu IALC (International Association Logging
Championships) w 5 konkurencjach (ścinka drzew, wymiana piły łańcuchowej, przerzynka
kombinowana, przerzynka na dokładność, okrzesywanie).
Przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:
a) pierwszy (ścinka drzew) - dla ok. 40 zawodników,
b) drugi (pozostałe konkurencje) - dla 20 zawodników z najwyŜsza liczbą punktów
uzyskanych w pierwszym etapie.
Wyłącza się zagadnienia dotyczące Mistrzostw Świata jak: obserwatorzy międzynarodowi,
tłumacze, sprzęt pomiarowy ialc-u, powiadamianie o warunkach technicznych z półrocznym
wyprzedzeniem, itp.
§3
Do startu w Mistrzostwach Polski Drwali 2011 uprawnieni są wyłącznie zawodnicy,
wyłonieni z poszczególnych Eliminacji oraz posiadający polskie obywatelstwo - formalnie
zatwierdzonych przez SPL i SIOMOL.
§4
Zawody są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej, w dwóch kategoriach wiekowych:
„otwarta” i junior „U24”. Wiek zawodnika w kategorii junior nie moŜe przekraczać 24 lat,
przy czym decyduje rok urodzenia. Zawodnik musi być przed zawodami przydzielony do
danej kategorii wiekowej.
§5
Zakwalifikowani do Mistrzostw Polski Drwali 2011 zawodnicy, zgłaszani są pisemnie do
organizatorów tych zawodów (przedstawiciele SPL lub SIOMOL) - przez organizatorów
poszczególnych Eliminacji. Zgłaszający zobowiązany jest podać kategorię wiekową, w jakiej
dany zawodnik będzie startował. W wyjątkowych sytuacjach, zawodnik startujący, moŜe przed zawodami, na odprawie - samodzielnie zmienić kategorię wiekową.
§6
Liczba zawodników przechodzących z Eliminacji - do Mistrzostw Polski Drwali określona
jest w ustaleniach z organizatorami poszczególnych Eliminacji i nie moŜe przekroczyć 4
os./zawody. W sytuacji, kiedy w gronie zawodników z najlepszymi wynikami w danych
Eliminacjach - jest osoba, która uzyskała juŜ prawo startu w Mistrzostwach Polski Drwali
2011 z innych Eliminacji - organizator Eliminacji moŜe zgłosić zawodnika (lub zawodników)
z miejsc kolejnych. W przypadku zdarzeń losowych lub rezygnacji danych zawodników ze

startu w Mistrzostwach Polski Drwali 2011, moŜliwe jest zgłoszenie zawodników
rezerwowych (wg rankingu danych Eliminacji).
Organizatorzy MP zastrzegają sobie moŜliwość zaproszenia na zawody osób, które nie
zakwalifikowały się na MP ale osiągnęły w trakcie Eliminacji dobre wyniki.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.08.2011
§7
Skład sędziowski i członków jury zawodów - w odpowiedniej liczbie - powołuje Zarząd
Stowarzyszenia Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. W skład jury
wchodzą przedstawiciele: SPL, SIOMOL, LZD SGGW, LP.
§8
Zawodnicy startują z wylosowanymi na wcześniejszej odprawie numerami. Kolejność startu
określa i podaje do wiadomości organizator w czasie zawodów. Numery startowe (kamizelki)
dostarcza organizator – zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego podczas
trwania konkurencji. Zawodnik bez numeru przydzielonego lub z numerem nieczytelnym,
podlega dyskwalifikacji.
§9
WyróŜnienia przyznaje się za pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach wiekowych - dla
zawodników, którzy osiągnęli najwyŜszą sumę punktów w 5 konkurencjach.
W ramach poszczególnych konkurencji przyznaje się po jednym tytule mistrza konkurencji
równieŜ w dwóch kategoriach wiekowych.
§10
Mistrzowie z obu kategorii wiekowych otrzymują prawo startu bez eliminacji w
Mistrzostwach Polski Drwali 2012 roku.
§11
Organizator zapewnia zawodnikom ubezpieczenie na czas udziału w poszczególnych
konkurencjach zawodów.
§ 12
Wstęp na powierzchnię, na której rozgrywana jest dana konkurencja osób trzecich (prasa,
obserwator itp.) jest moŜliwy tylko za zgodą sędziego głównego zawodów i po
poinformowaniu sędziów danej konkurencji.
§13
Wszelkie ewentualne niejasności organizacyjne rozpatrywane będą przez osoby posiadające
pełnomocnictwo organizatorów (S. Sokolski – SPL; R. Kujawiak – SIOMOL).

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
§ 15
Wszystkie pomiary, oceny i punktacje będą wynikać z zapisów zawartych w regulaminie
IALC. Ewentualne niedookreślone szczegóły i interpretacje zostaną podane do ogólnej
wiadomości w niniejszym Regulaminie Wewnętrznym MP Drwali oraz powtórzone
zawodnikom i sędziom w czasie odprawy przed zawodami.
§ 16
Wszystkie odczyty pomiarów, wymagające zaokrąglenia wykonywane będą następująco (w
zaleŜności od wymaganej dokładności):
- dziesiąte lub setne części liczby: 1-4 zaokrąglane w dół (np.: 5,3 → 5,0 lub 14,94 → 14,90);
- dziesiąte lub setne części liczby: 5-9 zaokrąglane w górę ( np.: 5,7 → 6,0 lub 14,96 →
15,00).
§ 17
Zasady bezpieczeństwa:
1. KaŜde uruchomienie pilarki na starcie danej konkurencji jest traktowane jako przystąpienie
zawodnika do pracy; uruchomienie pilarki z podniesioną siatkową osłoną twarzy, będzie
traktowane jako naruszenie ogólnych zasad bezpieczeństwa.
2. KaŜdy krok zawodnika z uruchomioną i trzymaną w rękach pilarką powinien odbywać się z
załączonym hamulcem (dotyczy równieŜ uruchamiania i rozgrzewania silnika pilarki na
starcie).
§ 18
Konkurencje:
a) ścinka:
- kaŜde uszkodzenie odziomka (np. wyrwanie włókien, rozszczypanie pnia itp.) traktowane
jest jak pęknięcie,
- długość pęknięcia mierzona jest zawsze od płaszczyzny czoła odziomka,
- dopuszczalne jest wykonanie zabiegu korowania w trakcie przygotowywania stanowiska;
b) wymiana piły łańcuchowej:
dopuszczalne jest zdemontowanie - przed startem - obsypnika trocin i ostrogi (o ile
występują),
- klucz do odkręcania nakrętek mocujących prowadnicę i napinania piły łańcuchowej musi
być standardowy i nie moŜe nosić śladów i znamion ingerencji (np. oklejanie, spiłowywanie
ostrych krawędzi, wyginanie, itp.);
c) przerzynka złoŜona (kombinowana) i okrzesywanie:
- wymiary dotyczące umieszczenia kłód na odpowiedniej wysokości od podłoŜa, odnoszą się
do osi wzdłuŜnej (środka) kłody.

