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Pravilnik tekmovanja 
 

 Tekmovalne discipline: 
 

I. Preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter osnov prve pomoči 

II. Kombiniran rez 

III. Precizen rez na podlagi 

IV. Zasek in podžagovanje 

V. Kleščenje 

VI. Podiranje droga na balon 

 

Organizator lahko spremeni vrstni red disciplin. 

Tekmovanje bo izvedeno na hlodovini iglavcev. 

Rezultate sodniki vpisujejo v zapisnike (so v prilogi).  

Sodniki vsak kolut označijo s tekmovalčevo številko; koluti se morajo hraniti do konca 

tekmovanja. 

 

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU 
 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak prijavljeni tekmovalec so: 

 

 biti mora polnoleten, 

 

 državljan RS, 

 

 biti mora lastnik gozda ali družinski član, 

 

 nikoli ni bil zaposlen v kaki gozdarskem podjetju kot poklicni sekač, 

 

 biti mora opremljen z osebnimi varovalnimi sredstvi, 

 

 imeti mora popolnoma opremljeno sodobno motorno žago, ki ustreza pogojem varnega dela, 

 

 je bil udeleženec tečaja “varno delo z motorno žago”, ki ga organizira Zavod za gozdove Slovenije 

(ni pogoj-priporočeno). 

 

 

VARNOST TER SPLOŠNA NAVODILA PRI TEKMOVANJU 
 

 Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost;  

 

 Vsak udeleženec tekmovanja je dolžan spoštovati vsa varnostna pravila tekmovanja in splošna 

pravila o varnem delu. Vsako neupoštevanje le-teh so sodniki dolžni prijaviti in kaznovati v 

skladu s Pravilnikom tekmovanja (tabela kazenskih točk); 

 

 Tekmovalni prostor je označen, nevarne cone pa posebej zavarovane; 

 

 Kršitve varnostnih pravil veljajo za čas, ko tekmovalec ali njegov vodja vstopi v tekmovalni 

prostor; 
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 Pri delu z motorno žago, kakor tudi pri dolivanju goriva je prepovedano kajenje in uporaba 

odprtega ognja; 

 

 Vsi tekmovalci morajo med prenašanjem motorne žage med disciplinami (znotraj tekmovalnega 

prostora) imeti na letvi in verigi nameščen ščitnik verige; 

 

 Strogo je prepovedano vsakršno premikanje z vrtečo verigo - neupoštevanje se kaznuje z 20 

kazenskimi točkami; 

 

 Startni znaki so ustni (pripravljen – pozor - zdaj ) in ročni (roka kvišku – roka vodoravno – roka 

spuščena); 

 

 Sodniki morajo pred tekmovalčevim nastopom označiti vsako čelo hloda s startno številko; 

 

 Pri vžiganju in ogrevanju motorne žage kakor tudi pri delu z njo, se ne sme nihče nahajati pred 

tekmovalcem v polkrogu najmanj 2 m; 

 

 Pri tekmovalnih disciplinah z motorno žago je obvezno uporabljati varovalno čelado z mrežico 

za obraz (mora biti spuščena) in varovalo sluha (glušniki morajo biti na ušesih), varovalne 

rokavice, varovalne hlače z varovalnimi vlakni, varovalne delovne čevlje s kapico ter imeti pri 

sebi osebno prvo pomoč. Vsa potrebna oprema mora biti pravilno nameščena pred vžigom 

motorne žage. (tudi spuščena varovalna mrežica ter na ušesih nameščeni glušniki) 

 

 Tekmovalec lahko uporablja več motornih žag, pogoj je le, da so le te predhodno tehnično 

pregledane in potrjene. 

 

 Med tekmovanjem, se v ograjenem tekmovalnem prostoru lahko nahajajo:  

vodstvo tekmovanja, razsodišče, sodniki in tekmovalci, ki trenutno tekmujejo. 

 

 Tekmovalec in vodja ekipe lahko vstopi v tekmovalni prostor samo na sodnikov poziv.  

Prisotnost v tekmovalnem prostoru preverjajo sodniki. Enkratno kršenje predpisa prinaša 50 

kazenskih točk, večkratno neupoštevanje teh predpisov pa po sklepu razsodišča tekmovanja tudi 

diskvalifikacijo tekmovalca; 

 

 V primeru nesreče oziroma večje poškodbe mora biti tekmovalec pregledan pri zdravniku in 

lahko nadaljuje tekmo le po presoji zdravnika in razsodišča tekmovanja; 

 

 Vsi udeleženci se morajo obnašati spoštljivo do tehničnega osebja, sodnikov in tekmovalcev. 

Po odločitvi razsodišča tekmovanja se kršenje sankcionira z diskvalifikacijo kršitelja; 

 

 Vsi, ki vstopajo (na poziv) v tekmovalni prostor ali se tam že nahajajo (sodniki, vodje ekip, 

razsodišče, …) morajo imeti varovalne čevlje in varovalno čelado. 

 

 Tekmovalec ima pravico eno minutne koncentracije pred začetkom vsake discipline; 

 

 Organizator ne prevzema odgovornosti za eventualno nastale poškodbe ali škodo na blagu in 

opremi tekmovalcev, vodij ekip, opazovalcev in obiskovalcev. 

 

 Tekmovalec ne sme biti pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc 
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VAROVALNA   OPREMA   TEKMOVALCEV in sodnikov 
 

        Za tekmovalce je predpisana sledeča varovalna oprema: 

- močan, čez gleženj segajoč delovni čevelj z dobro oprijemljivim podplatom; 

- delovne hlače z varovalnimi vlakni; 

- delovne rokavice; 

- varovalna čelada z mrežico za varovalo obraza in glušniki; 

- osebna prva pomoč; 

       Varovalo sluha in obraza morajo biti nameščeni pred začetkom izvajanja discipline. 

Uporaba delovnega jopiča ni obvezna pri nobeni disciplini 

Tekmovalec lahko pristopi k posamezni disciplini samo s predpisano varovalno opremo, ki mora biti 

nameščena pred vžigom motorne žage. 

 

 

Sodniki morajo uporabljati varovalno čelado (pri kleščenju tudi mrežico) in varovalne čevlje. 

 

DELOVNO  ORODJE  in oprema 
 

 Pred začetkom nastopa v 2. tekmovalni disciplini bo izveden tehnični pregled (po priloženem 

spisku v tabeli 2 ) in potrditev orodja, tehnično pregledane in potrjene motorne žage se 

označijo z nalepko. Na nalepki je žig ZGS in vpisana skupina motorne žage I. ali II. 

(glede na prostornino motorja). Nalepka se nalepi na zaščitni notranji del vodilnega 

ročaja. 

 Uporablja se lahko samo motorne žage z zavoro verige;  

 Tekmovalec lahko uporablja tri letve in štiri verige; 

 Žaga in dolžina letve sta lahko poljubno izbrani za posamezno disciplino, vendar  

       mora biti motorna žaga predhodno pregledana in potrjena; 

 Zunanje označitve in izven serijske predelave motorne žage in označitve rokavic niso dovoljene; 

 Vsak poizkus predelave motorne žage, ko bo ta že pregledana ter označitve orodja in rokavic 

po izvršenem pregledu, bo kaznovan z diskvalifikacijo tekmovalca. 

 

 

Tabela 1:    KAZENSKE TOČKE PRI KRŠENJU PREDPISOV IN NESREČAH 

 

Obvezne discipline  

 
 

Opis prekrška 

I. 

Preizkus 

znanja 

II. 

Kombiniran  

rez 

III. 

Precizen 

rez 

IV. 

Zasek in 

podžagovanje 

V. 

Kleščenje 
VI. 

Podiranje 

 na balon 

1. Vstop v tekmovalni     

prostor brez poziva 
/  

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 
2. Pričetek dela  

       brez varovalne opreme                      

                             (po prekršku) 

/  

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 
3. Nepravilni način  

      vžiganja motorne žage 
/  

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 
4. Dotik verige 

        pri vžgani motorni žagi 
/  

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 
5. Uporaba žage samo z eno 

roko, ko je mot. žaga 

vžgana  in se veriga vrti 

/  

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

6. Premikanje  

        pri vrteči verigi 
/  

20 

 

20 

 

20 

 

20* 

 

20 
7.  Če žaga ne vžge  /      
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  v 5 minutah 30 30 30 30 30 
8.   Izpadla ali blokirana veriga O točk za to nalogo 
9.    Poškodba, kjer ni  potrebna     

       zdravniška oskrba 
/  

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 
10.  Poškodba, kjer je potrebna  

zdravniška oskrba 
/  

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 
11. Če tekmovalec ni  

      opremljen s prvo pomočjo 
Start ni dovoljen 

*Premikanje pri vrteči verigi je dovoljeno le, ko je letev na vrhu in na nasprotni strani debla. 

Tekmovalca se ocenjuje od vstopa v tekmovalni prostor, do odhoda iz tekmovalnega prostora. 

 

Tabela 2: Tehnični pregled motorne žage zajema: 

 

1. nepoškodovan ščitnik desne roke na vodilnem ročaju 

2. delovanje varnostnega vzvoda za dodajanje in odvzemanje plina 

3. delovanje stikala za sklenitev in prekinitev električnega tokokroga 

4. tovarniško oblikovan in nepredelan nosilni ročaj 

5. pregled lovilca verige (originalen tovarniški) 

6. delovanje zavore verige (po navodilih o vzdrževanju motorne žage) 

7. pregled vijakov in matic za pritrditev letve in priključnega pokrova 

8. pregled usmerjevalca žagovine na priključnem pokrovu 

9. tovarniško izdelana in nameščena ostroga 

10. nepoškodovana in neoznačena letev 

11. nepoškodovano in neprirejeno pogonsko vreteno 

12. delovanje napenjalca verige 

13. nepoškodovani blažilniki tresljajev (amortizerji) 

14. ohišje in pokrovi motorne žage brez mehanskih poškodb 

15. nepoškodovan izpušni lonec 

16. delujoča in brezhibna zaganjalna naprava 

17. dovoljene so samo tovarniške označbe za določanje smeri podiranja in višine podžagovanja  

18. ugotovitev in označitev skupine motorne žage in s tem potrditev ustreznosti (z nalepko) 

 

 

Točkovnje in uvrstitve 
 

1. Vsakemu tekmovalcu bodo pred vsako tekmovalno disciplino na njegovo željo še 

enkrat pojasnjena temeljna pravila izvajanja discipline. 

2. Tekmovalčev dosežek je rezultat doseženih in kazenskih točk. 

3. Za določanje tekmovalnega rezultata uporabljajo sodniki v skladu s pravili merilne 

naprave in druge pripomočke. 

4. Tekmovalci dobijo točke za porabljen čas za doseženo kvaliteto svojega dela. 

5. Za kršitev varnostnih pravil in napak pri delu (žaganju) dobijo tekmovalci kazenske 

točke. Pridobljenim točkam v posameznih disciplinah se odšteje negativne kazenske 

točke.  

6. Rezultati merjenja se zapišejo v zapisnik. Sodniki in tekmovalci podpišejo zapisnike, 

ki jih kasneje potrdi glavni sodnik oziroma razsodišče.  

7. Če je rezultat v neki disciplini »0 točk« oziroma če je tekmovalec v neki disciplini 

diskvalificiran, lahko tekmuje v ostalih disciplinah, doseženi rezultati pa se upoštevajo 

v končni individualni in ekipni razvrstitvi. 

8. V kolikor se utrga zaganjalna vrvica med zaganjanjem, se dovoli poprava brez 

kazenskih točk in kasnejši nastop. 
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9. Če tekmovalcu zmanjka gorivo med izvajanjem discipline, se to šteje za njegovo 

napako in ni dovoljen ponoven nastop in dobi 0 točk za to disciplino. 

10. Tekmovalcu, kateremu motorna žaga ne vžge v 5 minutah (dobi 30 kazenskih točk),  

se dovoli uporaba druge tehnično pregledane m. žage; ta zamenjava je možna za 3, 4, 

5, in 6 disciplino; odločiti se mora v 5 minutah. 

11. Odvitje pokrovčka goriva ali olja se ne kaznuje in se dovoli ponoven nastop. 

12. Poravnava čela hloda je dovoljena tekmovalcu, če je tekmovalec pred njim dobil na  

kakšni meritvi 0 točk. 

13. Postopek rezanja za posamezno disciplino je predpisan in neupoštevanje le tega je 0 

točk za tisti hlod. 

14. Odtrganina zaradi teže koluta (zavesica) se ne meri kot zob, se ne kaznuje. 

15. Točkovanje je posamično in ekipno. 

16. Tekmovalne discipline so: Preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu, 

kombiniran rez, precizen rez, zasek in podžagovanje, kleščenje ter podiranje na balon, 

delo z nakladalno napravo (fakultativno). 

17. Uvrstitev posameznega tekmovalca je v vsaki disciplini določena z doseženim 

številom točk. Najboljši tekmovalec je tisti, ki zbere največje število točk. 

18. Končni vrstni red tekmovalcev je odvisen seštevka doseženih točk po posameznih 

tekmovalnih disciplinah.  

19. Če zbereta dva tekmovalca enako število točk, je zmagovalec tisti, ki je med 

tekmovanjem zbral manjše število kazenskih točk v vseh disciplinah. Če je tudi v tem 

primeru rezultat izenačen, je zmagovalec tisti, ki je dobil večje število točk pri 

»zaseku in podžagovanju«. 

20. Za ekipni rezultat se štejejo točke vseh treh tekmovalcev v ekipi. 

21. Če dve ekipi zbereta enako število točk, je zmagovalna ekipa tista, ki je med 

tekmovanjem zbrala manjše število kazenskih točk. Če je tudi v tem primeru rezultat 

izenačen, je zmagovalna ekipa tista, ki je dobila večje število točk pri »zaseku in 

podžagovanju«. 

 

 

Ugovori in pritožbe 
 

1. Vodja ekipe lahko na tekmovalni prostor, merjenje in ocenjevanje sodnikov vloži pismeno 

ali poda ustno pritožbo pri razsodišču tekmovanja. 

2. Pritožba mora biti vložena pred tekmovalčevim podpisom pri posamezni disciplini. 

Pritožbe bodo takoj raziskane. 

3. V kolikor so sodniki napravili napako pred izvedbo ali med izvajanjem discipline, se 

tekmovalcu dovoli ponoven nastop, brez kazenskih točk; 

4. Odločitev razsodišča tekmovanja je dokončna. 

 



Pravilnik 21. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov                       Gornja Radgona, avgust 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Zavod za gozdove Slovenije 
8 

Podelitev odličij  
 

Organizacijski odbor bo ob razglasitvi rezultatov tekmovanja podelil prvim trem ekipam in 

posameznikom pokale.  

 
 

OPIS    POSAMEZNIH    DISCIPLIN 
 

I.. disciplina : PREIZKUS ZNANJA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA 

PRI DELU TER OSNOV PRVE POMOČI 

 

Priprava za disciplino “Preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter 

osnov prve pomoči” 

 

Naloga tekmovalca je, pisno odgovori na tri (3) odgovore. 

 

Sodnik mora pregledati naslednje: 

- da tekmovalec ne prepisuje, 

- da med odgovarjanjem na vprašanja ne sprašuje za pravilne odgovore, 

- preveriti identiteto tekmovalca. 

 

Izvedba discipline “ Preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter osnov 

prve pomoči ” 

 

Preizkus znanja se opravlja med potekom tekme, do zaključka preostalih disciplin. Po 

zaključku dela na preostalih disciplinah preizkusa ni več mogoče opravljati. Tekmovalec si 

sam izbere kdaj med tekmovanjem bo opravil preizkus znanja. Pred začetkom preizkusa 

znanja mora tekmovalec dokazati svojo identiteto z osebnim dokumentom. 

 

Točke v tej disciplini so za: 
Pravilne odgovore: 

 

vsi odgovori napačni:    0 točk, 

en pravilni odgovor :    100 točk, 

dva pravilna odgovora:   200 točk, 

trije pravilni odgovori :   300 točk. 

tekmovalec ni odgovarjal na vprašanja 0 točk 

 

Za odgovore na vprašanja je na razpolago 3 minute časa. Pri vsakem vprašanju se s križcem 

označi le en (1) odgovor.  

 

V primeru, da tekmovalec označi več odgovorov pri enem vprašanju, se za to vprašanje dodeli 

nič (0) točk! 

 

V primeru, da tekmovalec med opravljanjem preizkusa poizkuša dobiti odgovore na vprašanja 

s prepisovanjem ali spraševanjem, za to disciplino ne dobi točk. 

 

Vprašalniki se bodo žrebali. 

 

Priporočena literatura za pripravo na 1. disciplino: 
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 Varnost in zdravje pri delu v gozdu: Zavod za gozdove Slovenije, 2003 

 

Zloženke »Varno delo v gozdu«: 

 Sečnja – zasek in podžagovanje: Zavod za gozdove Slovenije, 2006 

 Podiranje neobičajno raslih dreves: Zavod za gozdove Slovenije, 1998 

 Nevarnosti pri izdelavi poškodovanega drevja: Zavod za gozdove Slovenije, 2006 

 Spravilo lesa – primerne lastnosti in oprema traktorja: Zavod za gozdove Slovenije, 

2006 

 Spravilo lesa – tehnika dela s traktorjem: Zavod za gozdove Slovenije, 2006 

 Obnašanje na delovišču, prometnicah in v bližini naselij: Zavod za gozdove Slovenije, 

2006 

 

Ostala ustrezna literatura. 

 

 

 

II.   KOMBINIRAN  REZ 
 

Opis naloge 

 

Dva stružena hloda (brez lubja) konstantnega premera 35 ± 5 cm sta paralelno postavljena na podporah. 

Na podporah ležita pod kotom 7 ° glede na horizontalno os debla in to vsak v svojo stran. Ena sredina 

rezalne ploskve je 70 cm nad tlemi in druga pa 40 cm nad tlemi. 
 

Razporeditev podpor – položaj hlodov: 

 

 

Na obeh hlodih sta z barvo bočno po vzdolžni osi označena pasova širine 10 cm, v katerem se morata 

reza ujemati s tem, da letev ne sme preiti preko označenega pasu, tudi ne ko kolut že odpade. 

Pri obeh hlodih se prvi rez začne od spodaj navzgor do označenega 10 cm širokega pasu in v ta pas, 

vendar se ga ne sme prerezati. 

Na zgornji strani hlodov je 20 cm širok pas, ki označuje območje v katerem mora tekmovalec začeti  

drugi rez. 
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Debelina koluta mora biti med 30 in 80 mm in se meri v območju 20 cm pasu na vrhu hloda. 

 

Naloga je opravljena tedaj, ko ležita oba koluta na tleh. V primeru, da en kolut ni padel na tla, 

tekmovalec ne dobi točk za tisti hlod.  

 

Poravnava čela hloda se tekmovalcu dovoli, če tekmovalec pred njim na tistem hlodu ni dobil nobene 

točke za kvaliteto (ali če je bil diskvalificiran). Poravnavo si opravi tekmovalec sam. 

Vsak kolut mora biti na čelu hloda označen s številko tekmovalca še pred pričetkom 

prežagovanja.  

 
Potek naloge 

 

Tekmovalec se postavi za startno črto, kjer odloži delovno ogreto in delujočo motorno žago. 

1. Startni znak.____________________________________________Začetek merjenja časa. 

2. Vzame motorno žago in pristopi k prvemu hlodu. 

3. Izvede prvi rez. Reže od spodaj navzgor do in v 10 cm označeni pas. Vstop  v označeni pas 

kontrolira tekmovalec sam. 

4. Izvede drugi rez. Prične z rezanjem v 20 cm širokem pasu na vrhu in konča rezanje v 10 cm pasu.* 

5. Ko kolut odpade mora tekmovalec zaustaviti verigo. 

6. Pristopi k drugemu hlodu in ponovi postopek prežagovanja. 

7. Ko drugi kolut pade na tla: _________________________________Konec merjenja časa.  

      Če drugi kolut ne odpade je konec naloge ko tekmovalec prestopi ciljno črto. 

8. Ustavi verigo in gre preko ciljne črte. 

 

 *  To pomeni, da letev v nobenem primeru ne sme preiti pod spodnjo linijo 10 cm označenega pasu. 

 

Točkovanje – vrednotenje: 

 

Optimalno število točk je 155; število točk se lahko še poveča s skrajševanjem časa rezanja pod 30 

sekund in sicer po 1 točka na sekundo. 

Pri izenačenju točk dveh tekmovalcev je zmagovalec tisti, ki je pustil manjši »zob«.  

Če sta tekmovalca še vedno izenačena, potem je zmagovalec tisti s krajšim časom. 

 

(1.)  Čas 

 

Število točk je odvisno od moči - skupine v katero spada določena motorna žaga. Delitev po skupinah 

moči je sledeča: 

 

Predpisan idealen čas  na  skupino  motorne  žage: 

 

 Skupina 1: od 46 do 55 cm3  prostornine  30 s = 50 točk 

 Skupina 2:   nad 56 cm3  prostornine   27 s = 50 točk 

 

Za vsako pridobljeno sekundo nad predpisanim časom bo vzeta 1 točka. 

Za vsako sekundo pod idealnim časom dobi tekmovalec 1 točko. 

Čas merjenja se zaokrožuje na 0,1 sekunde in se zaokrožuje navzgor ali navzdol glede na bližnjo 

sekundo.  
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Tabela 4:   Točke za dosežen čas pri KOMBINIRANEM REZU 

 

Skupina I. Skupina II.  

sekund     točke 

vsaka sekunda  + 1 točka / sekundo  

25 22 55 

26 23 54 

27 24 53 

28 25 52 

29 26 51 

30 27 50 

31 28 49 

32 29 48 

33 30 47 

34 31 46 

35 32 45 

 

Tabela se po potrebi lahko interpolira. 

 

(2.) Pravokotnost rezanja 

 

Izvedeno rezanje bo izmerjeno na obeh čelih v horizontalni (v stranskem 10 cm pasu) in vertikalni smeri 

(v 20 cm označenem pasu na vrhu hloda), s kotnikom v stopinjah ali mm. 

Zabeleži se večje odstopanje za posamezen hlod v horizontalni (2a) in vertikalni smeri (2b). 

 

Tabela  5: Točke za PRAVOKOTNOST  REZANJA 

 

Kot odstopanja Odstopanje Točke Kot odstopanja Odstopanje Točke 

° mm  ° mm  

0° 00' 0 30 2° 31'  -  3° 00' 15 - 17 6 

0 ° 01'  - 0° 30' 1  -  2 25  3° 01'  -  3° 30' 18 – 20 4 

0° 31'  -  1° 00' 3  -  5 20  3° 31'  -  4° 00' 21 – 23 3 

1° 01'  -  1° 30' 6 – 8 15  4° 01'  -  4° 30' 24 – 26 2 

1° 31'  -  2° 00' 9 – 11 10  4° 31'  -  5° 00' 27 – 29 1 

2° 01'  -   2° 30' 12 – 14 8 5° 01' >  30 > 0 

 

 

 
        Uporaba merilnih instrumentov za merjenje odstopanja po horizontali in   

                    vertikali ter meritev višine zoba 

 

(3.) Razlika rezov – višina zoba 
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Višina zoba, razlika med obema rezoma bo merjena na 1 mm natančno v označenem območju 

(10 cm pas) na kolutu. Upošteva se večje odstopanje. 

 

Tabela 6: Razlika rezov  (višina zoba) 

 

Višina zoba (mm) Točke Višina zoba (mm) Točke 

≥ 15 0 8 21 

14 3 7 24 

13 6 6 27 

12 9 5 30 

11 12 4 33 

10 15 3 36 

9 18  2 40 

  ≤ 1 45 

 

 

 

(4.) Neujemanje rezov v stranskem označenem pasu 

 

 Reza od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol se morata srečati v označenem 10 cm pasu, sicer 

je po hlodu 50 odbitnih točk (v zapisniku pod št.: 4). 

 

 

(5.) Prehod letve 

 Po končanem rezu, ko kolut že odpade, letev ne sme preko spodnje linije 10 cm označenega 

pasu, sicer dobi tekmovalec 50 kazenskih točk po prekršku, temveč mora letev vzdigniti in 

odmakniti od čela hloda (v zapisniku pod št.: 5). 

 

Rez v označenem pasu: 

 
              pravilno     napačno 

 

(6.) Začetek rezanja na zgornji strani 

 

Od zgoraj začeti rez izven označenega pasu, pomeni 50 odbitnih točk po hlodu. 

Nastavitev žage pred začetkom rezanja: 

 
pravilno     nepravilno 
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(7.) Debelina koluta 
 

Debelina koluta ne sme biti manjša od 30 mm in ne večja od 80 mm. Meri se v 20 cm pasu na vrhu 

hloda. Tanjši ali debelejši kolut prinese 50 odbitnih točk po kolutu.  

 

Debelina koluta (d): 

 

30 mm < (d) < 80 mm 

 
 

(8.) V primeru, da tekmovalec prične z rezanjem spodaj ali zgoraj (npr. da je pričel rezati in ugotovil, 

da ni v pravi liniji in začne ponovno drugje) in naredi  zareze v globino večje od 10 mm dobi za vsako 

zarezo po 20 kazenskih točk.      

 

(9.) V primeru ko kolut ne odpade zaradi zgrešenih rezov, dobi tekmovalec nič točk za ta hlod. Če 

tekmovalec prične z prvim rezom zgoraj, dobi nič točk za tisti hlod. 

 

(10. – 19. ) Odbitne (kazenske) točke – glej tabelo št. 1  
 

V primeru, da je rezultat izenačen, je zmagovalec tisti tekmovalec, ki je imel manjšo razliko v višini 

zoba obeh rezov. Če sta rezultata izenačena tudi po tem, je odločilen boljši čas. 

 

V primeru, da tekmovalec  ne more izvršiti naloge zaradi, blokirane ali izpadle verige, izgubi vse točke. 

Če tekmovalcu odpade matica pokrova, jo lahko namesti nazaj ter konča drugo nalogo.  

 

Obrazec – Zapisnik II.: Kombinirani rez je v prilogi št.2. 
 

III. disciplina:  PRECIZNO PREŽAGOVANJE 
 

Za to disciplino si tekmovalec lahko pripravi motorno žago in rezalne dele. 

 

Priprava preciznega prežagovanja 

 

Dva stružena hloda (brez lubja), s konstatnim premerom 35 ± 5  cm sta položena na dveh 

paralelnih deskah na tleh. Medsebojna razdalja hlodov znaša 3 m.  

Deske so prekrite s 30 mm debelo plastjo vlažne žagovine, da je zakrita podlaga na kateri leže 

hlodi in tekmovalec ne more videti meje med hlodom in desko. Hlod leži na deski tako, da je 

na notranji vzdolžni strani odmaknjen 20 cm od roba deske. Deski ležita pritrjeni na tla in sta 

izenačeni s tlemi. Njuna površina mora biti ravna in gladka. Čeli hlodov morata biti 

poravnana (glej sliko). 
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Razporeditev  hlodov in postavitev podpornikov 

 

 
Tekmovalec mora odrezati koluta na koncu hlodov tako, da se veriga ne dotakne deske.  

Debelina koluta mora biti med 30 in 80 mm. Kolut mora biti pravokotno odžagan glede na 

vzdolžno os debla.  

Čelna stran hloda bo podprta z težkim podpornikom – zaustavljačem (10 kg), da bi se 

preprečilo namerno odmikanje žaganega koluta. Namerno odstranjevanje podpornika in/ali 

koluta (z roko, nogo, motorno žago, ....) se kaznuje z 0 dodeljenimi točkami na dotičnem 

hlodu. Po zaključenem rezu podpornik ne sme biti odmaknjen od koluta oz. hloda na podlagi. 

Če ima čelo hloda nagib več kot 2 stopinji, ima tekmovalec pravico do popravka čela. 

 

Izvedba preciznega prežagovanja 

 

Tekmovalec položi prižgano motorno žago na štartno mesto, ki si ga je izbral na katerikoli 

strani za štartno črto in je 2 m oddaljena od hloda ter počaka na sodnikova povelja. 
 

Po znaku ''start'', ko se začne tudi merjenje časa, tekmovalec naredi sledeče: 

- vzame motorno žago in gre do prvega hloda 

- odreže kolut, ne da bi se dotaknil (zarezal) deske 

- ustavi vrtečo se verigo 

- se premakne k naslednjemu hlodu (ne sme prestopiti niti podpornika) 

- odreže drugi kolut, ustavi vrtečo verigo, izvleče motorno žago in jo odloži na tla 

pred hlodom.  
 

Merjenje časa se konča ko tekmovalec potegne letev iz reza in odloži motorno žago na tla. 
 

Porabljen čas bo vpisan pod točko 1 v zapisniku. Točke  so podeljene glede na kubaturo 

motorne žage in so v skupinah: 
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Skupina 1:  46-55 cm3             30 s = 50 točk 

Skupina 2: nad 56 cm 3           27 s = 50 točk 

 

Za vsako sekundo pod idealnim časom dobi tekmovalec 1 točko. Za vsako sekundo nad, pa 

izgubi 1 točko. Čas merjenja se zaokrožuje na 0,1 s natančno in se zaokrožuje navzgor ali 

navzdol glede na bližnjo sekundo.  
 

Točke, ki se dobijo za čas prežagovanja so napisane v tabeli št. 7. 

 

Tabela št. 7: Točke za čas prežagovanja 
 

Skupina 1 Skupina 2  

sekunde sekunde točke 

itd. + 1 točke / s itd. + 1 točke / s  

25 22 55 

26 23 54 

27 24 53 

28 25 52 

29 26 51 

30 27 50 

31 28 49 

32 29 48 

33 30 47 

34 31 46 

35 32 45 

itd. - 1 točke / s itd. - 1 točke / s  

   

 
Natančnost reza pravega kota glede na vzdolžno os debla bo vpisana v zapisniku pod točko št. 2.  

Poševnost reza je merjena na obeh hlodih v vertikalni in horizontalni smeri, z natančnostjo 30 

kotnih minut (tri meritve). Vpiše se največje odstopanje od pravokotnosti za vsak hlod 

posebej. Največ je možno dobiti 20 točk za posamezen hlod, kar je razvidno iz tabele št. 8. 

 

 

Merjenje pravokotnosti reza 
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Tabela št. 8: Odklon reza od pravokotnosti 

 

Odklon Točke Odklon Točke 

    

89, 90 20 8659’- 8630’ 4 

8859’- 8830’ 15 8629’- 8600’ 3 

8829’- 8800’ 10 8529’- 8500’  2 

8759’- 8730’ 8 8459’- 8430’ 1 

8729’- 8700’ 6 8429’- 8400’ 0 

 

Natančnost rezanja bo vpisano  v zapisniku pod točko 3. 

Če tekmovalec odreže kolut brez zareze v desko dobi 80 točk za vsak hlod. Če pa zareže v 

desko ne dobi nobene točke za tisti hlod. Neprerezan del, ki ostane bo izmerjen pod pravim 

kotom glede na desko in to tam kjer doseže največjo oddaljenost do deske. Meri se na 0,1 mm 

natančno, s tem da se zaookrožuje navzgor ali navzdol na najbližji cel mm. Točke se podelijo 

kot je v tab. št. 9. 

 

 
 

 Merjenje neprerezanega dela koluta 
 

Tabela št. 9: Točke za natančnost rezanja 

 

Neodrezan del koluta 

/mm/ 

Točke Neodrezan del koluta 

/mm/ 

Točke 

0 80 20 40 

1 78 21 38 

2 76 22 36 

3 74 23 34 

4 72 24 32 

5 70 25 30 

6 68 26 28 

7 66 27 26 

8 64 28 24 

9 62 29 22 

10 60 30 20 

11 58 31 18 
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12 56 32 16 

13 54 33 14 

14 52 34 12 

15 50 35 10 

16 48 36 8 

17 46 37 6 

18 44 38 4 

19 42 39 2 

  > = 40 0 

 

Kazenske točke so v primerih: 
- če je debelina koluta manjša od 30 mm in večja od 80 mm, je tekmovalec 

kaznovan s 50 točkami po hlodu, ki se jih vpiše v zapisnik pod točko št. 4 

- stopanje čez hlod ali podpornik pri prehodu k drugemu hlodu. Tekmovalec bo 

kaznovan s 50 točkami po hlodu, ki se jih vpiše v zapisnik pod točko št. 5 

- če tekmovalec odstrani žagovino z deske, bo diskvalificiran. Vpiše se v zapisnik 

pod točko 6. 

- Namerno odstranjevanje podpornika in/ali koluta (z roko, nogo, motorno žago, 

....) se kaznuje z 0 dodeljenimi točkami na dotičnem hlodu. Po zaključenem rezu 

podpornik ne sme biti odmaknjen od koluta oz. hloda na podlagi. Vpiše se v 

zapisnik pod točko 17. 

- kršitve varnostnih pravil, glede na tabelo št. 1, bodo zabeležene v zapisnik pod 

točkami 7 -16. 

 

V primeru, da je rezultat izenačen, je zmagovalec tisti tekmovalec, ki je imel boljši rezultat v 

natančnosti rezanja. Če sta tudi tu rezultata izenačena, je odločilen boljši čas. 

 
   Nepravilno stopanje čez hlod 

 
Obrazec – Zapisnik III.: Precizen rez na podlagi je v prilogi št.3. 

 

 IV.     ZASEK  IN  PODŽAGOVANJE 
 

Predpriprava in opis naloge 

 

V navpično postavljen olupljen hlod konstatnega premera 35 ± 5 cm, je treba narediti predpisan zasek 

in izvesti podžagovanje v vnaprej podano in označeno smer. 

Tekmovalec pravilno vžge motorno žago in odreže zasek in napravi podžagovanje.  

Čas se meri do izvleka motorne žage iz reza podžagovanja in odložitve motorne žage na tla. 
ob deblu. 
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Ko so sodniki izmerijo smer zaseka in se z izmerjenim rezultatom strinja tudi tekmovalec, 

tedaj se lahko kolut odreže tik nad streho zaseka in se vse ostale meritve opravi na sodniški 

mizi. 
 

Potek naloge: 

 

1. Tekmovalec se postavi za startno črto kjer odloži tudi motorno žago z vžganim in delovno  

ogretim motorjem; 
2. Startni znak__________________________________Začetek merjenja časa; 

3. Vzame žago in gre do debla; 

4. Izvede zasek in podžagovanje; 

5. Motorno žago odloži na tla ob deblu.______Konec merjenja časa. 

 

Točkovanje – vrednotenje: 

 

Pri tej nalogi je maximalno 660 točk. 

Pri enakem končnem rezultatu je boljši tisti, ki je imel manjše odstopanje od smeri pri izdelavi zaseka. 

Če je po tem rezultat še zmeraj izenačen, je odločilen čas. 

 

(1.) Čas za nalogo 

 

Nalogo je potrebno izvesti v 90 sekundah. 

 - do porabljenih (znotraj) 90 sek. = 60 točk 

 - čez 90 sek.    = odbitek 2 točki / sek. 

 - čez 120 sek.    = 0 točk za čas 

 

(2.) Odstopanje smeri zaseka na označeni 2 m razdalji  

 

Tabela 10: Točke za smer zaseka 

 
 

Odstopanje 0 cm: = 400 točk  Odstopanje 5 cm: = 350 točk 

Odstopanje 1 cm: = 390 točk  Odstopanje 6 cm: = 340 točk 

Odstopanje 2 cm: = 380 točk  Odstopanje 7 cm: = 330 točk 

Odstopanje 3 cm: = 370 točk  Odstopanje 8 cm: = 320 točk 

Odstopanje 4 cm: = 360 točk  Odstopanje 9 cm: = 310 točk 

 

 

Če je potrebno, se tabela interpolira. 
 

(3.) Tetiva podžagovanja 

Pri krivini tetive podžagovanja več kot 2 cm, sledi odvzem 100 točk. 
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(4.) Globina zaseka 

 

Globina zaseka bo izmerjena v sredini tetive (panja).  

Maksimalno je možno dobiti 20 točk pri globini zaseka med 8 cm in 13 cm. 

 

 
 

Tabela 11: Točke za globino zaseka 

 

(cm) točk 

< 4,9 ali 16,1 > 0 

5,0 do 5,9  ali 15,1 do 16,0 5 

6,0 do 6,9  ali 14,1 do 15,0 10 

7,0 do 7,9   ali 13,1 do 14,0  15 

 8,0 do 13,0 20 

 

(5.)     Kot zaseka 

 

Izrezani kot zaseka se izmeri s kotomerjem. Meri se cele stopinje. Maksimalno je možno dobiti 60 

točk pri kotu med 41  in 50 .  

 

 

 
 

Tabela 12: Točke za kot zaseka 

 

Kot zaseka   () točk 

<  35 ali 56 > 0 

36 ali 55 5 

37 ali 54 10 

38 ali 53 15 

39 ali 52 25 

40 ali 51 40 

41 do 50 60 

 

Horizontalni rez zaseka je lahko največ 10 cm od zgornjega roba kovinskega nosilca. 

 Prekoračitev višine pomeni 100 kazenskih točk. 
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(6.)  Širina ščetine 

 

Merjenje se izvede na horizontalnem rezu zaseka na desni in levi strani. Meritev se zaokrožuje na cel 

milimeter. Upošteva se manjša meritev.  

Maksimalno je možno dobiti 60 točk pri širini ščetine med 30 in 40 mm. 

 

 
 

                                                   Širina ščetine 

 

Tabela 13: Točke za širino ščetine 

 

mm točk 

0 - 4  ali   66 > 0 

5 - 9   ali  60 - 65 5 

10 -14  ali  56 -60 10 

15 -19  ali  51 -55 15 

20 -24  ali  46 -50 25 

25 -29  ali  41-45 40 

30 do 40 60 

 

Če tekmovalec prereže ščetino dobi za to nalogo nič točk! 

 

(7.)    Višina ščetine  (Razlika višine horizontalnega reza zaseka in reza podžagovanja.) 

 

Rezultati merjenja se zaookrožujejo na cel mm. Od obeh meritev se upošteva tista, ki je manjša. 

Maksimalno je možno dobiti 60 točk pri višini podžagovanja med 30 in 40 mm. 

 

 
                                Višina podžagovanja 
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Tabela 14: Točke za višino ščetine 

 

mm točke 

0 - 19   ali 50 > 0 

20 –24 ali 45 – 49 20 

25- 29 ali 41 – 44 40 

30 do 40 60 

 

Negativna višina ščetine (rez podžagovanja je nižji od horizontalnega reza zaseka) 

pomeni 0 točk za to nalogo. 

 

 

(8.)  Neujemanje rezov - 

 

Poševni in horizontalni rez zaseka se morata ujemati. Največji dopusten odstop (neujemanje rezov) 

lahko znaša največ 10 mm. Za vsak večji odstop se dobi odbitne točke in sicer 10 točk / mm. 

 

(9. – 18.) Odbitne (kazenske) točke – glej tabelo št. 1  

Obrazec – Zapisnik IV.: Zasek in podžagovanje je v prilogi št.4. 

 

 



Pravilnik 21. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov                       Gornja Radgona, avgust 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Zavod za gozdove Slovenije 
22 

V. KLEŠČENJE  
 

Priprava 
Območje kleščenja 

 

 
 

Hlodu s skorjo odrežemo naravne veje in vstavimo umetne. Dolžina hloda je 5,5 m in mora imeti na 

tanjšem koncu vsaj 12,5 cm premera. Hlod mora biti pritrjen tako, da je njegova zgornja stran ca. 60 cm 

nad tlemi.  

Znotraj 4,5 m dolgega pasu za kleščenje (od startne do ciljne črte) bo na obodu  ca. 120 ° desno in levo 

od sredine z vrha, v 9 vencih, vstavljenih 30 vej iz trdega lesa, premera 30 mm. Maksimalna dolžina 

vstavljene veje je 45 - 50 cm, minimalna pa 15 cm. Razpored vej po vencih je prikazan v prilogi št. 8.  

 

Startna in ciljna črta sta na hlodu, ki je namenjen za kleščenje, jasno označena. Startna črta je 10 cm 

pred prvo vejo in je označena tudi na tleh, ciljna pa 30 cm za zadnjo vejo. 

Pred pričetkom discipline ''kleščenje'', mora biti konica letve pred startno črto in  

tekmovalčeve noge pred startno črto na tleh. 
Deblo brez vej je 0,5 m pred startno in 0,5 m za ciljno črto. 

Ko ima hlod vreznine od kleščenja globje od 10 mm, ga je potrebno zaradi varnosti zamenjati. 

 

Opis naloge 

 

Tekmovalec mora s svojo motorno žago odžagati 30 vej. 

Točkuje se kvaliteta in hitrost izvedbe. 

 

Potek naloge 

 

1. Tekmovalec ima eno minuto časa za ogled pripravljenega hloda za kleščenje 

2. Tekmovalec se postavi k startni črti, vžge motorno žago in se približa k startni črti na hlodu. 

Pri tem ne sme z letvijo in nogami preko startne črte. 

3. Startni znak. _________________________________Začetek merjenja časa. 

4. Prične z rezanjem prve veje na nasprotni strani svojega stojišča. 

5. Oklesti drevo 

6. Motorno žago porine preko ciljne črte 

7. Prehod letve čez ciljno črto ______________________ Konec merjenja časa. 

 

Motorno žago zaustavi in počaka na nadaljnja navodila sodnikov. 

 

 

Točkovanje: 

 

Skupne točke so sestavljene iz točk za porabljen čas in točk za doseženo kvaliteto. 

Pri izenačenju je odločilen čas. 
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(1.) Čas 

 

Čas porabljen pri kleščenju se meri v sekundah (na 0,1 s natančno). 

Optimalen čas 30 sekund prinese 200 točk. 

Za vsako ½ sekundo pod predpisanim časom dobi tekmovalec 2 točki 

Za vsako ½ sekundo nad predpisanim časom  se tekmovalcu 2 točki odvzamejo. 

 

Tabela  15: Točke za dosežen čas pri kleščenju 

 

Čas kleščenja       točke 

   / sekund/ + 2 točki   /   ½ s 

28,5  -  28,9 206 

29,0  -  29,4 204 

29,5  -  29,9 202 

30,0  -  30,4 200 

30,5  -  30,9 198 

31,0  -  31,4 196 

31,5  -  31,9 194 

 - 2 točki   /   ½ s 

 

(2.) Štrcelj 

 

Za vsak štrcelj nad 5 mm: 20 odbitnih točk 

 

Predolgi štrclji bodo izmerjeni nad skorjo na najvišji točki v vzdolžni smeri hloda. Meritev bo 

izvedena z letvijo, ki je 40 cm dolga in je na njeni sredini izrez dolžine 30 cm in globine 5 mm. 

Uporaba merilne letve:  

 
 

(4.) Neokleščene veje 

 

Pri kleščenju velja, da če tekmovalec vejo ''pozabi '' odžagati oziroma je ni niti poizkusil ali 

je ni do konca odžagal ali je samo delno zarezal vejo se šteje kakor, da je neokleščena veja; 

=> - 30 odbitnih točk. 
 

(5.)  Premik ob tekoči verigi, pri čemer je letev na tekmovalčevi strani hloda. 

 

Za vsak prekršek:      20 odbitnih točk 

 

(6.) Odstranjevanje vej z roko pri tekoči verigi in  vodenje motorne žage samo z eno roko. 

   

        Po prekršku:  50 odbitnih točk     
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 (7. – 16.) Odbitne (kazenske) točke – glej tabelo št. 1  

 

12. Premikanje  pri vrteči verigi pred pričetkom kleščenja in po končanem kleščenju se kaznuje z 20 

kazenskimi točkami. 

 

13. Prezgodnji štart se kaznuje z 20 kazenskimi točkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepravilen premik:  

 

 
 

Obrazec – Zapisnik V.: Kleščenje je v prilogi št.: 5. 

 
Napačen način 

vžiga motorne žage 
 

 

 

 

 
 

         Pravilna načina vžiga motorna žage 

 

 

Pri kleščenju velja, da če tekmovalec vejo ''pozabi '' odžagati oziroma je ni niti poiskusil ali je 

ni do konca odžagal  se šteje kakor, da je neokleščena veja; => - 30 kaz. Točk. 
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VI.   PODIRANJE DROGA NA BALON   
 

Predpriprava 

 

Vertikalno postavljen smrekov drog , dolžine od 5,5 do 7 metrov in  debeline v območju zaseka od 11 

do 15 cm je. Cilj je oddaljen 5 m in je razdeljen na devet polj širine 20 cm. Cilj je postavljen prečno na 

smer podiranja. V osrednjem polju cilja je pritrjen balonček s premerom od 15 do 20 cm. 

 

Potek naloge 

 

1.    Tekmovalec se postavi za startno črto, kjer odloži vžgano motorno žago. 

2.    Startni znak_____________________________________Začetek merjenja časa 

3.    Vzame motorno žago in gre do debla 

4.    Izvede zasek 

5.    Izvede podiranje debla na balon 

6.    Padec droga na cilj oziroma tla._____________________Konec merjenja časa. 

 

Točkovanje 

 

(1.)   Čas 

 

Čas za podiranje ne sme biti daljši od 45 sekund. Sodniki merijo porabljeni čas za podiranje od 

sodniškega povelja do padca droga na tla. Čas tudi zabeležijo, čeprav nima nobenega vpliva na doseženo 

število točk v tej disciplini. Čas pa je odločujoč takrat, če več tekmovalcev doseže isto število točk.  

Tekmovalec, ki preseže predpisan čas ne prejme nobene točke za kvaliteto. 

 

(2.)  Točnost zadetka 

 

Če pade drog na osrednje polje dobi tekmovalec 45 točk. V kolikor pade drog v prvo sosednje polje 

dobi 30 točk, na drugo sosednje polje 20 točk, na tretje 10 točk in na skrajno zunanje 5 točk. 

Če pade drog izven označenega cilja, tekmovalec ne dobi nobene točke. 

Pri ugotavljanju natančnosti padca droga se upošteva odtis, ki ga je napravil drog na tleh ob prvem 

udarcu in ne položaja droga, v katerem je obstal po morebitnem odskakovanju. V primeru, ko pade drog 

na samo črto, ki razmejuje dve polji, se šteje kot, da je padel v polje z več točkami.  

 

(3.)   Višina podžagovanja  

 

Oba reza ne smeta biti več kot 20 cm od tal, sicer dobi tekmovalec 10 kazenskih točk. 

 

(4.)   Ravnina podžagovanja 

 

Ravnina podžagovanja v smeri podiranja ne sme biti nagnjena več kot 11o, sicer dobi tekmovalec 10 

kazenskih točk. 

 

(5.) Usmerjanje 

 

Tekmovalec ne sme usmerjati padca droga z rokami ali drugimi deli telesa. Padec lahko usmerja le z  

letvijo motorne žage, vendar le v primeru, da je še ni izvlekel iz reza – sicer je  0 točk za to nalogo! 

 

(6. – 15. ) Odbitne (kazenske) točke – glej tabelo št.1  

 

Obrazec – Zapisnik VI.: Podiranje droga na balon v prilogi št.: 6 
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I.. disciplina: Preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu  Startna št.  

tekmovalca: 
 

 
……………………………………………………………………………….. 

Ime in Priimek tekmovalca 

 

                        Ekipa:………………..……….. 

Pravilnih odgovorov (obkroži) Število točk  Opomba 

0 0  

1 100  

2 200  

3 300  

 

Skupaj TOČK  

 

Podpis sodnika: 
 

…………………………………... 
 
Čas ( ura): 

Podpis tekmovalca: 

 

……………………... 
 
Čas ( ura):  

Podpis vodje vnosa rezultatov: 

 

………………….…….. 
 
Čas ( ura): 

   



Pravilnik 21. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov                       Gornja Radgona, avgust 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Zavod za gozdove Slovenije 
27 

II. disciplina:                              Kombiniran rez  Startna št.  

tekmovalca: 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Ime in Priimek tekmovalca 

 

                        Ekipa:………………..……….. 

Skupina motorne žage I. II. 
 

Točkovanje  

Enota 

 

Rezultat 

Točke Opomba 

 + -  

1.   Čas  sekund   X  

2.   Pravokotnost  rezov 1.hlod ° / '   X  

          (horizontalna in vertikalna) 2.hlod ° / '   X  

3.   Razlika  rezov  1.hlod mm   X  

                        (višina zoba) 2.hlod mm   X  

4.   Če se reza ne ujemata v  1.hlod - 50 točk ne da X   

      10 cm označenem pasu 2.hlod - 50 točk ne da X   

5 .  Prehod letve preko spod. 1.hlod - 50 točk ne da X   

         linije 10 cm označe. pasu 2.hlod - 50 točk ne da X   

6.   Nepravilna nastavitev na   1.hlod - 50 točk ne da X   

      zgornjem označenem pasu 2.hlod - 50 točk ne da X   

7.   Debelina koluta < 30 mm  1.hlod - 50 točk ne da X   

                ali > 80 mm 2.hlod - 50 točk ne da X   

8.   Pričetek rezanja  sp. ali zg.  1.hlod - 20 točk ne da X   

      in zareza > 10 mm 2.hlod - 20 točk ne da X   

9.   Kolut ni odpadel od hloda  1.hlod 0 točk ne da X   

       2.hlod 0 točk ne da X   

10.   Vstop v tekmovalni prostor  brez poziva - 50 točk ne da X   

11.  Vžig motorne žage in pričetek dela brez    

       uporabe rokavic,  varovalne čelade,  varovala  

        obraza in sluha, delovnih čevljev in varovalnih  

        hlač z  varovalnimi vlakni.                 

po prekršku 

 

 - 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

12.  Nepravilno vžiganje motorne žage - 30 točk ne da X   

13.  Dotik verige pri vžgani motorni žagi - 50 točk ne da X   

14.  Uporaba m. žage  samo z  eno roko - 50 točk ne da X   

15.  Premikanje pri vrteči verigi - 20 točk ne da X   

16.  Če žaga ne vžge v 5 minutah - 30 točk ne da X   

17. Izpadla ali blokirana veriga 0 točk za to nalogo 

18.   Poškodba,  

        kjer ni potrebna zdravniška oskrba 

- 20 točk ne da X   

19.  Poškodba,  

       kjer je potrebna zdravniška oskrba 

- 50 točk ne da X   

Skupaj + / - točke 

 

Skupaj 

+ 

točke 

 
Skupaj 

- 

točke 

  

Skupaj TOČK   

Podpis sodnika: 

 

…………………………………... 

 

Čas ( ura): 

Podpis tekmovalca: 

 

……………………... 

 

Čas ( ura):  

Podpis vodje vnosa rezultatov: 

 

………………….…….. 

 

Čas ( ura): 
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III. disciplina:                            Precizen rez  Startna št.  

tekmovalca: 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Ime in Priimek tekmovalca 

 

                        Ekipa:………………..……….. 

Skupina motorne žage I. II. 

Točkovanje  

Enota 

 

Rezultat 

Točke Opomba 

 + -  

1.   Čas  sekund   X  

2.   Pravokotnost reza 1.hlod  ° /  '   X  

 2.hlod  ° /  '   X  

3.   Natančnost reza 1.hlod mm   X  

zareza 

v pod.  2.hlod mm   X 

4.   Debelina koluta < 30 mm  1.hlod - 50 točk ne da X   

       ali > 80 mm 2.hlod - 50 točk ne da X   

5.   Prestopanje podpornika ali 1.hlod - 50 točk ne da X   

      hloda 2.hlod - 50 točk ne da X   

6. Odstranjevanje   1.hlod diskvalif. ne da X   

       žagovine s podlage 2.hlod diskvalif. ne da X   

7.   Vstop v tekmovalni prostor brez poziva - 50 točk ne da X   

8.   Vžig motorne žage in pričetek dela brez    

       uporabe rokavic,  varovalne čelade,  varovala  

        obraza in sluha, delovnih čevljev in varovalnih  

        hlač z  varovalnimi vlakni.                 

po prekršku 

 

 - 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

9.  Nepravilno vžiganje motorne žage - 30 točk ne da X   

10.  Dotik verige pri vžgani motorni žagi - 50 točk ne da X   

11.  Uporaba m. žage  samo z  eno roko - 50 točk ne da X   

12.  Premikanje pri vrteči verigi - 20 točk ne da X   

13.  Če žaga ne vžge v 5 minutah - 30 točk ne da X   

14. Izpadla ali blokirana veriga 0 točk za to nalogo 

15. Poškodba,  

      kjer ni potrebna  zdravniška oskrba 

 

- 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

16. Poškodba,  

      kjer je potrebna zdravniška oskrba 

 

- 50 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

17. Odrivanje podpornika in/ali 1.hlod 0 točk za ta hlod 

      koluta 2.hlod 0 točk za ta hlod 

Skupaj + / - točke 
 

Skupaj 

+ 

točke 

 
Skupaj 

- 

točke 

  

 

Skupaj TOČK  

 

Podpis sodnika: 
 

…………………………………... 
 
Čas ( ura): 

Podpis tekmovalca: 

 

……………………... 
 
Čas ( ura):  

Podpis vodje vnosa rezultatov: 

 

………………….…….. 
 
Čas ( ura): 
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IV. disciplina:              Zasek in podžagovanje Startna št.  

tekmovalca: 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Ime in Priimek tekmovalca 

 

                        Ekipa:………………..……….. 
 

Točkovanje  

Enota 

 

Rezultat 

Točke Opomba 

 + -  

1. Čas                     (do 90 sekund = 60 točk) 

 

sekund  60   

2. Odstopanje od smeri podiranja na 2 m' 
                             (0 cm = 400 točk) 

cm   X  

3. Tetiva podžagovanja ( > 2 cm    - 100 točk) cm  X   

4. Globina zaseka 

 

cm   X  

5. Kot zaseka 

 

stopinj ()   X  

6. Širina ščetine Max. mm    

X 

 

 Min. mm  

7. Višina ščetine Max. mm    

X 

 

 Min. mm  

8. Neujemanje rezov  ( > 10 mm    - 10 točk/mm) mm  X   

9. Vstop v tekmovalni prostor brez poziva -50 točk ne da X   

10. Horizontalni rez zaseka je višji od 10 cm -100 točk ne da X   

11. Vžig motorne žage in pričetek dela brez    

       uporabe rokavic,  varovalne čelade,  varovala  

        obraza in sluha, delovnih čevljev in varovalnih  

        hlač z  varovalnimi vlakni.                 

po prekršku 

 

 - 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

12. Nepravilno vžiganje motorne žage - 30 točk ne da X   

13. Dotik verige pri vžgani motorni žagi - 50 točk ne da X   

14. Uporaba m. žage  samo z  eno roko - 50 točk ne da X   

15. Premikanje pri vrteči verigi - 20 točk ne da X   

16. Če žaga ne vžge v 5 minutah - 30 točk ne da X   

17. Izpadla ali blokirana veriga; negativna   

      ščetina; prerezana ščetina; 

0 točk za to nalogo 

18. Poškodba,  

      kjer ni potrebna zdravniška oskrba 

 

- 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

19. Poškodba,  

      kjer je potrebna zdravniška oskrba 

 

- 50 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

Skupaj + / - točke 
 

Skupaj 

+ 

točke 

 
Skupaj 

- 

točke 

  

 
Skupaj TOČK  

 

Podpis sodnika: 
 

…………………………………... 
 

Čas ( ura): 

Podpis tekmovalca: 

 

……………………... 
 

Čas ( ura):  

Podpis vodje vnosa rezultatov: 

 

………………….…….. 
 

Čas ( ura): 
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V. disciplina :                      Kleščenje  Startna št.  

tekmovalca: 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Ime in Priimek tekmovalca 

 

                        Ekipa:………………..……….. 

Točkovanje Enota Rezultat Točke Opomba 

+ - 

1. Točke za kvaliteto dela (30 sekund  = 200 točk)   200 X  

2. Čas pod / nad predpis. čas. ( +/-   2 točki / ½  s.)  sekund     

3.  Štrcelj   > 5 mm                              po prekršku - 20 točk  X   

4.  Neokleščena veja                            po prekršku - 30 točk  X   

5. Premikanje nog pri vrteči verigi, ko je  

    letev na tekmovalčevi strani        po prekršku    

- 20 točk      

6.  Odstranjevanje vej  

     pri vrteči verigi                            po prekršku 

- 50 točk ne da X   

7.  Vstop v tekmovalni prostor  brez poziva - 50 točk ne da X   

8.   Vžig motorne žage in pričetek dela brez    

       uporabe rokavic,  varovalne čelade,  varovala  

        obraza in sluha, delovnih čevljev in varovalnih  

        hlač z  varovalnimi vlakni.                 

 

 

- 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

9.   Nepravilno vžiganje motorne žage - 30 točk ne da X   

10.   Dotik verige pri vžgani motorni žagi - 50 točk ne da X   

11.   Uporaba m. žage  samo z  eno roko - 20 točk ne da X   

12.   Premikanje z mesta na mesto, pred in po   

        končanem kleščenju in še vrteči verigi 

- 20 točk ne da X   

13. Prezgodnji start -20 točk ne da X   

14.  Če žaga ne vžge v 5 minutah - 30 točk ne da X   

15. Izpadla ali blokirana veriga 0 točk za to nalogo 

16.  Poškodba,  

       kjer ni potrebna zdravniška oskrba 

 

- 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

17.  Poškodba,  

       kjer je potrebna zdravniška oskrba 

 

- 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

Skupaj + / - točke 

 

Skupaj 

+ 

točke 

 
Skupaj 

- 

točke 

  

 

Skupaj TOČK  

 

Podpis sodnika: 
 

…………………………………... 
 
Čas ( ura): 

Podpis tekmovalca: 

 

……………………... 
 
Čas ( ura):  

Podpis vodje vnosa rezultatov: 

 

………………….…….. 
 
Čas ( ura): 
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VI. disciplina :                      Podiranje droga na balon  Startna št.  

tekmovalca: 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Ime in Priimek tekmovalca 

 

                        Ekipa:………………..……….. 

 

Točkovanje  

Enota 

 

Rezultat 

Točke Opo

mba 

 + -  

1.   Čas  sekund  X   

       ( Prekoračitev predpisanega časa > 45 sek.)  ne da 0 točk za to nalogo 

2.   Točnost zadetka polje   X  

3.   Višina podžagovanja  - max. 20 cm - 10 točk ne  da X   

4.   Ravnina podžagovanja – max. 11 o - 10 točk ne  da X   

5.   Nedovoljeno usmerjanje 0 točk za to nalogo 

6.   Vstop v tekmovalni prostor  

       brez poziva 

- 50 točk ne da X   

7.    Vžig motorne žage in pričetek dela brez    

       uporabe rokavic,  varovalne čelade,   

        varovala obraza in sluha, delovnih čevljev  

        in varovalnih hlač z  varovalnimi vlakni.                 

po prekršku 

 

 - 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

8.    Nepravilno vžiganje motorne žage - 30 točk ne da X   

9.    Dotik verige pri vžgani  

       motorni žagi 

- 50 točk ne da X   

10.  Uporaba m. žage  samo z  eno roko - 50 točk ne da X   

11.  Premikanje pri vrteči verigi - 20 točk ne da X   

12.  Če žaga ne vžge v 5 minutah - 30 točk ne da X   

13.  Izpadla ali blokirana veriga 0 točk za to nalogo 

14. Poškodba,  

       kjer ni potrebna zdravniška oskrba 

 

- 20 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

15. Poškodba,  

       kjer je potrebna  zdravniška oskrba 

 

- 50 točk 

 

ne 

 

da 

 

X 

  

Skupaj + / - točke 

 

Skupaj 

+ 

točke 

 Skupaj 

- 

točke 

  

 

Skupaj TOČK  

 

Podpis sodnika: 
 

…………………………………... 
 
Čas ( ura): 

Podpis tekmovalca: 

 

……………………... 
 
Čas ( ura):  

Podpis vodje vnosa rezultatov: 

 

………………….…….. 
 
Čas ( ura): 
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