
 

 

 

  

 

Regulamin XXI Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowie 

 

1. Organizator: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie, Bobrowa 82 A, 46-325 Rudniki. 

Współorganizatorzy: 

Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Katowicach, 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

Gmina Rudniki, 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 

 

2. Cel konkursu: 

 eliminacje do Mistrzostw Polski Drwali 

 promocja leśnictwa i zawodów leśnych 

 współzawodnictwo przedstawicieli zakładów pracy i uczniów szkół leśnych 

 integracja gminy Rudniki z gminami partnerskimi 

 promocja bhp. 

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

02 - 03 lipca 2022 roku. 

Boisko sportowe przy OSP w Bobrowie oraz w lesie na polu zrębowym. 

 

4. Uczestnicy: 

 pracownicy zakładów usług leśnych 

 uczniowie i studenci szkół leśnych 

 pracownicy nadleśnictw 

 goście z zagranicy 

 osoby indywidualne. 

 

5. Kategorie uczestników: 

Uczestnicy startują w dwóch kategoriach: 

 junior U24 

 senior. 

Wiek zawodników w kategorii U24 nie może przekraczać 24 lat. W tym przypadku o wieku 

decyduje rok, a nie dzień i miesiąc urodzenia. 

 

6. Warunki uczestnictwa: 

Impreza ma charakter otwarty. Warunkiem zakwalifikowania do zawodów jest wypełnienie 

karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 350 zł. 

Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie www.rudniki.pl w aktualnościach oraz w zakładce 

Sport/Międzynarodowe Zawody Drwali. 

http://www.rudniki.pl/


Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty opłaty startowej należy przesłać na adres 

mailowy: kultura@rudniki.pl lub Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach ul. 

Okólna 2, 46-325 Rudniki. 

Wpłaty należy dokonać na: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie 

Bobrowa 82A, 46-325 Rudniki 

nr konta: 28 8909 0006 0050 0505 7647 0001 

tytuł przelewu: darowizna na rzecz OSP Bobrowa 

 

Wyznacza się limit uczestników 30 miejsc, z czego 12 miejsc jest zarezerwowanych dla 

uczestników z zagranicy. 

Zapisy trwają do wyczerpania limitu miejsc, maksymalnie do 24 czerwca 2022 r. 

 

7. Konkurencje odbywają się w ciągu dwóch dni zgodnie z programem: 

 02 lipca (sobota) - zawody w leśnie na polu zrębowym: ścinka i obalanie drzewa na cel. 

Boisko sportowe: przygotowanie pilarki do pracy, złożona przerzynka kłody, 

dokładność przerzynki. 

 03 lipca (niedziela) - boisko sportowe: przygotowanie pilarki do pracy, złożona 

przerzynka kłód, dokładność przerzynki, okrzesywanie, konkurs na najpiękniejszą 

rzeźbę. 

 

Wszystkie konkurencje są rozgrywane zgodnie z regulaminem IALC.  

Regulamin IALC jest dostępny pod adresem: https://zawodydrwali.info/wp-

content/uploads/2016/08/REGULAMIN-IALC.pdf 

 

8. Informacje i kontakt: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

Kontakt: 

Mirosław Woźny - Koordynator XXI Międzynarodowych Zawodów Drwali  

w Bobrowie tel. 696685596 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 

ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki 

tel. 34/3595068 

mailto:kultura@rudniki.pl
https://zawodydrwali.info/wp-content/uploads/2016/08/REGULAMIN-IALC.pdf
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