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I denne disciplin laver atleten to trin (Springboards)
i en lodret, fastgjort træstamme. Målet er at hugge igennem
en træblok (diameter 27 cm) anbragt øverst på stammen, på ca 2,80
m højde. Springboard bliver kaldt elitedisciplinen, fordi den ikke kun
kræver præcis teknik og styrke, men også balance og snilde. Atleten
skal hugge gennem træet fra begge sider, ellers bliver han
diskvalificeret.
Atleterne bruger en-mands langsav, (Single Buck), som er
omkring to meter lang, til at save en træskive (cookie) ud af
en vandret placeret blok med en diameter på 46 centimeter. Deltagerens rytme og styrke er afgørende i denne disciplin. Saven kan sprayes
med en olie-blanding for at få den til at glide lettere. Det er også tilladt,
at en hjælper indsætter en kile mellem cookien og træblokken.
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I STIHL Stock Saw benytter alle deltagere en MS 660, en almindelig STIHL kædesav. Efter opvarmningen bliver saven
lagt ned, og når startsignalet lyder går det løs mod træblokken.
Deltagerne saver først opad og derefter nedad for at save to cookies
ud af den vandret placerede stamme, som måler 40 centimeter i
diameter. De to cookies skal have en forudbestemt tykkelse, ellers
bliver deltageren diskvalificeret i denne disciplin.
Ligesom når en træstamme er blevet fældet, er
formålet med underhåndshugning at bruge øksen
til at hugge igennem en 33 cm tyk stamme, fra
begge sider, som er fastgjort på en vandret blok.
At arbejde fra kun én side fører til diskvalifikation i denne disciplin. De bedste
europæiske tider i Underhand Chop er
under 20 sekunder.
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Standing Block Chop simulerer en træfældning med økse.
Målet er at hugge så hurtigt som muligt, fra siden, gennem
en stamme med en diameter på 30 centimeter, som er fastholdt lodret
i et metalstativ (stand). Præcise hug med øksen og et kraftigt sving er
afgørende for hurtigheden i fældning med økse. De bedste europæiske tider i denne disciplin er ca. 20 sekunder.
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I disciplinen hot saw benytter deltagerne
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meget kraftige, tunede 251 kædesave til hurtigst muligt
at lave tre cookies af en forudbestemt tykkelse ud af en vandret anbragt træblok med en diameter på 46 centimeter. Udfordringen i denne disciplin er at kontrollere de store kræfter i en kædesaven med
mere end 60 hk. Med en kædehastighed på 240 km/t og en vægt på
27 kilo stiller disse maskiner store krav til deltageren. De bedste
europæiske tider i hot saw-disciplinen er under 6 sekunder.

HOT SAW

