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Clean Europe Extra szakmai verseny feltételeinek ismertetése 

a. A verseny 2015 – ben az alábbi két helyen kerül megrendezésre:  

1) Tennant Kupa, Kolozsvár – 2015.03.31. 

2) Kärcher Kupa, Biatorbágy – 2015.06.10. 

b. A versenyen a vezetőüléses súroló automata kezelés versenyszám kerül megrendezésre. 

c. A verseny futamaira nevezni egyénileg lehet. 

d. A versenyszám teljesítését szakértő bírók felügyelik, és a verseny eredményét a végrehajtásra adott 

pontokkal állapítják meg.  

e. A verseny szakértő bírói a szervezők által delegált független szakértők, és a csapatok szakértői. A 

szakértő bírók saját munkatársaik versenyén nem lehetnek bírók. 

f. Tekintettel arra, hogy az esemény egy  szakmai vetélkedő, és nem tényleges munkavégzés, így a 

versenyen való indulásnak nem feltétele az OKJ-s tisztítás-technológiai szakmunkás bizonyítvány. 

A futamon résztvevők eredményét a szervezők oklevéllel ismerik el.  

A versenyfeladat ismertetése- Vezetőüléses súrolóautomata kezelés 

 

a. A versenyfeladatról általánosságban: a kijelölt pályán a bábuk ledöntése nélkül kell végighaladni a 

vezetőüléses súroló automatával. A versenyben csak a szervező által biztosított takarítógéppel lehet részt 

venni. Minden versenyző ugyanazzal a súroló automatával vesz részt a versenyen. 

b. A pálya a fenti rajznak megfelelő alapterületű, keményburkolatú. 

c. A feladat elvégzésére versenyzőnként maximum 2 perc áll rendelkezésre.  

d. A versenyfeladat leírása: indulás a Start vonaltól, végig kell menni az 1-es pályán, meg kell kerülni a bábukból 

alkotott kört a lehető legközelebb hozzájuk, végig kell menni a 2-es pályán és megállni a végén (sárga kör). 

Felemelni a szívógerendát, hátrafele menetbe kapcsolni és a 3-as pálya végéig kell tolatni (világoskék kör). Le 

kell ereszteni a szívógerendát, előremenetbe kapcsolni, megkerülni a kört a bábukhoz legközelebb, 

végigmenni az 1-es pályán, majd áthaladni a célvonalon. 

e. A feladat elvégzése során a bírók a következő szempontok alapján pontoznak: a feladat végrehajtására 

fordított idő, a súroló géppel érintett/feldöntött bábuk száma.  
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A pontozás szabályai: 

A verseny végső sorrendje az elért idő és bünető/többlet-pontok alapján kerül meghatározásra. 

 

a. A feladat elvégzésére maximum 120 pontot lehet kapni (2 perc x 60 másodperc). Ez csak akkor lenne 

lehetséges, ha a feladatot 0 másodperc alatt hajtanák végre, büntetőpontok nélkül. Az elért pontszámot úgy 

állapítják meg, hogy a feladat végrehajtására fordított időre kapott pontokból a bírók levonják a büntető 

pontokat. Ha a büntető pontok összege meghaladná a végrehajtásra fordított idő kapcsán elért pontokat, a 

versenyző 0 pontot kap a versenyszámra. 

b. Büntető pontok számítása az alaptisztítás versenyszámnál: minden ledöntött bábu – 5 pont büntetést von 

maga után.  

c. Minden megérintett, de fel nem döntött bábuért +5 pont jár a versenyzőnek. 

 

A versenyszabályzat módosításának jogát a szervezők fenn tartják. 

 

Budapest, 2015. február 16. 

Ritz Tibor 

Clean Europe vezető szakértő, MATISZ szakértő 

 


