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Tisztítás-technológiai szakmai versenysorozat általános 

versenyszabályzata - 2015 

I.  Clean Europe szakmai verseny feltételeinek ismertetése: 

a. A verseny 4 futamot és a döntőt tartalmazza. 

1) Tennant Kupa, Kolozsvár – 2015.03.31. 

2) Pulire, Verona – 2015.05.21. 

3) Kärcher Kupa, Budapest – 2015.06.10. 

4) Budapest (verseny és döntő a MATISZ éves konferenciáján) – 2015.10.20. 

 

b. A versenyen két versenyszám kerül megrendezésre:  

1) ALAPTISZTÍTÁS (Egytárcsás súroló kezelés és vízszívás)  

2) IMPREGNÁLT FELTÖRLÉS  

c. A verseny futamaira nevezni két fős csapatokkal és egy fő szakértővel lehet. 

d. A versenysorozat döntőjén kizárólag olyan csapat indulhat, amely legalább egy futamon 

részt vett, és eredményével kvalifikálta magát a döntőre.  

e. A versenyszámok teljesítését szakértő bírók felügyelik, és a verseny eredményét a 

végrehajtásra adott pontokkal állapítják meg.  

f. A verseny szakértő bírói a futamon résztvevő csapatok szakértői és a szervezők által 

delegált független szakértők. A szakértő bírók saját csapatuk versenyén nem lehetnek 

bírók. 

g. A futamon résztvevők  eredményét a szervezők oklevéllel ismerik el. 
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II. A versenyfeladatok ismertetése: 

1) ALAPTISZTÍTÁS (Egytárcsás súroló + vízszívó)/Basic Cleaning 

 

o A versenyfeladat: az egytárcsás súrológépet úgy kell végigvezetni a pályán, hogy az a 

lehető legnagyobb felületet súrolja meg. Eközben folyamatosan szívni kell a kiengedett 

vizet. 

o A pálya 2,5 m x 1,25 m alapterületű, PVC burkolású, és 12 bábú van elhelyezve rajta. 

o A versenyfeladat végrehajtásán a csapat mindkét tagja egyszerre dolgozik, egy fő a 

súrológépet, egy fő a vízszívó gépet kezeli. 

o A versenyben csak a meghatározott eszközrendszerrel lehet részt venni, amelyet a 

szervezők biztosítanak. 

o Az egytárcsás súroló kemény kefével van szerelve, és 1,25 liter víz van a tartályban. Az 

előre kimért vizet el kell használni, az esetlegesen gépben maradt víz mennyiségét a 

zsűri megméri. 

o Az egytárcsás súroló gépet a START vonaltól kell végigvezetni, egészen a pálya másik 

oldaláig, ahol a magányos bábut háromszor meg kell kerülni, majd a gépet beparkolni a 

STOP táblával jelzett részre. A feladat teljesítése során az egytárcsás súroló géppel 

összes bábut meg kell érinteni. A csapattárs eközben folyamatosan szívja a vizet.  

o A feladat akkor van végrehajtva, ha a vízszívós csapattag kézfeltartással jelez, hogy 

készen van.  

o A pálya teljesítésére maximum 4 perc áll a csapat rendelkezésére. Az időn túli 

teljesítésre nem kap pontot a csapat. 

o A verseny során az alábbi munkavédelmi szabályokat kell betartani: 

- a vezetékeket nem lehet a versenyző vállán át vezetni, 

- a takarító gépeket a verseny során két kézzel kell tartani, 

- a takarító gépeket nem lehet a vezetékekre rávezetni, továbbá nem lehet a csapattárs 

gépének ütközni 
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2)  IMPREGNÁLT FELTÖRLÉS/ Impregnated mopping 

 

o A versenyfeladat: a kijelölt pályán a szemét összeszedése a Reflex system használatával 

(kézzel nem lehetséges), majd a pálya impregnált feltörlése. A versenyző maga döntheti 

el, hogy az első két lépést összevonja-e és a felhelyezett kendővel gyűjti össze a 

szemetet. Az előre impregnált mikro szálas kendő helyes kezelése (fél cm-rel arrébb 

helyezés) minden 6 m
2
 megtisztított felület után (induláskor + 2 alkalom) úgy, hogy 

közben a versenypályán elhelyezett 12 db hulladékot (4 db gémkapocs, 4 db összegyűrt 

post it, 4 db tűzőkapocs,) a pályán kívül, a start vonalhoz kell juttatni. A 13. hulladék egy 

olajfolt (0,5 dl), mely feltörlése kapcsán kötelező kendőt cserélni a Reflexen.  A piros 

színnel jelölt sarkok nem ledönthetőek és érintésük nem büntetendő. A hulladékok 

elhelyezése: azonos hulladék (pl. gémkapocs) található egy 6 m
2
-es pályaegységen, 3 db 

kerül 1-1 sarokba, a 4. pályarész előre kijelölt helyére. 

o A csapattagok külön-külön hajtják végre a feladatot. Az A, B, C felületeket hátrafelé 

haladva, olyan sorrendben kell feltörölni, hogy a versenyző a már megtisztított területre 

ne lépjen rá. 

o A két egyéni eredmény közül a jobb eredmény kerül beszámításra. 

o A versenyben csak a Reflex system impregnált törlő rendszerrel lehet részt venni. 

o A pálya 18 m
2
 alapterületű, és 13 hulladék van elhelyezve rajta. 

o A feladat elvégzésére fejenként maximum 3 perc áll rendelkezésre.   

o A feladat elvégzése során a bírók a következő szempontok alapján pontoznak: szakszerű 

keresetes S módszer alkalmazása, helyes kendő használat, minőség, mozgásstílus 

(ergonómia). 
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III. A pontozás szabályai: 

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

 

a. A feladat elvégzésére impregnált feltörlés versenyszámnál maximum 180 pontot 

lehet kapni (3 perc x 60 másodperc); alapítszítás versenyszámnál a maximálsi pontszám 

240 pont (4 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 erre a versenyszámra. 

 

b. Büntető pontok számítása az alaptisztítás versenyszámnál:  

• minden meg nem értintett vagy levert bábu 5 pont büntetést jelent, de a kiemelt 

megítélésű, háromszor megkerülendő magányos bábu meg nem érintése vagy 

ledöntése 10 pont büntetést von maga után.  

• A tételesen felsorolt három munkavédelmi szabály közül bármelyik be nem 

tartásáért  5 pont büntetést kaphat a csapat. 

•  A pályán maradt vízért 25 büntető pontot kap a csapat.  

• A súroló gépben maradt víz mennyiségért az alábbi büntető pontok járnak: 0-1 dl-

> 0 pont; 2-6 dl -> 10 pont; 7-12,5 dl -> 20 pont.  

 

c. Büntető pontok számítása az impregnált feltörlés versenyszámnál: egyenként 10-10 

pont levonás jár az alábbiakért:  

• Minden nem megfelelő helyre (pályán kívül, start vonalhoz) juttatott hulladék 

• Az olajfolt pályán hagyása 

• Az impregnált kendő helytelen használata (nem teszi fél cm-el arréb 6 m2 után)  

• Kendőcsere elmulasztása 

• Keretes S módszer hiányos kivitelezése (10 pont / 6 m2, max. 30 pont) 

 

A versenyszabályzat módosításának jogát a szervezők fenn tartják. 

Budapest, 2015. február 16. 

Ritz Tibor 

Clean Europe vezető szakértő, MATISZ szakértő 


