5. ročník

REGIONÁLNÍ PROFESNÍ SOUTĚŽE
konané v rámci výstavy

TECHNODAYS 2019
PROPOZICE REGIONÁLNÍ PROFESNÍ SOUTĚŽE
v oboru

SVAŘOVÁNÍ KOVŮ
17. dubna 2019

Propozice soutěže

1. Vyhlašovatelem regionální profesní soutěže je Okresní hospodářská komora v Chomutově.
2. Pořadatelem regionální profesní soutěže v oboru svařování kovů je Střední škola technická,
gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702/10, Chomutov, příspěvková organizace.
3. Soutěž je určena žákům středních škol z okresů Chomutov, Most a Louny, kteří v průběhu
vzdělávání absolvovali svářečský kurz dle ČSN 050705 pro metodu ZK 135 1.1 a vlastní svářečský
průkaz v tomto rozsahu oprávnění. Každá škola může přihlásit maximálně 2 žáky. Soutěž bude
probíhat pod dozorem instruktorů a soutěžící proto nemusí dosahovat věku 18 roků.
4. Za průběh soutěže zodpovídá komise ve složení:
ředitel soutěže Bc. Zeman Josef, IWT,EWT
hlavní rozhodčí p. Miloslav Bartoš IWT, zkušební orgán STAVCERT Praha
5. Požadované vybavení soutěžících:
Pracovní oděv, pracovní obuv, pokrývka hlavy, visací zámek, platný svářečský průkaz, podepsané
seznámení se zásadami bezpečnosti práce. Na pracovním oděvu nesmí být označení názvu školy
nebo její logo.
6. Organizace soutěže:
Soutěžním úkolem je výroba svaru dle přiloženého WPS. Materiál bude předem připraven, soutěžící
provede jeho sestavení a svaření.
7. Hodnocení soutěže bude anonymní (svařence budou evidovány pod čísly) a bude ho provádět
hlavní rozhodčí v rozsahu 0 až 400 bodů. Při hodnocení bude hlavní rozhodčí brát v potaz
opodstatněné připomínky ostatních členů komise rozhodčích.
8. Přístup na jednotlivá pracoviště mají členové komise, která zodpovídá za průběh soutěže (bod 2) a
členové komise rozhodčích.
9. Vylosování startovních čísel bude provedeno při prezentaci. Jednotliví soutěžící budou pod svým
číslem vystupovat anonymně až do vyhodnocení.
10. Soutěžící může být ze soutěže vyloučen za hrubé porušení předpisů bezpečnosti práce a požární
ochrany nebo za pokus o podvod v soutěži.
11. Maximální doba plnění soutěžního úkolu včetně nastavení a odzkoušení parametrů svařovacího
procesu je 90 minut.

12. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům bude provedeno v sobotu 27. dubna 2019
jako součást výstavy Technodays 2019
13. Program soutěže:
7:30 – 8:00
8:00 – 8:15
8:20 – 11:20
11:25 – 12:25
12:30 - 12:45

prezentace účastníku a vylosování startovních čísel
slavnostní zahájení
plnění soutěžních úkolů
hodnocení soutěžního úkolu rozhodčím
oznámení výsledků a ukončení soutěže

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční dne 27. dubna 2019 v rámci
veletrhu Technodays 2019.

V Chomutově dne 11. 2. 2019

Ing. Ivana Košanová
ředitelka OHK Chomutov

