6. ročník
REGIONÁLNÍ PROFESNÍ SOUTĚŽE
konané Okresní hospodářskou komorou v Chomutově
v rámci veletrhu

TECHNODAYS 2019

PROPOZICE REGIONÁLNÍ PROFESNÍ SOUTĚŽE

PROGRAMOVÁNÍ A
TISK STROJÍRENSKÝCH
SOUČÁSTÍ NA 3D TISKÁRNÁCH
24. dubna 2019

I. Propozice soutěže
1.

Vyhlašovatelem regionální profesní soutěže je Okresní hospodářská komora
v Chomutově

2.

Pořadatelem regionální profesní soutěže Programování a tisk STROJÍRENSKÝCH
SOUČÁSTÍ na 3D tiskárnách je Střední škola technická, gastronomická a
automobilní, Chomutov, Pražská 702/10, Chomutov, příspěvková organizace

3.

Soutěž je určena žákům 1. až 4. ročníku středních škol okresů Chomutov, Most a
Louny.

4.

Za průběh regionální profesní soutěže zodpovídá komise ve složení:
ředitel soutěže
hlavní rozhodčí
za praktickou část

5.

-

Ing. Milan Janoušek – zástupce ředitele pro p.v.
bude vylosován ze zástupců doprovodu
František Cabal - vedoucí učitel odborného
výcviku

Místo konání soutěže:
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702/10,
Chomutov 430 01, příspěvková organizace

6.

Organizace soutěže
Soutěžící naprogramuje a vytiskne strojírenskou součást na 3D tiskárně podle
výkresové dokumentace.

7.

Hodnocení soutěže:
Hodnocení praktického
hodnotících tabulek.
praktický úkol

8.

úkolu

bude

-

provedeno

podle

předem

připravených

400 bodů

Organizační pokyny během soutěže:
-

přístup na pracoviště soutěže mají delegovaní rozhodčí a členové komise
zodpovědní za průběh soutěže viz. bod 4

-

ostatní osoby mají přístup na pracoviště pouze v doprovodu hlavního rozhodčího
nebo ředitele soutěže

-

před zahájením soutěže se provede veřejné vylosování startovních čísel
a hlavního rozhodčího

9.

-

komise zodpovědná za průběh soutěže provede kontrolu pracoviště, zda splňují
podmínky zadání před zahájením soutěže

-

pokud bude soutěžící přistižen při pokusu o podvod, je ze soutěže vyloučen

-

soutěžícím je zakázáno používání mobilních telefonů během soutěže

Délka trvání soutěže:
praktický úkol

240 minut

10.

Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům bude provedeno v sobotu 27. dubna 2019,
jako součást veletrhu Technodays 2019.

11.

Za bezpečnost účastníků v průběhu soutěže zodpovídá pořadatel
II. Pokyny k příjezdu a zahájení soutěže

1.

Regionální soutěž se bude konat dne 24. dubna 2019 na Střední škole technické,
gastronomické a automobilní, Chomutov, Pražská 702/10, Chomutov.

2.

Prezence soutěžících začne 30 minut před zahájením a bude ukončena v 7:30 hod.

3.

Soutěžící, kteří se dostaví po ukončení prezence, budou ze soutěže vyřazeni.

4.

Každá škola vyšle dva soutěžící a jednoho rozhodčího.

III. Program soutěže
7:30 - 8:00
8:00 – 12:00
12:00 – 13:00

zahájení a přivítání hostů, rozlosování soutěžících a rozhodčích
plnění soutěžního úkolu
hodnocení praktického úkolu rozhodčími

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

