EUROSKILLS BUDAPEST 2018
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád Európa-bajnoka!
Az ÉVOSZ (Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége) Szárazépítő Tagozata
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja azoknak a fiatal
szakembereknek,
szakközépiskolásoknak,
végzős
szakiskolai
tanulóknak,
technikusoknak, főiskolai és egyetemi hallgatóknak a jelentkezését, akik szívesen
megmérettetnék tudásukat SZÁRAZÉPÍTŐ (Plastering and Drywall Systems)
szakmában az ifjú szakemberek Európa-bajnokságán, az EuroSkills Budapest 2018
versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1993. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:



a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt,
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több hónapon
át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyeken.

Hogyan lehet jelentkezni?
A www.skillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés menüpont
alatt található online űrlap kitöltésével.
Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési határidő:

2018. január 31.

Tervezett menetrend
Előválogató tervezett időpontja:

A jelentkezők számától függően várhatóan
csak döntőt szervezünk.

Döntő tervezett időpontja:

2018. február 28.

Helye:

Göd, Piarista Szakközépiskola,
Szakgimnázium és Kollégium

Mit kell hozni?

A jelentkezők saját munkaruhában, munkavédelmi felszerelésben (munkavédelmi cipő
kötelező), saját szerszámaikkal dolgoznak.
A hozott szerszámok feleljenek meg a
munka,- és balesetvédelmi előírásoknak (pl.
elektromos
kisgépek
érintésvédelmi
jegyzőkönyve).
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Mi várható a válogatón?
A válogatóversenyen a korábbi évek Szakma Sztár versenyein látott versenyfeladatokhoz hasonló szárazépítő szerkezeteket kell elkészíteni. A versenyfeladat
hasonló lesz a Szakma Sztár 2018 válogató versenyfeladatához.



válaszfalkészítés nyíláskialakítással, falvég-lezárással, falcsatlakozások
kialakítása
gipszkarton álmennyezet készítése vízszintes vagy ferde síkon,
nyíláskialakítással

A versenyt szponzoráló ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat fenntartja a jogot, hogy a
kinevezett Szakértő véleménye alapján (fiziológiai és pszichés szempontokat is
figyelembe véve) a döntő győztese helyett a kiválasztott tartalék versenyzőt nevezze
a EuroSkills Budapest 2018 versenyére.

A döntőben az értékelés az alábbi szempontrendszer szerint zajlik:
















az építőanyagok szakszerű kezelése, szabása, szabás utáni előkészítése,
tárolása még beépítés előtt,
az építőanyagok takarékos, ésszerű szabása, hulladék minimalizálása,
rögzítő elemek megfelelő sűrűségű bedolgozása,
a szerkezet pontossága: derékszögűség, függőlegesség, méretpontosság,
illesztések pontossága és szakszerűsége,
lemeztoldások megfelelősége,
esetleges nyílások pontossága,
vázszerkezet szakszerű szabása,
szerkezet stabilitása,
szerkezet működésének értése szóbeli kérdéseknél,
építési sebesség,
az építés esztétikus kivitelezése,
építési területen tárolt építési veszteség esztétikája,
munkahelyi rend,
esztétikusan kivitelezett szerkezet, esztétikus részletmegoldásokkal.

További információ:
ÉVOSZ – Pete Zoltán, tel: 1/201-03-33/20; zpete@evosz.hu
Szárazépítő szakértő – Putler Csaba, tel: 30/97-05-149; putler.csaba@knauf.hu
A jelentkezések elbírálását követően minden jelentkezőt e-mailben értesítünk a
válogató versenyek helyéről, idejéről.
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További információ a versenyekről:
www.skillshungary.hu
www.euroskills2018.com
A legutóbbi WorldSkills versenyről angol nyelvű tájékoztató és videó az alábbi
honlapon található:
https://worldskillsabudhabi2017.com/en/skills/plastering-and-drywall-systems/
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