WORLDSKILLS KAZAN 2019
VERSENYFELHÍVÁS!
FESTŐ – Díszítőfestő szakmában
Az MKIK és PPG Trilak Kft közös együttműködésében az alábbi felhívásra várjuk a jelentkezőket.
Az idei éveben döntőbe várjuk a szakiskolákban kiválogatott jelölteket és az oktatási rendszeren kívülről
jelentkezőket. Az iskolarendszerben tanulók részére a helyi válogatót saját szakoktató vagy felkészítők
végzik el. Az itt továbbjutó 1 fő/ intézmény jut a döntőbe.
Helyszín:

PPG TRILAK Kft 1238 Budapest Grassalkovich út. 4.
Időpontok:

Jelentkezési határidő válogatóra: 2019 01 26 (Hétfő)
Válogató: 2019. 02. 02. (Szombat)
Érkezés: 08:00, Kezdés: 09:00
Iskola rendszeren kívülről érkezők részére
Jelentkezési határidő döntőre: 2019 02 04 (Hétfő)
Döntő: 2019. 02. 09. (Szombat)
Érkezés: 08:00, Kezdés: 09:00

A döntőt követően a pontszámok sorrendje alapján jut verseny lehetőséghez a nyertes. Amennyiben
szoros ponteredmény alakul ki a jelöltek között a zsűri döntése alapján, további „szétlövésre” kerülhet
sor. Ebben az esetben újabb feladatsort és időpontot ír ki a jelöltek részére.
Worldskills 2019 döntőre a versenyfeladatokat mellékleteben csatolom a levélhez.
Pontozási szempontok:
Minden jelentkezőnek egységesen az alábbiakban részletezett és mellékelt versenyfeladatokat kell
elkészíteni.
Verseny időtartama 1 nap. A fenti munkaszüneti napokon. A két feladatot a 2 x 4 óra alatt kell teljesíteni.
Aki a keretidőből kicsúszik, a feladatot abba kell hagynia, az értékelés ezután elkezdődik. A két feladatot
parhuzamosan egyszerre lehet elkészíteni.
A pontozás a nemzetközi versenyek mintája lapján milliméter pontosság alapján történik.
A festett felületeknél szempont a fedőképesség és a homogén felület elérése és a tiszta precíz munka.
Vonalon belüli festések és szerkesztési nyomok elfedése. A feladatokat 1 mm - es pontossággal kell
felszerkeszteni és kifesteni. A sarkokat éles egyenes szögben kell kifesteni.

Tapétázásnál homogén felület valamint a ragasztó maradvány és hézagmentes illesztés a megfelelő.

Versenyfelület leírása:
Vakolt mészhabarcs vakolat, vagy gipszkarton fal, simára glettelve, Falfixes mélyalapozással majd 2 réteg
fehér Héra Beltéri falfestékkel átfestve. (PPG Trilak biztosítja az anyagokat az előkészítéshez)
Anyagok, eszközök:



Zárt munkaruha és munkavédelmi bakancs használata, válogatón kötelező
Szerkesztő és festőszerszámokat mindenki magának biztosítja

A döntőben Trilak biztosítja:






Festékek, színezőpaszták
Vlies Tapéta, tapétaragasztó
Fellépők, alulétra
Ebéd
Színkeveréshez üres edényeket

Döntőben zsűri tagok:
Csáki Csaba szakértő, aranykoszorús festőmester
Cseke Szabolcs 2017-2018 évben volt versenyző, festőmester
Fata Dávid 2014-2015 évben versenyző, PPG Trilak alkalmazástechnikus, festő
Horváth József szponzor, Festőmester
Verseny helyszínén a versenyzők felkészítő szaktanárának bevonásra kerülhet. Aki a pontozás, értékelés
szabályait megismeri és a későbbiekben alkalmazza az alábbiak szerint.
A zsűritagok változtatására, valamint a versenyfeladat 20% - ban történő módosítására a szakértő
javaslatára, vagy egyéb befolyásoló körülmények miatt, a szervező fenntartja a jogot.
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel vagy további részletesebb információra van szükség az alábbi
elérhetőségen lehet érdeklődni.
Csáki Csaba 06 30 933 9507
csakiszolgbtk@gmail.com

Jelentkezés:
http://skillshungary.hu/jelentkezes

