
 

01/2013.03.13 Verzió oldal 1 

 

Álltalános szabályzat 

1) A verseny 4 futamot tartalmaz + a döntő 

2) A verseny 2 versenyszámban kerül megszervezésre: ALAPTISZTÍTÁS és NYIRKOS FELTÖRLÉS 

3) Egy csapat korlátozás nélkül bármelyik futamon indulhat, ha a futamonként befizeti a 30,- € 

nevezési díjat 

4) A döntőn csak olyan csapat indulhat, aki legalább egy futamon részt vett és kvalifikálta magát 

a döntőre. A kvalifikációs feltételeket a második versenyt követően határozzák meg. 

5) A csapat versenyzését szakértő bírók felügyelik és versenyeredményét objektív és szubjektív 

birálattal állapítják meg. 

6) A futamon résztvevő csapat eredményét, a szervezők oklevéllel ismerik el egyéni és 

csapatszinten. Az okleveleken rögzitésre kerül minden a kvalifikáció szempontjából fontos 

adat. 

7) A versenyfeltételek a következőek szerint kerültek meghatározásra. 

ALAPTISZTÍTÁS (Egytárcsás súroló + vízszívó)/Basic cleaning 

 

1) A csapat minkét tagja, egyszerre dolgozik 

2) A versenyben csak a meghatározott eszközrendszerrel lehet részt venni 

3) A pálya 2,5 x 1,25 m PVC burkolású 

4) Az egytárcsás súroló kemény kefével van szerelve és 2 l víz van a tartályban.  

5) Az egytárcsás súrológépet úgy kell végigvezetni a pályán, hogy az a lehető legnagyobb 

felületet súrolja meg. Eközben folyamatosan szívni kell a kiengedett vizet. 

6) A gépet a start vonaltól kell vezetni egészen a felület másik oldaláig ahol a magányos bábut 

háromszor meg kell kerülni, majd a gépet beparkolni a stoptáblával jelzett részbe. A 

csapattárs eközben folyamatosan szívja a vizet és a futamnak akkor van vége, ha a vízszívós 

csapattag jelez, hogy készen van. 

7) A bírok objektív ítélete a ráfordított idő másodpercben és minden levert bábú 15 

másodpercnyi büntetés. A háromszor megkerülendő magányos bábú kiemelt megítélésű 

ezért ledöntése 30 másodpercnyi büntetés. 
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8) A bírok szubjektív ítélete az elegancia, a megmunkált felület nagysága (ezen belül objektív 

szempont a megérintett, de le nem vert bábú csökkenti az időt 5 másodpercel), az otthagyott 

víz mennyisége, amit másodpercbüntetésben fejeznek ki 

Nyirkos feltörlés/Damp mopping 

 

1) Csapat mindkét tagja elvégzi a feladatot és a legjobb eredmény kerül beszámításra 

2) A versenyben csak a meghatározott mop és kétvödrös rendszerrel lehet részt venni 

3) A pálya 18 m2  

4) A mop öblítése és nyirkosítása 6 m2-ént meg kell, hogy történjen (induláskor + 2 alkalom) 

ennek elmulasztása kizárási ok. 

5) A versenyző egyedül dolgozik és a felületeket A, B, C sorrendben kell feltörölnie. A sorend 

megváltoztatása a versenyből való kizárást jelenti. 

6) A bírok objektív ítélete a ráfordított idő másodpercben  

7) A bírok szubjektív ítélete az elért minőség, a mozgásstílus (ergonmia) és a padló lehető 

legkevésbé nedves volta, amit másodpercnyi büntetésben fejeznek ki. 

 


