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Tisztítás-technológiai szakmai versenysorozat általános 

versenyszabályzata 

I.  Clean Europe szakmai verseny feltételeinek ismertetése: 

a. A verseny négy futamot és a döntőt tartalmazza: 

1) Varsó  

2) Verona  

3) Bukarest 

4) Budapest (verseny és döntő)  

b. A versenyen két versenyszám kerül megrendezésre:  

1) ALAPTISZTÍTÁS (Egytárcsás súroló kezelés és vízszívás)  

2) NYIRKOS FELTÖRLÉS  

c. A verseny futamaira nevezni két fős csapatokkal és egy fő szakértővel lehet. 

d. Egy csapat korlátozás nélkül bármelyik futamon indulhat, ha befizeti a futamonkénti 30 € 

nevezési díjat. 2013-ban, a verseny első évében nincs nevezési díj. 

e. A versenysorozat döntőjén kizárólag olyan csapat indulhat, amely legalább egy futamon 

részt vett, és eredményével kvalifikálta magát a döntőre.  

f. A versenyszámok teljesítését szakértő bírók felügyelik, és a verseny eredményét a 

végrehajtásra (objektív) és a kivitelezésre (szubjektív) adott pontokkal állapítják meg. A 

maximális pontszám 50 %-át a végrehajtásra, 50 %-t a kivitelezésre tudják a csapatok 

megszerezni. 

g. A verseny szakértő bírói a futamon résztvevő csapatok szakértői. A szakértő bírók saját 

csapatuk versenyén nem lehetnek bírók. 

h. A futamon résztvevők  eredményét a szervezők oklevéllel ismerik el egyéni és 

csapatszinten. Az okleveleken rögzitésre kerül minden, a kvalifikáció szempontjából 

fontos adat. 
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II. A versenyfeladatok ismertetése: 

 

1) ALAPTISZTÍTÁS (Egytárcsás súroló + vízszívó)/Basic cleaning 

 

 

o A versenyfeladat: az egytárcsás súrológépet úgy kell végigvezetni a pályán, hogy az a 

lehető legnagyobb felületet súrolja meg. Eközben folyamatosan szívni kell a kiengedett 

vizet. 

o A pálya 2,5 m x 1,25 m alapterületű, PVC burkolású, és 12 bábú van elhelyezve rajta. 

o A versenyfeladat végrehajtásán a csapat mindkét tagja egyszerre dolgozik, egy fő a 

súrológépet, egy fő a vízszívó gépet kezeli. 

o A versenyben csak a meghatározott eszközrendszerrel lehet részt venni, amelyet a 

szervezők biztosítanak. 

o Az egytárcsás súroló kemény kefével van szerelve, és 2 liter víz van a tartályban.  

o A gépet a START vonaltól kell végigvezetni, egészen a pálya másik oldaláig, ahol a 

magányos bábut háromszor meg kell kerülni, majd a gépet beparkolni a STOP táblával 

jelzett részbe. A csapattárs eközben folyamatosan szívja a vizet.  

o A feladat akkor van végrehajtva, ha a vízszívós csapattag kézfeltartással jelez, hogy 

készen van.  

o A pálya teljesítésére maximum 5 perc áll a csapat rendelkezésére. Az 5 percben benne 

van az esetleges kapott büntető idő is. Az időn túli teljesítésre nem kap pontot a csapat. 

o A feladat elvégzése során a bírók a „kivitelezést” a következő szempontok alapján 

pontozzák: elegancia, megmunkált felület nagysága és a lehető legszárazabb padló 

elérése. 
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2) NYIRKOS FELTÖRLÉS/Damp mopping 

 

o A versenyfeladat: a kijelölt pálya nyirkos feltörlése, a mop öblítése és nyirkosítása 

minden 6 m
2
 felület után (induláskor + 2 alkalom). 

o A csapattagok külön-külön hajtják végre a feladatot, az A, B, C felületeket sorrendben 

feltörölve.  

o A törlési sorrend megváltoztatása, és a feladatban leírt, minden 6 m
2
 felület utáni öblítés 

elmulasztása a versenyből való kizárást jelenti. 

o A két egyéni eredmény közül a jobb eredmény kerül beszámításra. 

o A versenyben csak a meghatározott mop- és kétvödrös rendszerrel lehet részt venni. 

o A pálya 18 m
2
 alapterületű, PVC borítású, és 12 bábú van elhelyezve rajta. 

o A feladat elvégzésére fejenként maximum 5 perc áll rendelkezésre Az 5 percben benne 

van az esetleges kapott büntető idő is.  

o A feladat elvégzése során a bírók a „kivitelezést” (szubjektív) a következő szempontok 

alapján pontozzák: minőség, a mozgásstílus (ergonómia), és a lehető legszárazabb padló 

elérése. 

 
III. A pontozás szabályai: 

A verseny végső sorrendjét a végrehajtásra és a kivitelezésre kapott pontok összege adja. 

a) A végrehajtásra (objektív) maximum 300 pontot lehet kapni (5 perc x 60 másodperc). Ez 

csak akkor lenne lehetséges, ha a feladatot 0 másodperc alatt hajtanák végre.  

- Az elért pontszámot úgy állapítják meg, hogy a feladat végrehajtására fordított 

idővel (másodperccel) azonos pontszámot és a hozzáadott püntetőpontokat a bírók 

levonják a 300 pontból. Ha a versenyző össz levonandó pontja több mint 300, akkor 

az oklevelére mínusz előjelű pontok kerülnek.  
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- Minden levert bábu 15 pont büntetést jelen mindkét versenyszám esetén, de az 

alaptisztítás versenyszámnál kiemelt megítélésű, háromszor megkerülendő 

magányos bábu ledöntése 30 pont büntetést von maga után.  

- A megérintett, de le nem vert bábu 5 pont jutalmat jelent. 

b) A kivitelezésre (szubjektív) maximum 300 pontot lehet kapni, a szakértő bírók által 

megítélt büntetőpontok ebből kerülnek levonásra.  

- A szubjektív értékelést a bírok szavazókártyákkal végzik.  

- Minden szempont 100 pontot ér. 

- A szavazó kártyálk 10 %- től 100 %-ig tartanak.  

A versenyszabályzat módosításának jogát fent tartjuk. 

Budapest, 2013. március 22. 

 

Ritz Tibor 

Clean Europe vezető szakértő, MATISZ szakértő 


