Uzkopšanas tehnoloģiju profesionālo sacensību
„Uzkopšanas profesionālis 2015” vispārējie noteikumi
Sacensību vispārīgie noteikumi
Sacensības noritēs divas disciplīnas:
1. ĢENERĀLĀ TĪRĪŠANA
2. MITRĀ TĪRĪŠANA
Sacenšas komandas, kurās katrā ir 2 dalībnieki
Sacensības vada un vērtē žūrija

Sacensību disciplīnu apraksts
ĢENERĀLĀ TĪRĪŠANA (ar viendiska mašīnu un ūdens savācēju)

•
•
•
•

Uzdevums: vadīt viendiska mašīnu pa uzkopjamo platību, lai tā berzētu pēc
iespējas plašāku virsmu. Tajā pat laikā visu ūdeni ir jāsavāc ar ūdens savācēju.
Uzkopjamā platība (2.5m x 1.25 m) ir ar PVC segumu un uz tās atrodas 12
šķēršļi.
Abiem komandas dalībniekiem ir jāstrādā vienlaicīgi, viens izmanto viendiska
mašīnu, savukārt otrs – ūdens savācēju.
Var tikt izmantotas tikai norādītās, sacensību organizatoru nodrošinātās
iekārtas.

•
•
•
•
•

Viendiska mašīna ir aprīkota ar cieto birsti un tās ūdens tvertnē ir 2 litri ūdens.
Viendiska mašīna jāvirza no STARTA līnijas līdz platības galam, kur vienam
šķērslim ir jāapgriež apkārt trīs reizes. Tad mašīna ir jānovieto uz STOP
zīmes. Tajā pat laikā otrs komandas dalībnieks savāc ūdeni.
Uzdevums tiek uzskatīts par pabeigtu tikai tad, kad komandas dalībnieks, kurš
savācis ūdeni, pamāj, ka darbs ir pabeigts.
Darba izpildes maksimālais laiks ir 5 minūtes. Par katru nogāzto šķērsli tiek
piešķirts soda laiks (20 sek./1 šķērslis).
Žūrija vērtē komandas sniegumu uzdevuma izpildē pēc šādiem kritērijiem:
ergonomika, uzkoptā platība, platības sausums pēc uzkopšanas, uzdevuma
izpildei patērētais laiks.

MITRĀ TĪRĪŠANA (ar mikrošķiedras mopu)

•
•
•
•

Uzdevums: veikt mitro uzkopšanu 3 x 6 m2 platībā (kopā 18 m2), kurā atrodas
9 kubi (nosacītie gruži), kas ir jāiztīra no uzkopjamās platības uz STARTA
līniju.
Komandas dalībniekiem uzdevums ir jāveic katram atsevišķi. Komandas
kopvērtējumā tiek ieskaitīts labākais no abiem rezultātiem.
Var tikt izmantotas tikai norādītās, sacensību organizatoru nodrošinātās
iekārtas.
Žūrija vērtē komandas sniegumu uzdevuma izpildē pēc šādiem kritērijiem:
kvalitāte, ergonomika, platības sausums pēc uzkopšanas, uzdevuma izpildei
patērētais laiks.

Papildus informācija par sacensību noteikumiem:
Helge Alt, Puhastus Ekspert, helge@puhastusekspert.ee, tālr. +372 5092094
Visas konkursa nosacījumu modifikācijas tiesības ir rezervētas.
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