
 
   
 

 
 

OPTIKAI SZÁLHEGESZTŐ VERSENY KIÍRÁS 
 

A verseny célja: a vezetékes hírközlési szakma egyik fontos gyakorlati munkafázisa a hírközlési optikai kábelek 
folytonosságának illetve a különböző rendeltetésű kábelek összeköttetésének kiváló minőségű biztosítása, melynek 
során magas fokú szakmai kihívást jelent ezen feladat szakszerű, kiváló minőségű és gyors elvégzése.  
Azok számára, akik ezt a munkát kiválóan tudják végezni és vállalkoznak rá, hogy összemérjék tudásukat a többi 
kollégával, szakmai versenyt hirdetünk a 
 

"Legkiválóbb Optikai Szálhegesztő Szakember" 
cím elnyeréséért.     
 
A versenyfeladat: a versenyzőknek a helyszínen - a verseny kezdetén sorsolással meghatározott sorrendben - 
időmérés mellett kell elvégezni két darab 12 szálas optikai kábelpászma szálainak szakszerű összehegesztését.  
Minden szál esetében a hegesztést csak egy alkalommal lehet végrehajtani, szálat újratörni és a hegesztést 
megismételni nem lehetséges! 
A szintidő: 10 perc. 
 
A verseny helyszíne: a kiállítási teremben levő színpadon 
 
A verseny időpontja: 2019. szeptember 30-án, a közzétett program szerinti időpontban, egyéni beosztás szerint 
 
A versenyre nevezhet: bármely a rendezvényre előzetesen regisztrált 18 év feletti résztvevő, aki nyilatkozata szerint 

megfelelő szakmai ismerettel és gyakorlattal bír. Egy küldő cégtől legfeljebb 2 fő indulhat!  
 
A versenyre NEM nevezhet: a Bíráló Bizottság és a szervezőbizottság tagja vagy azok rokona illetve 

hozzátartozója, továbbá a Bíráló Bizottság és a szervezőbizottság tagja által 
tulajdonolt vagy ügyvezetése alatt álló gazdasági társaság tagja vagy 
munkavállalója, valamint ezek rokona illetve hozzátartozója  

 
A nevezés módja: a rendszeresített nevezési lap kitöltésével és elküldésével a kozgyules@kabelszov.hu címre, vagy 

- ha marad üres hely - a helyszínen a konferencia regisztrációs pultjánál  
 
Nevezési határidő: a maximális versenyzőszám beérkezéséig, de legkésőbb 2019. szeptember 15-én 24 óráig  
Pótnevezés: ha marad üres hely, a konferencia regisztrációs pultjánál 2019. szeptember 30-án 8 óráig lehetséges 
 
Versenyző csapatok száma: minimum 3, maximum 16 
FIGYELEM: ha a nevezési határidőig nincs meg a minimális számú versenyző, a verseny érdektelenség miatt 

elmaradhat! 
 
Bíráló Bizottság: előzetesen felkért versenybírák 
 
Díjazás: oklevél és ajándék, minimum az első 3 helyezett részére 
 
Díjátadás: 2019. szeptember 30-án a vacsoránál 
 
Nevezési díj: nincs 

Szakmai Konferencia, Kiállítás 
 és Verseny 

2019. szeptember 29 – 30.  
Siófok, Hotel Azúr**** 

(Erkel F. u. 2/C.) 
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A verseny lebonyolítása és további feltételei: 
 
1. A versenybírók mérik az időt és pontozással minősítik a következőket: 
 
a.) a kötések műszaki minősítése a kötési csillapítás mérése alapján 
b.) a munkához szükséges eszközök szakszerű kezelése és használata 
c.) a feladat esztétikai kivitelezése 
    
2. A feladat elvégzéséhez szükséges kábelt a szervezők minden résztvevőnek azonos módon biztosítják, minden 
további eszközt és szerszámot a versenyzőknek maguknak kell biztosítani. A hegesztő eszköznek alkalmasnak kell 
lenni a kötési csillapítás értékének a mérésére és megállapítására.  
 
3. A sorrend megállapítása a versenybírók által adott pontok összesítése alapján történik úgy, hogy előbb 
valamennyi szintidőt teljesítő, majd a szintidőt nem teljesítők kerülnek értékelésre. Pontegyenlőség esetén az a 
versenyző kerül előbbre, aki a feladat elvégzésére kevesebb időt fordított. 
 
4. A versenyzők kötelesek a tevékenységre vonatkozó balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartani. A 
szakszerűtlenül versenyző, ön- vagy másokra veszélyes magatartást tanúsító (ideértve különösen az ittas állapotot) 
versenyzőket a versenyből azonnal és vita nélkül kizárjuk. 
 
5. A verseny során bármely versenyző legkésőbb a verseny végéig a versenybíráknál szóbeli észrevételt (óvást) 
tehet, ha a versenykiírás valamely feltételének megsértését tapasztalja.  
    
6. A versenykiírás értelmezéséről, valamint a verseny során felmerülő bármely vitatott kérdésről, esetleges óvásról 
a versenybírák a helyszínen döntenek, mely döntés végleges és minden versenyzőre azonosan kötelező érvényű.  
 
A versenyzőknek sikeres versenyzést, az érdeklődőknek jó szurkolást kívánunk! 


