ÁCS VERSENYSZÁM
1.

A szakma, versenyszám magyar és angol neve, rövid leírása:
Ács (angolul Carpentry)
Az ács szakmában az EuroSkills versenyen kétfős csapatok vesznek részt. A
versenyzőknek a megadott munkaidő alatt egy tető makettet kell elkészíteniük. A
versenyfeladat kivitelezése a következő négy modulból tevődik össze: a tetőszerkezeti
elemek méreteinek kiszerkesztése, a méreteknek a faanyagra történő felszerkesztése, a
szerkezeti elemek méretre szabása, valamint a makett összeállítása. Az egyes
munkafázisok kivitelezését külön-külön értékelik.

2.

Követelmények, elvárások
A versenyzőknek a Válogatóversenyen, illetve az Európa Bajnokságon is egy
gyakorlati feladatot megadott időre, kiváló minőségben kell elkészíteniük.
Követelmény a feladat gyors, precíz és esztétikus kivitelezése.
A 2014. évi EuroSkills versenyen induló kétfős ács csapat tagjainak kiválasztása a 2014
márciusában megrendezésre kerülő SkillsHungary Nemzeti Válogatón történik. A
Válogatóversenyen induló versenyzőket a jelentkezők létszámától függően 2013
decemberében, illetve 2013 februárjában egy-, vagy többlépcsős előválogató keretében
választjuk ki. Az előválogatón előbb egy szerkesztési feladatot, majd egy komplett
gyakorlati feladatot kell elkészíteni.
A válogatóversenyre történő felkészüléshez a jelentkezők részére megküldjük a Hantos
Zoltán által összeállított „Szerkesztőfeladatok ácsoknak” című kiadványt.
A fentiek alapján ezúton várjuk azoknak a tehetséges, motivált, és kiemelkedő gyakorlati
tudással rendelkező ács szakmunkások jelentkezését, akik részt kívánnak venni a
Válogatóversenyen, és egyúttal vállalják, hogy győzelmük, illetve második és harmadik
helyezésük esetén tartalékként részt vesznek a versenyt megelőző szakmai felkészítésen,
valamint a 2014. októberi EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokságon.

3.

További információ
a www.skillshungary.hu, továbbá a www.euroskills2014.org, valamint az ÉVOSZ
honlapján www.evosz.hu találhatók.
A korábbi nemzetközi versenyek feladatai az ÉVOSZ (www.evosz.hu) honlapján, a
válogatókról, és a korábbi nemzetközi versenyekről készített képek a
http://picasaweb.google.com/evosz.leonardo honlapon találhatók.
A jelentkezők számára a válogatóversennyel kapcsolatos bővebb információ az
ÉVOSZ Titkárságán
Pete Zoltán Tel.: 06/1/201-03-33/20; illetve 06/30/961-4326.
Jelentkezni a versenyre a nv.skillshungary.hu és a nemzetivalogato.skillshungary.hu
címeken található elektronikus jelentkezési lap és mellékleteinek kitöltésével lehet.
A jelentkezések elbírálását követően minden jelentkezőt e-mailban értesítünk a válogató
versenyek helyéről, idejéről.

