Pravilnik
ZA IZVEDBO DELOVNEGA TEKMOVANJA
ODVOZ ODPADKOV
VODJA TEKMOVANJA: Justin PACEK, 041 644 733, justin.pacek@kostak.si
KRAJ TEKMOVANJA: Pri Komunali
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
Poimenske prijave ekip: 30 minut pred začetkom tekmovanja
Strokovno žirijo sestavljajo 3 člani.
1. NAČIN TEKMOVANJA
Tekmovanje v ODVOZU ODPADKOV se izvaja z vozilom RENAULT avt. robotiziran menjalnik,
nadgradnja ATRIK, za nalaganje standardnih posod, velikosti od 120 do 1100 litrov. Rezervno
vozilo: RENAULT avt. robotiziran menjalnik, nadgradnja ATRIK, enakih karakteristik.
2. SESTAVA EKIPE
Tekmovanja se udeleži prijavljena ekipa, ki jo sestavljajo voznik in dva komunalna delavca
(spremljevalca). Vsi člani ekipe morajo imeti predpisana zaščitna sredstva, in sicer delovno obleko
(glede na vremenske razmere), delovne rokavice, delovne čevlje, kapo in ostalo predpisano
dokumentacijo.
3. POTEK TEKMOVANJA
Demonstracija tekmovanja se bo začela 30 min pred začetkom tekmovanja.
Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu, ki se objavi na dan žrebanja. Voznik pred
začetkom pripravi vozilo za vožnjo, ga požene in postavi na startno črto, zapusti vozilo in vključi
štoparico. Spremljevalca morata biti ustrezno pripravljena v kabini. Ko voznik pritisne štoparico, se
tekmovanje ekipe začne. Po vstopu v kabino voznik najprej pripne varnostni pas, potem zapre
vrata vozila.
Čas izvedbe je omejen največ 3 minute.
Po označeni progi se ekipa odpelje do:
 prvega odjemnega mesta, kjer je nameščena 1100 l posoda. Spremljevalca posodo s
pomočjo dvižnih ročic iztreseta v vozilo in jo natančno postavita nazaj na odjemno mesto,
nato vstopita v kabino in voznik odpelje naprej po označeni trasi do
 drugega odjemnega mesta, kjer sta nameščeni 2x 240 l posodi za odpadke. Spremljevalca
ponovita postopek praznjenja posode v vozilo, posodo postavita nazaj na odjemno mesto,
vstopita v kabino, voznik nadaljuje vožnjo po označeni progi proti cilju, nato vzvratno in čim
bolj točno zapelje v
 ciljni (startni) boks, ki je označen; vozilo mora biti postavljeno tako, kot je bilo na startu. Pri
vsakem postanku vozila mora voznik zategniti ročno zavoro vozila. S posodami za odpadke
je treba predpisano ravnati tako, da se upošteva natančnost pri položaju, odjemnem
mestu, praznjenju, nožna zavora in blokiranje koles, namestitvi in izgledu.
Vozilo je na cilju, ko sta prednji kolesi pred startno črto (gledano s startne pozicije). Voznik po
predpisih ustavi vozilo. Spremljevalci primerno izstopijo. Ko voznik ustavi štoparico, je tekmovanje
ekipe končano.

V primeru okvare osnovnega vozila med vožnjo ekipa ponovi tekmovanje z rezervnim vozilom.
Ostala že zaključena tekmovanja se ne ponavljajo, ampak se upošteva število doseženih kazenskih
točk.
4. TOČKOVANJE
Vrstni red se določi na podlagi števila doseženih točk. Zmaga ekipa z najmanjšim številom
kazenskih točk. Če ima več ekip enako število kazenskih točk, zmaga ekipa s krajšim porabljenim
časom. V primeru ekip z enakimi končnimi rezultati, ekipe dosežejo isto mesto. To pravilo velja
samo za prva tri mesta oziroma za ekipe, ki prejmejo pokal.
a. K A Z E N S K E T O Č K E
TIP KAZENSKE TOČKE
ŠTEVILO ENOTA
Vsaka sekunda
1 točka
Vsak podrt ali premaknjen stožec
20 točk
Nepravilno postavljena posoda
10 točk
Nezavarovanje posode z zavoro
10 točk
Stopanje in sestopanje iz kabine med premikom vozila
20 točk/delavca
Nepravilno praznjenje posod (padec posode)
10 točk
Nepravilno pripenjanje varnostnega pasu (najprej zapiranje vrat, potem 10 točk
zapiranje varnostnega pasu oziroma nepripet varnostni pas)
Nezategnjena zavora vozila
10 točk
Neprimerno pripravljeno vozilo za vožnjo in delovni postanek
20 točk
Neprimerno parkirano vozilo
1 točka/cm
b. D I S K V A L I F I K A C I J A
Ekipa, ki neprimerno opravi nalogo ali je ne opravi v celoti, je diskvalificirana. Ekipa mora začeti s
pripravo/začetkom na tekmovanje najkasneje v dveh minutah po zaključku predhodne ekipe, sicer
je diskvalificirana.
5. EKIPE / TEKMOVALCI
Vodje ekip morajo imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani
direktorja podjetja, ki se preveri ob prijavi.
Tekmovalci morajo na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov dokazati svojo
istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom, ki vsebuje fotografijo. Brez navedenih dokazil
nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja
za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je
odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.
Organizator ne odgovarja za osebne predmete.
6. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanje sporov pri tekmovanju se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega razsodišča.
V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev vodje tekmovanja je
dokončna. V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko vloži
pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega Pravilnika. Odločitev razsodišča
je dokončna.

7. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.
Vodja tekmovanja
Justin PACEK

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

