Az Év Targoncavezetője verseny - Versenykiírás

1. A verseny meghirdetője:
Waberer’s Szemerey Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 1.)
2. A verseny témája:
Keressük a legjobb targoncavezetőket.
3. A verseny meghirdetése:
A verseny a cégcsoport közösségi média oldalain (Facebook: WSZL, WSZL Automotive; Instagram:
wszl_magyarorszag) és plakátokon kerül meghirdetésre.
4.

A versenyen való részvétel feltételei:

A versenyen bárki részt vehet, aki rendelkezik érvényes targoncavezető engedéllyel. Nem feltétel a
cégcsoport vállalataival fennálló aktív munkaviszony. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy
részvételre nem jogosult személy mégis részt vett a Versenyben, a Szervező e személyt a
Versenyből kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát)
visszakövetelheti.
5. Nevezés és adatkezelés:
A verseny két fordulóból áll: online kérdőívből és gyakorlati versenyből. A nevezés a 6. pontban
részletezett online kérdőív kitöltésével és beküldésével történik. A kérdőívben a nevező az azonosítás
érdekében köteles megadni teljes nevét és email címét, valamint, hogy melyik kategóriában kíván
versenyezni a második fordulóban, amennyiben továbbjut. A második fordulóban helyezést elérők
számára (kategóriánként az első, második és harmadik helyezett) a nyeremények átadása és a
Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat
kezeljük: teljes név, email cím, lakcím, telefonszám, anyja neve, személyi igazolvány szám, TAJ
szám, bankszámla szám és adóazonosítójel. Az adatkezelés az Adatkezelési tájékoztató alapján
történik, melyet a kérdőív űrlap tartalmaz.
6. A verseny menete:
A verseny két fordulóból áll.
Első forduló: elméleti teszt
Helyszín: online kérdőív
A kitöltés ideje: 2022. május 7. és 2022. június 9. között
A kérdőív az alábbi linken érhető el, melyet a WSZL és a WSZL Automotive Facebook
oldalon, a wszl_magyarorszag Instagram oldalon, illetve WSZL munkavállalók részére belső
kommunikációs oldalakon is elérhetővé teszünk, illetve az esemény Facebook oldalán.
LINK
A kérdőív kitöltői közül az értékelő bizottság kijelöli kategóriánként* azt az 5 versenyzőt, aki a legtöbb
pontot érte el és így automatikusan meghívást kap a második fordulóra, a gyakorlati versenyre.
Pontegyenlőség esetén az a Versenyző jut tovább, aki rövidebb idő alatt töltötte ki a kérdőívet.

Kategóriák:
I.
II.
III.

Kategória: Homlokvillás targonca
Kategória: Oldalvillás targonca
Kategória: Vezető állásos

Második forduló: gyakorlati verseny
Helyszín: BILK, 1239 Budapest, Európa utca 6.
Időpont: 2022. június 25. 10-15 óra között
*Kategóriák:
I.
II.
III.
IV.

Kategória: Homlokvillás targonca
Kategória: Oldalvillás targonca
Kategória: Vezető állásos
BEST OF WSZL – a három kategória legjobb WSZL-es kollégája (3 fő) megméretteti magát a
többi kategóriában is.

A pontos feladatokat az első számú melléklet tartalmazza.

7. Díjazás:
Az I.-III. kategóriákban első, második és harmadik helyezettet hirdetünk az elért pontszám alapján.
Nyeremények:
-

1. helyezett: nettó 150.000 Ft pénzjutalom, vándorserleg, Az Év Targoncavezetője póló, amit
büszkén viselhet munkája során, ajándékcsomag
2. helyezett: nettó 100.000 Ft pénzjutalom, ajándékcsomag
3. helyezett: nettó 50.000 Ft pénzjutalom

Az I.-III. kategóriák díjazottjai WSZL munkavállalók és nem WSZL munkavállalók is lehetnek.
A tárgyi nyeremények átadása a verseny napján történik.
A pénzjutalom átadása: WSZL munkavállalók részére a június havi munkabér átutalásakor történik,
július 10-én. Nem WSZL munkavállalók részére szintén július 10-én, átutalással kerül kifizetésre.
A IV. kategóriában az I.-III. kategória legjobb WSZL-es kollégája (3 fő) megméretteti magát a többi
kategóriában is. A legnagyobb összpontszámot elért kolléga viszi haza a Best of WSZL címet.
Nyeremény: Az Év Targoncavezetője - Best of WSZL póló és baseball sapka
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a
nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre
esetlegesen közvetlenül alkalmazandó adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is.

1. számú melléklet: gyakorlati verseny feladatok

Kategóriák:
I.

kategória: Homlokvillás targonca

Feladatok:
Raklapon labda (szlalom)
Egy speciálisan erre a célra átalakított raklapon kell egy labdát egyensúlyozni, miközben egy
szlalompályán kell végig haladni. A Raklapot az erre a célra feljelölt helyről fel kell venni, majd egy

kijelölt helyre eljuttatni, és oda letenni a feljelölt helyre. Ha a labda leesik, akkor meg kell állni,
leszállni, visszahelyezni a labdát a raklapra és menni tovább. 5 leesés engedélyezett, utána a feladat
sikertelennek minősül. Minden egyes hiba 10 másodperces büntetést von maga után. Hibának
számít:
1. Ha a labda leesik a raklapról
2. Ha a raklapot nem a feljelölt struktúrán belül helyezik el (kilóg a struktúrából)
3. Ha bármely bóját, vagy a bóján elhelyezett teniszlabdát fellöki (külön hiba a teniszlabda és
külön hiba a bója fellökése)
4. Ha a pályát eltéveszti és rossz irányban halad (itt is 5 alkalommal lehet korrigálni)
A feladat végeztével a bíró jelzésére tovább haladhat a következő feladat elvégzésére (a stopper nem
áll meg, mert az összetett idő fog számítani)
Gerenda mozgatás
Egy 4m széles gerendát fel kell venni villára úgy, hogy 4db bója van rajta (bójákon pedig
teniszlabdák). Ezt a gerendát kell elvinni a kijelölt helyre (közben az akadályok között kell
egyensúlyozni miközben a gerendát emelni és süllyeszteni is kell az akadályok leküzdése érdekében.
Itt nincs lehetőség a leesett bójákat visszahelyezni, minden teniszlabda és bója leesés is automatikus
10mp büntetőidőt vonz maga után. Csak akkor haladhat tovább, ha a gerenda lerakásra került a
kijelölt helyre.
Hibának számít:
1.
2.
3.
4.

Ha teniszlabda vagy bója leesik (vagy eldől) a gerendáról
Ha bármely pályán elhelyezett akadályt fellöki
Ha a pályát eltéveszti és rossz irányban halad
Ha a gerendát nem a kijelölt helyre teszi le, vagy kilóg a feljelölt struktúrából

Lengőteke
A bábuk földön vannak elhelyezve, és a golyó pedig egy függesztékre van felkötve (függeszték
raklapra lesz felerősítve), amit a targoncás felvesz, és az összes bábut el kell döntenie a golyó
segítségével. Addig nem haladhat tovább amíg egyetlen bábu is állva marad.
Hibának számít:
1. Ha nem a függesztéken lógó golyó löki fel a bábukat (ilyenkor a hibapont mellett le kell szállni
és vissza kell állítani az összes bábut!
2. Ha elhagyja a pálya területét
3. Amennyiben állva marad egyetlen bábu is, nem kezdheti meg a következő akadály
leküzdését
Kosárpalánk
Egy speciálisan erre a célra készített raklapot fel kell venni a kijelölt helyről. A raklap közepén két
párhuzamos léc van rögzítve, és közöttük egy kosárlabda helyezkedik el. Ezt a palettát fel kell venni,
egyensúlyozva el kell vinni a kihelyezett kosárpalánkhoz, felemelni a raklapot és a labdát a kosárba
ejteni. Ha a labda nem kerül bele a kosárba, vagy menet közben leesik, úgy az akadályt újra kell
kezdeni, azaz visszavinni a raklapot a kiinduló pontra, labdát visszahelyezni a raklapra.
Hibának számít:
1. Ha a labda leesik a raklapról (ilyenkor a hibapont jár, és újra kell kezdeni a feladatot a fent
leírtak szerint)
2. Ha a labdával nem találnak bele a kosárpalánkba (ilyenkor újra kell kezdeni a feladatot a fent
leírtak szerint)
Vödör cipelés

Egy raklapra le van téve 2db műanyag vödör (10 literes vödrök, vízzel töltve), ezen vödröket a
fülüknél fogva fel kell venni, és a kijelölt helyre kell szállítani, ahol le kell tenni őket egy másik
raklapra. A vödrök amint lerakásra kerülnek (hozzáérnek a raklaphoz), akkor kerül megállításra a
stopperóra, és ér véget a verseny.

A verseny összesített időeredménye úgy kerül meghatározásra, hogy a stopperen látható időhöz
hozzá kell adni hibapontonként plusz 10 másodpercet. Az eredményhirdetésnél, ha azonos
időeredménye lenne két versenyzőnek, akkor az számít, hogy kinek van kevesebb hibapontja. Ha a
hibapontok száma is kevesebb, akkor ki végezte el gyorsabban az 1.sz. feladatot . . .majd a 2sz.
Feladatot . . .és így tovább.

II.

kategória: Oldalvillás targonca

Feladatok és a pálya is pontosan megegyezik a Homlokvillás kategória feladataival
III.

Kategória vezetőállásos vontató

Feladatok:

Raklapon labda (szlalom)
Egy speciálisan erre a célra átalakított raklapon kell egy labdát egyensúlyozni, miközben egy
szlalompályán kell végig haladni. A Raklapot az erre a célra feljelölt helyről fel kell venni, majd egy
kijelölt helyre eljuttatni, és oda letenni a feljelölt helyre. Ha a labda leesik, akkor meg kell állni,
leszállni, visszahelyezni a labdát a raklapra és menni tovább. 5 leesés engedélyezett, utána a feladat
sikertelennek minősül. Minden egyes hiba 10 másodperces büntetést von maga után. Hibának
számít:
5. Ha a labda leesik a raklapról
6. Ha a raklapot nem a feljelölt struktúrán belül helyezik el (kilóg a struktúrából)
7. Ha bármely bóját, vagy a bóján elhelyezett teniszlabdát fellöki (külön hiba a teniszlabda és
külön hiba a bója fellökése)
8. Ha a pályát eltéveszti és rossz irányban halad (itt is 5 alkalommal lehet korrigálni)
A feladat végeztével a bíró jelzésére tovább haladhat a következő feladat elvégzésére (a stopper nem
áll meg, mert az összetett idő fog számítani)
Paletta átrakás + vontatás időre
Az előző fealadat végeztével fel kell venni a kijelölt helyre helyezett raklapot, azzal elmenni a
következő állomásra, ahol az állomáson találhat kirakós darabjaiból egy képet kell kirakni a felvett
raklapra (kocka puzzle) Ezen kirakós 9db 30cm x 30cm kockából áll. Ezt a kirakott álló képet kell
elszállítani a célállomásra és ott a raklapot letenni a feljelölt helyre.
Hibának számít:
1. Ha a kirakó ledől menet közben (itt le kell szállni és újra kirakni, majd folytani az utat (max 5
alkalommal lehet újra kirakni)
2. Ha a kirakót nem megfelelően rakják ki
3. Ha a raklapot nem a feljelölt helyre, teszik le, vagy kilóg a feljelölt struktúrából
4. Ha a pályát elhegyja a versenyző
Lengőteke (keret szükséges)

A bábuk földön vannak elhelyezve, és a golyó pedig egy függesztékre van felkötve (függeszték
raklapra lesz felerősítve), amit a targoncás felvesz, és az összes bábut el kell döntenie a golyó
segítségével. Addig nem haladhat tovább amíg egyetlen bábu is állva marad.
Hibának számít:
4. Ha nem a függesztéken lógó golyó löki fel a bábukat (ilyenkor a hibapont mellett le kell szállni
és vissza kell állítani az összes bábut!
5. Ha elhagyja a pálya területét
6. Amennyiben állva marad egyetlen bábu is, nem kezdheti meg a következő akadály
leküzdését
Tolatás szlalom és labda lelökés
A pálya ezen szakaszán egy szlalompálya részen kell végighaladni tolatva időre. Amennyiben fellök
egy bóját, vagy a bóján elhelyezett teniszlabda leesik, akkor azt vissza kell állítani és újra kell kezdeni
a pályát az előző feladat végpontjától. Újrakezdeni maximum 5 alkalommal lehetséges.
Hibának számít:
1. Ha feldönt vagy lelök egy akadályt
2. Ha nem tolatva közlekedik
3. Ha elhagyja a pálya területét
Labda kapuba juttatás
Az előző játék szlalom pályája végén egy félbevágott bóján egy focilabda kerül elhelyezésre. Ezt a
focilabdát kell lelökni a vezetőállásos géppel (bármilyen módon), úgy és olyan erővel, hogy az a pár
méterre lévő focikapuba guruljon. Ha a labda nem a kapuban landol, akkor le kell szállni, és
visszahelyezni a kiindulási pontra a labdát, és újra próbálkozni a kapuba juttatással. Maximum 5
alkalommal lehet újra próbálni a játékot. Az összesített idő mérése akkor kerül megállításra amikor a
labda bejut a kapuba, és ott a gólvonalon áthalad.
Hibának számít:
1. Ha a labda nem jut be a kapuba

IV.

Kategória: BEST OF WSZL

A három kategória legjobb WSZL-es kollégája (3 fő) megméretteti magát a többi kategóriában. A
legnagyobb összpontszámot elért kolléga viszi haza a Best of WSZL címet.

Budapest, 2022.05.06.

