Organizačné zabezpečenie súťaže
MURÁR FŠR 2016
10. jún 2016

Vyhlasovateľ
a
organizátor:

Súkromná SOŠ,Biela voda 2, Kežmarok

Termín súťaže:

10. jún 2016 o 10.00 hod. – parkánový múrik

Technický realizátor:

firma Rondo spol.s.r.o.

Miesto:

Hradné nádvorie Kežmarok, časť hradného opevnenia

Registrácia:

do 30. mája 2016 návratka
/potrebné osobné doklady pri registrácii pred súťažou/

Ubytovanie:

Zabezpečí organizátor súťaže podľa zaslaných
záväzných návratok

Stravovanie:

hradí organizátor podľa návratky, iba 9. jún 2016

Informácie:
0910 621 528

Mgr. Miroslav Zavadský, 0911 523 517

Kontakty:

Telefón: 052/4523517
e- mail: ssoskezmarok@gmail.com

Časový harmonogram súťaže
MURÁR FŠR 2016
Súťaž prebehne 10. júna 2016.Opravovať sa bude časť
hradného múra podľa vylosovania, ktoré prebehne
10. júna 2016 o 8.00 – 8.30 po registrácii v ZŠ Hradná,
Hradné námestie 38, Kežmarok (malá telocvičňa).

Súťažný poriadok

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1. a 2. ročníka učebného odboru murár a žiaci 1.a 2.
ročníka stavebnej výroby.
Súťažia dvojčlenné družstvá žiakov, z každej školy jedno súťažné družstvo.
V teoretickej a praktickej časti súťaže pracujú členovia družstva spoločne.

Teoretická časť: formou otázok členov poroty počas prác, pôvodné postupy,
materiál a náradie, história remesla.
Praktická časť: murovanie a povrchová úpravačasti hradného opevnenia s využitím
pôvodného materiálu a technologických postupov, z časti využívaných v danom
období.

Hodnotenie:
Teoretická časť

ústne hodnotenie otázky z histórie

30 bodov

Praktická časť

murovanie
využitie materiálu
BOZP

50 bodov
15 bodov
5 bodov

spolu

100 bodov

Pri rovnosti bodov rozhoduje dosiahnutý čas v praktickej časti súťaže.

Zoznam doporučeného náradia:
- pracovný odev ( v danom období) a pracovnú obuv
- pomôcky BOZP – pracovné rukavice, čiapka, ochranné okuliare
- murárska lyžica, murárska naberačka, murárska šnúra, murárska štetka
murárske kladivo
- meter
- vodováha 1m – 2m
Poistenie súťažiacich:
- proti úrazu počas súťaže a zabezpečuje ho vysielajúca organizácia, t. j. škola
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