Lisa 2
VÕISTLEJA MEELESPEA
1 Enne võistlusele sõitmist
1.1 Võistkonna ametlik esindaja edastab võistlejale võistlusjuhendi koos lisadega. Võistlejaid
instrueeritakse kaasa võetavate tööriistade ja lisavarustuse ning materjalide, üldiste
hindamiskriteeriumide ning võistluspaigas kehtivate tavade osas.
2 Vahetult enne võistlust
2.1 Võistlusele eelneval päeval on võistlejal kell 15.00 - 18.00 aega oma töökoha
ettevalmistamiseks (töökohad jagatakse loosi teel), tööriistade, materjalide kontrollimiseks ja
korrastamiseks ning õppetöökoja pinkidega tutvumiseks.
2.2 Võistlejal on õigus esitada küsimusi ning ettevalmistusperioodi lõpul peab ta suuliselt kinnitama, et
on kõige vajalikuga tutvunud. Samal ajal kontrollib korralduskomitee võistlejate isikuandmeid passide
või ID-kaartide põhjal, mis peavad võistlejatel kontrollimiseks kaasas olema. Võistlejad peavad esitama
oma passi/ID-kaardi nende isiku ja sünnikuupäeva kontrollimiseks.
2.3 Kaks kuud enne võistluse algust antakse võistlejale üle võistlusprojekt, mida muudetakse
kohtunikekogu liikmete poolt esimeseks võistluspäevaks 20-30% ulatuses, selgitav materjal ja
juhised hindamissüsteemi kohta. Nende läbivaatamiseks enne võistlust ja küsimuste
esitamiseks eraldatakse võistlejale vähemalt 1 tund, mida ei arvestata võistlusaja sisse.
2.4 Enne võistluse algust antakse võistlejale üksikasjalik ülevaade võistluse korraldusest. Talle
selgitatakse hindamiskriteeriume, sealhulgas ka maksimaalset võimalikku punktisummat.
2.5 Kohtunikekogu liikmed vaatavad põhjalikult läbi kõigi tööriistakastide sisu. Selle läbivaatuse käigus
kõrvaldatakse võistluselt kõik esemed, mis võivad anda võistlejale ebaausa eelise. Kohtunikekogu
liikmed kontrollivad tööriistakaste igal võistluspäeval.
2.6 Kohtunikekogu liikmed kõrvaldavad võistlustelt kõik isevalmistatud abivahendid ja rakised
millised ei ole mõeldud tööohutuse parendamiseks.
2.7 Kohtunikekogu liikmed kõrvaldavad võistlustelt kõik hulgi- ja jaemüügist saadavad
märkimisvahendid, mis ei ole universaalsed vaid fikseeritud suuruste ja kujutistega.
3 Võistluse ajal
3.1 Võistlejad vastutavad oma tööriistade, instrumentide ja abimaterjalide eest.
3.2 Kui võistleja leiab, et midagi on kadunud, peab ta pöörduma kohtunikekogu esimehe poole, kes
korraldab töökoja juhataja abiga vastava asenduseseme hankimise kohapeal saadaolevate esemete
hulgast.
3.3 Igale võistlejale antakse personaalne number, mida kasutatakse hindamiseks esitataval võistlustööl
ja dokumentatsioonil.
3.4 Võistleja alustab tööd ja lõpetab töö ainult pärast kohtunikekogu esimehe vastavat korraldust.
3.5 Tööperioodide ajal on ilma kohtunikekogu esimehe loata keelatud kontakteeruda kaasvõistlejate ja
külalistega. Lisaks ei tohi võistleja vahetult enne võistlust ega võistluse ajal võtta ühendust oma kooli
esindajatega, ilma et juures viibiks mõnest teisest koolist pärit esindaja. Mobiiltelefonide ja muude
infovahetust võimaldavate elektroonikaseadmete kasutamine on keelatud. Erandite tegemiseks sellest
reeglist tuleb saada kohtunikekogu nõusolek enne võistluse algust.
3.6 Võistleja võib paluda endale asendusmaterjali, kui talle algselt antud materjal on tema poolt rikutud,
kuid selle tagajärjel alandatakse talle antavat hinnet. Vastava hindamisskaala määravad kohtunikekogu
liikmed kindlaks enne võistluse algust.
3.7 Võistleja peab täpselt täitma kõiki tööohutuse eeskirju ja kaitsevahendite kasutamise nõudeid, mis
on toodud juhendis. Kõigi materjali masintöötlemisega seotud toimingute juures tuleb kanda
turvajalatseid, kaitseprille ja kuulmekaitseid. Võistleja turvajalatsid ja riided peavad vastama
tööohutuse eeskirjadele.
3.8 Võistleja haigestumisel tuleb sellest koheselt teatada korralduskomitee esimehele. Seejärel otsustab
korralduskomitee, kas võistlejale antakse võimalus kaotatud aega tasa teha. Kui võistleja peab haiguse
tõttu võistlemisest loobuma, antakse talle enne lahkumist hinded kõigi lõpetatud tööetappide eest.
Korraldajad teevad kõik endast sõltuva, et aidata kaasa võistleja tagasipöördumisele ning võimalusel
lubada tal kaotatud aega tasa teha.
3.9 Võistlejate suhtes, kes on süüdi ebaausas käitumises, keelduvad täitmast eeskirju või korraldajate
juhiseid või käituvad viisil, mis kahjustab võistluse korrektset läbiviimist, kohaldatakse 2018.a. tisleri
võistluste juhendi 2.4.6 . lõigus kirjeldatud karistusmeetmeid.
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4 Pärast võistlust
4.1 Kui võistlus on lõppenud, on võistlejatel võimalus vahetada mõtteid ja kogemusi teiste võistlejate ja
kohtunikekogu liikmetega.
4.2 kohtunikekogu esimees annab juhiseid tööriistade ja varustuse kokkupakkimiseks. Töökoht ja
masinad peavad pärast võistleja lahkumist olema puhtad ja korras.

NB!
a) Punktis 2.3 nimetatud 1 tunni jooksul peab võistleja kontrollima kõikide detailide toorikute
olemasolu ja kvaliteeti. Ebakvaliteetne toorik tuleb 1 tunni jooksul kohtunikekogu liikmete käest
välja vahetada. Samuti tuleb sama aja jooksul juurde küsida puuduv toorik. Kui võistleja tahab
toorikuid juurde saada või välja vahetada peale võistluse algust, siis tõlgendatakse seda kui
võistleja poolt rikutud detaili vahetamist ja ta saab selle eest miinuspunkte.
b) Võistlusele tuleb kaasa võtta tööriistad, liim ja lubatud seadmed, millega võistleja on harjunud
tööd tegema.
c) Väljavõte võistlusjuhendist:
Võistlejate poolt kaasa võetavad tööriistad ja muu varustus:
•
•
•
•
•

d)

Võistlejal on lubatud kaasa võtta mis tahes elektrilisi käsitööriistu, nt. puurid, lihvimismasinad,
profiilfreesid, saed, plaattüüblifreesid jne.
Võistlejal on lubatud kaasa võtta ainult kahte liiki liikumatult kohale kinnitatavaid masinaid – 1
lauale kinnituv saagpink ja 1 lauale kinnituv freespink.
Võistlejal on lubatud kaasa võtta mis tahes tisleri tööks vajalikke käsitööriistu.
Võistlejal on lubatud kaasa võtta kulumaterjale nagu paber, kleeplint, lihvimismaterjal, liim ,
tuub kontaktliimi jms.
Võistlejal peavad kaasas olema isiklikud isikukaitsevahendid (turvajalanõud, kaitseprillid ja
kuulmekaitsed)
Võistlejad peavad kindlasti kaasa võtma alljärgnevad tööriistad ja vahendid:
•
•
•
•

Mõõteriistad: mõõdulindid, joonlauad, suplerid, nurgikud, miiunurgik, pliiatsid;
Elektri/akutrell, taldlihvijad, lauale kinnitatavad saagpink ja frees (koos freesi lõiketerade
komplektidega),
lamellfrees,
ülafrees,
elektrikäsitööriistadele
tolmuimeja,
pikendusjuhtmed, oma äranägemisel kohtvalgusallikas;
Pitskruvid ja surveklotsid: võistleja otsustab avaldatud joonise järgi ise suurused ja
koguse;
Käsitööriistad: tisleripeitlid (alates 10 mm`st), käsisaed (risti-, pikikiudu; soovitatavalt
raamsaed või jaapani ryoba), käsihöövlid, (lihv-, simsi-), puurid Ø 3,4,5,6,8 mm; (ka
senkpuur), rööbitsad, naasklid, kaapelehed, metall-latt joonlaud, mall, luisud, vasarad (ka
kummist või puidust vasar), spoonisärgi koostamise vahendid;

e) Tööriistad, seadmed ja muud abivahendid, mida Eestis pole saada hulgi- ega jaemüügist (st.
tislerite poolt leiutatud ja valmistatud või toodud välismaalt), asuvad kohtunikekogu juures laual
ja on kasutamiseks kõikidele võistlejatele;

NB!

Kohtunikekogu juhib võistlejate ja õpetajate tähelepanu asjaolule, et

võistluse materjalid avaldatakse Internetis SA Innove kodulehel kaks kuud
enne võistluste algust. Selle eesmärgiks on anda võistlejatele võimalus
koostada endale võistluseks tegutsemisplaan ja harjutada võistlustöö
valmistamist ettenähtud tingimustel ja valmistada ette korralikult teritatud
tööriistad.
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