REGULAMIN TURNIEJU
organizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy
wraz z Hurtownią Motoryzacyjną GORDON z firmami:
Hella, Magneti Marelli, Airpress oraz Hazet
pod patronatem naukowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy

Turniej ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do uczniów ze szkół
o
profilach
samochodowych.
Turniej
zostanie
przeprowadzony
w dwóch etapach, z czego pierwszy etap realizowany będzie drogą
elektroniczną, a drugi będzie etapem praktycznym.
I. POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE
1. Konkurs jest dwuetapowy i odbywa się w pierwszym etapie drogą
elektroniczną, natomiast drugi jest etapem praktycznym:
- etap I (eliminacje)- nieograniczona liczba uczestników,
- etap II (finał)- wyłonienie 15 najlepszych finalistów.
2. Fundatorem nagród w Turnieju jest Hurtownia Motoryzacyjna GORDON
Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Poznaoska 62, 89-200 Szubin, Zamośd i numerem
NIP: 967-09-51-593 oraz firmami: Hella, Magneti Marelli, Airpress oraz Hazet
3. Nagrody wymienione są na stronie internetowej Turnieju w zakładce
Nagrody w Menu (Konkurs dla Uczniów).
4. Patronat naukowy nad Turniejem sprawuje Wydział Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z siedzibą przy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
5. Na czas konkursu zostanie powołana przez Prezesa Jacka Gordona oraz
Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy specjalna Komisja
Konkursowa. W składzie komisji znajdowad się też będą przedstawiciele firm
Hella, Magneti Marelli, Airpress oraz Hazet oraz przedstawiciele Wydziału
Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego
w Bydgoszczy.

6. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej elektrotechniki samochodowej,
budowy oraz sposobów diagnozowania elektrycznych i elektronicznych
systemów w pojazdach samochodowych.
7. Z każdej szkoły do finału Turnieju przechodzi maksymalnie trzech najlepszych
uczestników, którzy uzyskają największą liczę punktów w pierwszym etapie
(znajdą się w gronie 15-stu najlepszych uczestników).
8. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział
w Turnieju na zasadach ogólnych.
9. Na etapie rejestracji i eliminacji komunikacja elektroniczna
z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez stronę internetową
http://konkursgordon.zss.pl oraz adres e-mail konkursgordon@zss.pl
10. Terminarz
Rejestracja uczestników 15.04.2019 – 26.04.2019
Udostępnienie pytao na stronie internetowej 27.04.2019 godz. 12:00
Termin nadsyłania odpowiedzi 06.05.2019 do godz. 23:59
Ogłoszenie wyników:
Wyłonienie 15 najlepszych finalistów 08.05.2019
WIELKI FINAŁ 10.05.2019 (piątek) godz. 14:00
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród
11.05.2019 (sobota)
Wręczenie nagród nastąpi wraz z uczestnikami w kategorii "ZAWODOWCY".

II. ZASADY ZGŁASZANIA DO TURNIEJU
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest indywidualne dokonanie
rejestracji za pośrednictwem automatycznego Formularza zgłoszeniowego dla
ucznia znajdującego się na stronie internetowej Turnieju
(www.konkursgordon.zss.pl).
Prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dla ucznia wymaga
podanie następujących danych:

- Imię i nazwisko,
- Adres poczty elektronicznej e-mail,
- Numer telefonu,
- Nazwę szkoły,
- Kierunek kształcenia,
- Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego,
- Numer telefonu lub adres e-mail do opiekuna merytorycznego,
Oraz wymagane jest zaznaczenia pól potwierdzających wyrażenie zgody
z warunkami zawartymi w regulaminie oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Turnieju „Mistrz
Elektroniki Samochodowej” – GORDON CHAMPION, w tym zgody na
publikowanie danych osobowych Uczestnika na stronie internetowej i zdjęd
z przebiegu Turnieju.
III. ELIMANCJE ETAP I
1. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter
testu teoretycznego.
Test teoretyczny składa się z 30 pytao jednokrotnego wyboru z zakresu
materiału podanego w punkcie nr 6 POSTANOWIEO POCZĄTKOWYCH.
2.

3. Pytania zostaną udostępnione na stronie internetowej Turnieju w dniu

i godzinie wyznaczonych w TERMINARZU.
4. Odpowiedzi na pytania należy udzielid według wskazao w TERMINARZU.
5. Do FINAŁU zakwalifikowanych zostaje 15-stu Uczestników, którzy zdobędą

największą liczbę punktów z testu oraz najszybciej nadeślą odpowiedzi.
W sytuacji, kiedy Uczestnicy zdobędą taką samą liczbę punktów o zdobyciu
lepszego miejsca decyduje szybszy czas nadesłania odpowiedzi.
6. Do FINAŁU przechodzi maksymalnie trzech reprezentantów z jednej szkoły

zgodnie z punktem nr 7 POSTANOWIEO POCZĄTKOWYCH.
7. Wyniki z I Etapu zostaną opublikowane na stronie Turnieju w dniu opisanym

w Terminarzu.

IV. FINAŁ ETAP II
1. Finał Turnieju odbędzie się w Ośrodku Egzaminacyjnym Zespołu Szkół
Samochodowych w Bydgoszczy przy ul. Powstaoców Wlkp. 63.
2. Finał Turnieju ma charakter praktyczny, polegający na przeprowadzeniu
diagnostyki systemów elektronicznych znajdujących się w pojeździe
samochodowym i zlokalizowanie usterki.
3. Uczestnicy mają do wykonania 5 zadao praktycznych na różnych pojazdach
samochodowych.
4. Zadania będą ograniczone czasowo w zależności od stopnia trudności
zadania od 15 do 20 min. Jeżeli Uczestnik nie wykona zadania w wyznaczonym
czasie, to zadnie nie zostanie zaliczone.
5. Uczestnicy po wykonaniu zadania na jednym stanowisku przechodzą na
kolejne wolne stanowisko w celu wykonania następnego zadania.
6. Do każdego zadania Uczestnicy otrzymają informacje w postaci zlecenia
serwisowego, w którym znajdowad się będą opisane objawy usterki zgłoszone
przez klienta.
7. Zawodnicy będą mogli korzystad z urządzeo pomiarowych oraz
oprogramowania serwisowego tj.: miernik uniwersalny, oscyloskop Hantek DSO
1060, multimetr uniwersalny z oscyloskopem UT81B Unit, cęgi prądowe AC/DC
CA60 60A MAX, oprogramowanie AutoData, oprogramowanie HGS DATA,
testery diagnostyczne: , Hella Gutmann MM 66, Hella Gutmann MM 42.
8. Za każde poprawnie wykonane zadanie Uczestnik otrzymuję jeden punkt.
Dodatkowo liczyd się będzie czas wykonania zadania.
9. Wyłonienia zwycięzców na podstawie zdobytych wcześniej punktów dokona
powołana przez Organizatorów Komisja.
10. Trzech najlepszych Uczestników otrzyma nagrody.

V. NAGRODY
1. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom bezpośrednio po ogłoszeniu
wyników przez Komisję.
2. Dodatkowo Uczestnicy, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w Turnieju

wygrywają dla swoich szkół dodatkowe nagrody opisane w zakładce Nagrody.
3. Wykaz nagród znajduje się na stronie internetowej Turnieju w zakładce
Nagrody.
4. Zwycięzca Turnieju otrzyma tytuł: „Mistrza Elektroniki Samochodowej”.
5. Uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w Turnieju otrzymają

INDEKS WIM uprawniający do przyjęcia na studia na Wydziale Inżynierii
Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy bez
egzaminów. Indeks nie zwalnia z opłaty rekrutacyjnej.
VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Dane personalne i adresowe uczestników Turnieju zostaną przetworzone
i wykorzystane wyłącznie do organizacji Turnieju.
2. Finaliści przyjeżdżają do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy na
własny koszt.
3. Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania Turnieju poczęstunek oraz obiad.

