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VI OGOLNOPOLSKI TURNIEJ MŁODYCH LAKIERNIKÓW 

POZNAŃ 2020 

 

1. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Lakierników (zwanym dalej VI OTML) jest 

producent systemów lakierniczych NOVOL Sp. z o.o. 

2. Warunkiem udziału w VI OTML jest rejestracja na zespołu na stronie turniej.novol.pl, zapoznanie  

z prezentacją oraz rozwiązanie testu internetowego. 

3. Finał VI OTML odbędzie się 27.03.2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  

w trakcie Motor Show na stoisku NOVOL umiejscowionym w hali 3A. 

5. O awansie do finału VI OTML decyduje ilość punktów zdobytych w eliminacjach internetowych.  

W przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą ilość punktów o awansie decyduje czas 

rozwiązywania testu, czyli awansuje drużyna której zakończenie testu zajmie mniej czasu. 

6. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 zespoły. Jeśli w finałowej dwudziestce znajdzie 

się więcej drużyn z tej samej szkoły, ustępują one miejsca kolejnym na liście. 

5. W finale VI OTML bierze udział dwadzieścia dwuosobowych zespołów reprezentujących swoją 

szkołę. Każdy zespół musi przyjechać z opiekunem – nauczycielem. 

6. Każdy finalista oraz opiekun zespołu VI OTML otrzyma bilet upoważniający do wejścia na teren 

Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 27.03.2020. 

7. Drużyny muszą zgłosić się w hal 3A Międzynarodowych Targów Poznańskich 27.03.2020 do godziny 

9.30. 

8. Zespoły nieobecne o 9.45 na stanowisku NOVOL nie będą dopuszczone do udziału w VI OTML. 

9. Finał VI OTML rozpocznie się 27.03.2020 o godzinie 10:00 i będzie trwał do zakończenia przez 

wszystkie drużyny wszystkich konkurencji, nie później niż do godziny 16:00. 

10. Przebieg VI Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Lakierników Konkurencje będą rozgrywane  

w 5 strefach: 

I 
ZABAWA 

1. Lakiernicza ściana zręczności 
2. Wirtualne lakierowanie 

II 
SZYBKOŚĆ 

3. Składanie pistoletu na czas ANEST IWATA/SATA 
4. Maskowanie pokrywy silnika 3M 

III 
PRECYZJA 

5. Lakierowanie napisu na szablonie SPECTRAL 
6. Dozowanie SPECTRAL CarColor 

IV 
KOLOR 

7. Układanie listew kolor 
8. Test komputer kolor 

V 
UMIĘTNOŚCI MANULANE 

9. Blachy szpachlówka granica RUPES 
10. Polerowanie na czas i dokładność 

 



11. Szczegółowy opis konkurencji, kryteria oceny, punktacja zostaną podane 27.03.2020  

- w momencie rozpoczęcia VI OTML. 

12. W każdej STREFIE można zdobyć max. 80 pkt. 

13. Łączna max. ilość punktów możliwa do zdobycia ze wszystkich konkurencji to 400 pkt. 

14. Ostateczna klasyfikacja jest ustalana na podstawie sumarycznej liczby punktów ze wszystkich 

konkurencji. 

15. Decydujący głos we wszystkich kwestiach spornych ma komisja konkursowa, której skład 

 i liczebność zostanie ustalona przed rozpoczęciem konkurencji. 

16. W trakcie trwania VI OTML wstęp do stref konkurencji mają tylko Uczestnicy oraz osoby 

nadzorujące ze strony Organizatora i Partnerów OTML. 

17. Laureaci VI OTML otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Partnerów 

OTML. 

18. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Adam Niedzwiedzki tel. 601625 347,  

e-mail: adam.niedzwiedzki@novol.com  

19. Harmonogram VI OTML: 

od 10 lutego do 28 lutego POCZĄTEK 
REJESTRACJI ORAZ 
PUBLIKACJA 
MATERIAŁÓW 
SZKOLENIOWYCH 

Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą 
formularza na stronie internetowej - 
rejestracja 2-osobowych zespołów 
uczniowskich (szkoła może zgłosić kilka 
zespołów): turniej.novol.pl.  
PO REJESTRACJI UCZESTNICY MAJĄ DOSTĘP 
DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. 

24-27 luty TEST PRÓBNY  

2 marca, start godz. 12:00-12:15
(*)

 ELIMINACJE Test eliminacyjny do udziału w Turnieju 
Młodych Lakierników (test internetowy): 
turniej.novol.pl 
(*)

W dniu eliminacji po godz. 12:15 link 
dostępu do testu eliminacyjnego stanie się 
nieaktywny. 

4 marca WYNIKI KWALIFIKACJI Wyniki testu internetowego i kwalifikacja do 
udziału w V edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Młodych Lakierników 

27 marca FINAŁ Ogólnopolski Finał VI OTML na Motor Show 
2020 w Poznaniu z udziałem 20 najlepszych 
drużyn uczniowskich 

 


