IPC KÉZI FORRASZTÁSI VERSENY - HAND SOLDERING COMPETITION
Kvalifikáció a Világbajnokságra - World Championship Qualification
IPC kézi forrasztási verseny az Electrosub kiállításon – Budapest, 2019. április 3-5.
Nagy sűrűségű nyomtatott áramköri szerelvények forrasztása képzett és minősített szakembereket
kíván annek érdekében, hogy hibamentes, nagy megbízhatóságú termékeket tudjunk előállítani.

Ki a LEGJOBB a LEGJOBBAK között
a KÉZI FORRASZTÁSBAN?
Az IPC szivélyesen meghívja Önt, vegyen részt az IPC kézi forrasztási versenyén (Hand Soldering
Competition - HSC) az Electrosub konferencia és kiállítás alkalmával, amelyre 2019. április 3-5-én
kerül sor a budapesti BOK-Syma Csarnokban. Képzett/gyakorlott forrasztási szakemberek nem
csak pénzdíjakért versenyeznek, de ez a verseny egyike a szerte Európában rendezett kvalifikációs
versenyeknek az IPC kézi forrasztási világbajnokságára.

Gyakorlott szakemberek versenye
A szakemberek versenyét IPC-A-610 mestertrénerek felügyelik és bírálják el a teljes áramköri
szerelvényt vizsgálva az IPC-A-610G 3. osztály követelményeinek megfelelően. További szempont a
munka végrehajtásának ideje, és feltétel a szerelvény működőképessége.

Díjak a szekembereknek
A szakemberek versenyének győztese és két további helyezettje pénzdíjban részesül:

1. hely - €300

2. hely - €200

3. hely - €100

A győztes ezen túl meghívást kap az IPC kézi forrasztási világbajnokságára (IPC HSC World
Championship), amelyre Münchenben, Németországban kerül sor 2019 novemberében.
A versenyző utazási és szállásköltségét az IPC állja.

Tanulók és kezdők versenye
Két verseny lesz az Electrosub-on ebben az évben: egy a gyakorlott szakemberek részére és egy
a tanulók és kezdők részére, akik szintén be szeretnék mutatni, illetve kipróbálni tudásukat.
A tanulók versenye is hasonló szabályokat követ, mint a gyakorlott szakembereké, de a
forrasztásrakerülő áramköri lap ismeretszintjükhöz igazodik. Ehhez igazodnak a díjak is.

Díjak a tanulóknak

A tanulók versenyének versenyének győztese és két további helyezettje pénzdíjban részesül:

1. hely - €30

2. hely - €20

3. hely - €10

A versenyszabályok angolul letölthetők az IPC honlapjáról (www.ipc.org) angolul. Magyar nyelvű

információk a Microsolder Kft. honlapján érhetők el (www.microsolder.hu).

További információkért lépjen kapcsolatba:
Philippe Léonard, IPC Europe director (PhilippeLeonard@ipc.org) illetve Regős Péter ügyvezető
igazgató, Microsolder Kft. (peter.regos@microsolder.hu), telefonon: +36 20 936 4681

2019 kézi forrasztási verseny
RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP

.

A 2019. évi IPC kézi forrasztási versenyre való jelentkezéshez kérjük töltse ki az alábbi nyomtatványt és küldje el emailen a peter.regos@microsolder.hu címre legkésőbb március 25-ig
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Kapcsolattartó (Keresztnév / családnév / beosztás
Cég
Cég címe (utca, házszám)
Irányítószám / Város / Ország
Munkahelyi telefon / mellék

Mobilszám

E-mail cím
A fenti cég a fenti címen található üzeme IPC tag?

❒ IGEN

❒ NEM

Megjegyzés: IPC tagok maximum 3 (három) versenyzőt, míg nem IPC tagok maximum 2 (kettő) versenyzőt
nevezhetnek. Helyben nevezés a szabad helyek függvényében lehetséges. Az IPC kézi forrasztási versenyre a
regisztráció díjmentes. Minden visszaigazolt versenyző díjmentes belépőt kap az Electrosub kiállításra, ahol a
versenyre sor kerül. A résztvevők teljes létszáma korlátozott - Ne halogassa, jelentkezzen még ma!

2. Versenyző(k) az IPC kézi forrasztási versenyre - Gyakorlott szakemberek
A versenyző(k) neve: Keresztnév / Családi név / M=férfi v. F=nő Kérjük jelezze!

Tanúsítása (Jelezze a megfelelő négyzetben)
IPC-J-STD-001
IPC-A-610 IPC-7711/21

1. versenyző:

❒

❒

❒

2. versenyző:

❒

❒

❒

3. versenyző:

❒

❒

❒

3. Versenyző(k) az IPC kézi forrasztási versenyre - Tanulók
A versenyző(k) neve: Keresztnév / Családi név / (M=férfi v. F=nő. Kérjük jelezze!

Iskola neve/ Város

1. versenyző:
2. versenyző:
3. versenyző:
4. Alkalmas nap az IPC kézi forrasztási versenyre
A verseny április 3-a, szerdától április 5-e péntekig tart.
Kérjük, jelezze az Ön által előnyben részesített napot (a megfelelő négyzetben).
Kérjük, vegye számításba, hogy a beosztást a szervezők a jelentkezések és szabad helyek rendelkezésre állása szerint készítik el.

❒ Szerda

❒ Csütörtök

❒ Péntek

❒ Bármelyik lehet

IPC fenntartja a jogot, hogy a megengedett indulók számát az ipar visszajelzésére módosítsa. A regisztrálás
határideje 2019. március 25.
Köszönjük jelentkezését az IPC kézi forrasztási versenyére az Electrosub 2019. évi kiállításán!
Jelentkezését visszaigazoljuk, majd értesítjük, mikor kerül sorra a versenyben, amint a beosztás elkészül.

