Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny

2020/2021-ES TANÉV
– ÚT A DÖNTŐIG
Az Autószerelők Országos Egyesülete (AOE) és az X-Meditor Kft. szakkommunikációs cég, az
Autótechnika folyóirat kiadója és szerkesztősége a 2020/2021-es tanévben is meghirdette az
autószerelő, autótechnikus, autóelektronikai műszerész és alternatív járműhajtás technikus tanulók részére a nagy hagyományú Autótechnika Országos Tanulmányi Versenyt (AOTV). Az AOTV rendezői a verseny szervezésébe, támogatásába bevonták a szakma jeles vállalkozásait és képviselőit.
ELSŐ FORDULÓ
A verseny első fordulójában online
környezetben kellett szakmai alapozó
és szaktantárgyakat érintő, a gépjárműtechnika és -fenntartás világához
tartozó, általános ismereteket érintő
feladatokat megoldani. Minden csapattag egyénileg töltötte ki az online-tesztlapot, mely alapján régiónként a legjobb
2 csapat került be a középdöntőkbe. Az
első forduló tesztjét 30 csapat, vagyis
90 versenyző töltötte ki az ország
minden tájáról.

KÖZÉPDÖNTŐK
Az országot a verseny szempontjából 5
régióra bontottuk, a régióban található
szakképzési intézményekből kerülnek
ki a saját régió középdöntőjébe a
csapatok. Az online forduló eredményei
alapján minden iskolából maximum egy,

minden régióból két csapat juthatott
tovább a középdöntőbe.
A középdöntőkbe jutott csapatoknak
autószervizekben kellett bizonyítani
gyakorlati tudásukat.
Az idei évben is a régiós megmérettetéseken alulmaradó csapatok közül
a legtöbb pontot elérő versenyzők
bejutnak a döntőbe, így az 5 régióból 6
csapat jutott tovább.
A középdöntőknek már hagyományosan a Q-Service hálózat tagjai adnak
otthont. A feladatok minden évben változnak, de a verseny struktúrája a már
5 éve kialakult rendszer szerint zajlik:
A műhelyben el kell végezni egy szervizelési feladatot, árajánlatot kell készíteni
javításra, ki kell választani a megfelelő
alkatrészeket. Emellett nem maradhat el
a menetjavítás, valamint egy elektromos
feladat, ami az idei versenyen egy vonó-

horog bekötése volt. Mechanikus mérési
feladatok során motorikus alkatrészeket
kellett ellenőrizni és összehasonlítani az
eredeti méretekkel.
A középdöntők során az egyéni teljesítményt is figyeltük, hiszen a Young Car
Mechanic verseny 5 döntőse is innen
került ki.
Gratulálunk a döntőbe jutott csapatoknak, a versenyzőknek és a felkészítő
tanároknak is!
Külön köszönjük a szervizek tulajdonosainak a lehetőséget és a nagyszerű
közös munkát!
AUTÓSZERELŐK
ORSZÁGOS
EGYESÜLETE

A Centrum Autó Kft.-nél immár egymás
után a harmadik évben vendégeskedhettünk. Nagyon köszönjük Pataki
Gábornak, hogy az előző két esztendőhöz hasonlóan a nagyszerű Centrum
Autószerviz volt a kiváló házigazdája
a megmérettetésnek, ahol felmérésre
és értékelésre került Nagykanizsa és
Zalaegerszeg csapatainak és diákjainak
felkészültsége. Idén is profi szakemberek árgus szemei előtt és biztosítása
mellett nemcsak versenyeztek, hanem

tanulhattak is a verseny során. A
megoldandó feladatok elvégzése után a
versenyzők kérdezhettek, így legközelebb már nem követik el a kezdetleges
hibákat.
Házigazdáink nemcsak autószervizként
voltak kiválóak, hanem vendégváróként
is. A délelőtti harapnivaló és innivaló
után ebédre egy kiváló bográcsgulyás
volt, amelyet a résztvevők (diákok,
felkészítő tanárok, rendezők) részére
„főzött ki” Gábor és csapata.

A győztes végül a zalaegerszegi csapat
lett komoly, férfias versenyben a nagykanizsaiak előtt.

ÚJ NEVEZŐ A KÖZÉPDÖNTŐK SZOMBATHELYI ÁLLOMÁSÁN
2021-ben harmadik alkalommal is
már egy „kipróbált”, kiváló szerviz
volt a házigazda, akivel már évek óta
működünk együtt. Szombathely és a
Nagy Autószerviz. A szerviz sok év alatt
„megszolgált” jó hírneve garancia volt a
rendezők, de a résztvevők és tanáraik
számára is. A szervizben a szükséges
felszereltség és felkészültség segítette a fiatal kollégákat, versenyzőket,

hogy megmutathassák mindenkinek
a tudásukat. Idén először jutott be a
középdöntőbe a körmendi csapat, akik
a szombathelyi iskola diákjaival mérték
össze tudásukat. Szoros verseny, kiváló
egyéni teljesítmények jellemezték a
„küzdelmet”. Jó hangulatban végezték
a feladatokat a fiatalok. A műhelyvezető
is elismerően nyilatkozott a szakmai teljesítményről, de a műhelyrend kapcsán

több hiányosságot talált, amit a verseny
végén megosztott a diákokkal is, hogy
legközelebb ne kövessék el ugyanazokat a hibákat.

SZOROS VERSENY KAZINCBARCIKÁN
A kazincbarcikai Korrekt 2000 Kft.
nemcsak az északi, hanem az egész
országban működő szervizek számára is példa lehet. A felszereltség, a
tudás magas színvonala olyan körülményeket garantált, amelyben még
a versenyzéshez tartozó nyomást is
sokkal könnyebb volt kezelni a diákok
és a rendezők számára is. Kiváló rendezés, jó csapatok és szoros verseny
volt, ahol az egri és a nyíregyházi
diákok megmérkőztek egymással.

A pontozás során azt tapasztalta
a bizottság, hogy a gyakorlatias
feladatokban fej fej mellett haladtak
a csapatok. A műszaki vizsgán
használatos mérésekkel kapcsolatos
kérdések, a vonóhorog-bekötés, valamint a menetjavítás is nehézkesen
ment, de így is ezen a napon tudta a
legtöbb pontot kiosztani a zsűri.
Egy kicsivel az egri diákoknak sikerült
jobban ez a nap, így ők jutottak
tovább az AOTV országos döntőjébe.

Mint az utolsó forduló után kiderült, a
nyíregyháziak sem búslakodhattak,
mivel legjobb másodikként ők is
bekerültek a legjobb 6 csapatba.

AZ ELSŐ KÖZÉPDÖNTŐ BONYHÁDON
Az AOTV első középdöntője Bonyhádon a Pamikron Bt.-nél került
megrendezésre. 2021-ben ismét a
dél-magyarországi regionális döntőbe jutott a bajai csapat, ellenfélként
pedig a szegedi diákok „vették fel a
kesztyűt”. Illés László a szerviz tulajdonosaként és házigazdaként immár
egymás után második esztendőben
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volt kiváló partnere a versenynek, a
résztvevőknek.
Nagyon izgalmas, szoros versenynek
lehettünk tanúi és szinte tapintani
lehetett a feszültséget. Jó érzés volt
találkozni a felkészítő tanárokkal, akik
évről évre láthatóan állandó, magas
szintű szakmai munkával segítik a diákokat a minél jobb tudás elérésében.

A győzelmet végül a szegedi csapat
szerezte meg.

Az utolsó, kelet-magyarországi forduló
házigazdája az egyik „legrégebbi”
Q-Service partner volt, aki rendezőként
ez alkalommal debütált. A jászalsószentgyörgyi Diádor Center Kft. Fajka
József tulajdonos vezetésével pedig
nagyszerű házigazda volt.
A verseny ötödik fordulója debreceni és
békéscsabai diákok részvételével zaj-

lott. A verseny ez alkalommal nem volt
olyan szoros, mint a korábbiakban. Minden feladatrészben megmutatkozott a
két csapat közti kor- és szakmai különbség. Nemcsak csapat-, hanem egyéni
kiemelkedő teljesítményt is láthattunk a
debreceni oldalon, mely csapat Szabó
Roland vezetésével egyenes ágon jutott
az AOTV döntőjébe.
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