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Regionális kvalifikáció – Magyarország 
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2022. március 29-31. 

 

Kézi forrasztással összeszerelni egy nagy sűrűségű nyomtatott huzalozású áramköri 

szerelvényt magasan képzett, gyakorlott szakembert igényel, aki hibamentes 

forrasztással biztosítja a teljes szerelvény megbízhatóságát. 
 

Ki a legjobb a legjobbak között  

KÉZI FORRASZTÁSBAN? 
 

IPC ezúton hívja meg Önt, hogy csatlakozzék az IPC kézi forrasztási verseny (IPC Hand Soldering 

Competition – HSC) magyarországi versenyéhez, amelyet az InnoElectro kiállítás IPC standján 

(A 7.) rendezünk, 2022. március 29. és 31. között. A forrasztó szakembereknek 60 perc alatt kell 

elkészülniük egy összetett áramköri szerelvény forrasztásával, hogy elnyerjék a 2022. nemzeti 

bajnoka címet, a vele járó pénzjutalmat, és a mindenki által áhított részvételi lehetőséget az 

IPC kézi forrasztási világbajnokságán (IPC Hand Soldering World Championship). 

 

A profik versenye  
A profik munkáját, hogy miként forrasztanak össze egy komplex nyomtatott áramköri 

szerelvényt maximum 60 perc alatt, IPC mestertrénerek (MIT) bírálják el az IPC-A-610 3. osztály 

kritériumai szerint. További értékelési szempontok: általánosan elért minőség és maga a 

forrasztási folyamat, az áramkör működő képessége és az elkészítés időtartama. 

 

A profik díjai 

A győztes és a két helyezett pénzdíjazásban részesül:  
 

1.  helyezett – 300 €     2. helyezett – 200 €    3. helyezett – 100 € 
 

 

A kézi forrasztási verseny legjobb csapatának díja (HSC Best Company Team Award): 

Újdonság idén a kézi forrasztási verseny legjobb csapatának díja. Bármely cég, amely 2 vagy 

3 versenyzőt nevez, megkaphatja a legjobb csapatnak járó díjat, ha a legmagasabb 

összpontszámot éri el. 

 

Különleges egészségügyi intézkedések: A pandémia miatt a versenyen különleges 

egészségügyi intézkedések szükségesek (kötelező maszkviselés, alkoholos fertőtlenítő gél és 

speciális tisztítási módszer alkalmazása, valamint az emberek közötti távolság megtartása).  
 

A nevezés ingyenes. A versenyszabályok megtalálhatók az IPC honlapján, angol nyelven 

(www.ipc.org). 

További információkért fordulhatnak Philippe Léonard, IPC Europe igazgatójához 

(PhilippeLeonard@ipc.org). 
 

A verseny színhelye: InnoElectro kiállítás, MOM Sportközpont, 1123 Budapest, Csörsz u. 14.  

 

 

http://www.ipc.org/
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IPC kézi forrasztási verseny 

Részvételi jelentkezési lap 
az 2022. évi IPC kézi forrasztási versenyre (IPC Hand Soldering Competition). Kérjük, töltse ki ezt a 

jelentkezési lapot, és küldje el e-mailben a peter.regos@microsolder.hu címre, legkésőbb 2022. március 

24. csütörtökig. 

  

1. Jelentkezés a 2022. évi IPC kézi forrasztási versenyre  
Fontos figyelmeztetés: Az összes mező olvasható kitöltése kötelező!  

Kontakt személy (Keresztnév / Vezetéknév / beosztás) 

Cégnév 

Cég címe (Utcanév, házszám) 

Irányítószám / Helység / Ország 

Napközbeni telefon / mellék                                                                Mobiltelefon 

E-mail cím 

A fenti cég ezen a címen rendelkezik érvényes IPC tagsággal?  ❒ IGEN ❒ NEM 
Fontos: Egy cég maximum 3 (három) versenyzőt nevezhet. Egyéni nevezés vagy helyszíni nevezés az adott napi 

szabad helyektől függően lehetséges.  
 

 

2. Versenyzők az IPC kézi forrasztási versenyére 
Kérjük, így adja meg: Keresztnév / Vezetéknév / M (férfi) vagy F (nő) Tanúsítvány (ha van, jelölje pipával) 

 IPC-J-STD-001 IPC-A-610 IPC-7711/21 

1. versenyző: ❒ ❒ ❒ 

2. versenyző: ❒ ❒ ❒ 

3. versenyző: ❒ ❒ ❒ 

 

3. Alkalmas időpont az IPC kézi forrasztási versenyre 
A verseny 2022. március 29. keddtől 31. csütörtökig zajlik.   

Kérjük, jelezze melyik nap lenne megfelelő a versenyre (pipálja ki a megfelelőt). Az időbeosztást a szervezők készítik 

el, kérésüket lehetőség szerint figyelembe véve.  

 ❒ Kedd ❒ Szerda ❒ Csütörtök ❒ Bármelyik jó  

IPC fenntartja a jogot, hogy módosítsa az engedélyezett versenyzők számát az iparból beérkező jelentkezések 

függvényében.  

Jelentkezési határidő: 2022. március 24. csütörtök. 

Köszönjük, hogy részt vesz az IPC kézi forrasztási versenyén a 2022. évi InnoElectro kiállításon.  
 

3. Feltételek és általános szempontok   
 A nevezés az IPC kézi forrasztási versenyére ingyenes.  

 A résztvevők teljes létszáma véges! Jelentkezzen még ma, hogy biztosítsa helyét!  

 Jelentkezési határidő: 2022. március 24. csütörtök. A határidő utáni esetleges módosítási 

kérelmével forduljon hozzánk e-mailben: peter.regos@microsolder.hu    

 A verseny időbeosztását az IPC határozza meg a jelentkezések és a lehetőségek alapján. 

 A résztvevők végleges jegyzéke megtekinthető lesz a helyszínen, az IPC standján. Helyben 

jelentkezés a szabad helyek függvényében lehetséges.  

 Valamennyi regisztrált résztvevő jogosult díjmentes belépőre a rendezvénynek helyet adó 

kiállításra.  
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