
STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC
Na Bojišti 15, příspěvková organizace

se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10  Liberec 3
_________________________________________________________________________________________

Setkání a soutěž automechaniků D,PL, CZ v Liberci na Bojišti (CZ) 13. 4. 2016

Časový harmonogram: dopolední část
8.45 - 9.10 hod. příjezd účastníků a doprovodů
9.15 - 9,25              slavnostní zahájení

9.30 - 9.55        část1 (první skupina)             - měření kompresních tlaků (PL číslo 3,4)
                                                                              - měření součástek motoru (D číslo 1,2)
                                                                              - Bosch ESI vyhledávání dat (CZ číslo 5,6)

10.00 - 10.25                                                      - měření kompresních tlaků (CZ číslo 5,6)
                                                                              - měření součástek motoru (PL číslo 3,4)
                                                                              - Bosch ESI vyhledávání dat (D číslo 1,2)

10.30 - 10.55                                                      - měření kompresních tlaků (D číslo 1,2)
                                                                              - měření součástek motoru (CZ číslo 5,6)
                                                                              - Bosch ESI vyhledávání dat ( PL číslo 3,4)

9.30 -  10.55    část 2(druhá skupina  )  -     Test ( 50 min) a poznávací část (30 min.)
                                                                                     PL,D, CZ,(čísla 7,8,9,10,11,12)

                                             11.00 - 11.55   společný oběd a přestávka

 Časový harmonogram: odpolední část

12.00 - 12.25 část 2 (druhá skupina)             - měření kompresních tlaků (PL číslo 9,10)
                                                                              - měření součástek motoru (D číslo 7,8)
                                                                              - Bosch ESI vyhledávání dat (CZ číslo 11,12)

12.30 - 12.55                                                      - měření kompresních tlaků (CZ číslo 11,12)
                                                                              - měření součástek motoru (PL číslo 9,10)
                                                                              - Bosch ESI vyhledávání dat (D číslo 7,8)

13.00 -13.25                                                       - měření kompresních tlaků (D číslo 7,8)
                                                                              - měření součástek motoru (CZ číslo 11,12)
                                                                              - Bosch ESI vyhledávání dat (PL číslo 9,10)

12.00 - 13.25    část 1(první skupina) -  Test (50 min) a poznávací část (30 min)
                                                                         PL,D, CZ (čísla 1,2,3,4,5,6)
13.25 - 14.00  vyhodnocení (počítání výsledků)
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14.00 Slavnostní vyhlášení výsledků
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