
Bronz szponzor 

IPC szivélyesen meghívja Önt és/vagy munkatársait, hogy csatlakozzon az IPC kézi forrasztási veresénye mezőnyéhez, 
amit első ízben rendezünk meg Magyarországon, az ELECTROSUB elektronikai konferencián és kiállításon, 2017. 
október 11-13-án, Budapesten. A helyszín a Terminal 1 Airport Event Center (volt Ferihegy 1. terminál). Gyakorlott 
forrasztó szakemberek mérik össze tudásukat pénzdíjakért és az IPC kézi forrasztási világbajnokságára való kijutásért, 
amelyet idén novemberben rendeznek meg Münchenben. 
Az ELECTROSUB-on két verseny is lesz az idén, egy a profiknak, egy a diákoknak, akik meg szeretnék mutatni mit 
tudnak. 

A diákoknál a szabályok hasonlóak lesznek, mint a profiknál. Az áramköri lapok azonban a versenyző diákok 
tudásszintjéhez igazodnak. A diákkategória díjai: 1. helyezett: 30 €, 2. helyezett: 20 €, 3. helyezett: 10 €.
A profi versenyzők forrasztásait az összetett nyomtatott áramköri lapokon IPC-A-610 mestertrénerek bírálják el, az IPC-
A-610F 3. osztály követelményei szerint. További szempont a szerelvény működőképessege, és figyelembe veszik az 
elkészítés idejét a megadott 1 órás kereten belül.  

Díjak:
Az IPC kézi forrasztási verseny győztese és két helyezettje pénzdíjakban részesül. A győztes jogot nyer továbbá, hogy 
részt vegyen az IPC kézi forrasztási világbajnokságán, amely idén novemberben lesz Münchenben. 

1. helyezett: 300 €, 2. helyezett: 200 €, 3. helyezett: 100 €

További információkért forduljon Lars Wallin-hoz, az IPC európai képviselőjéhez: LarsWallin@ipc.org

Ki a legeslegjobb
a kézi forrasztásban?
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JELENTKEZÉSI LAP
Minden mező kitöltése kötelező! A kitöltött lapot küldje e-mailen Lars Wallin IPC európai képviselő részére: LarsWallin@ipc.org

Kapcsolattartó neve

Cég vagy iskola neve

Címe

Munkahelyi telefon Mellék Mobil telefon 

E-mail

Munkáltatója IPC-tag? c Igen  c Nem

Versenyzők nevei: (Kérjük, jelezze, ha a résztvevő diák)

1.  ___________________________________________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________________________________

Fontos megjegyzés: IPC tagok maximum három (3), nem IPC tagok legfeljebb két (2) versenyzőt küldhetnek. Helyszíni 
jelentkezés a szabad helyek függvényében lehetséges.  

A verseny október 11-én, szerdán kezdődik, és október 13-án, pénteken ér véget. Válassza ki, melyik napon szeretne versenyezni: 

c szerda c csütörtök c péntek 

IPC fenntartja a jogot, hogy a jelentkezések száma alapján módosítsa a megengedett indulók számát. 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 29, péntek.  
Köszönjük jelentkezését az IPC kézi forrasztási versenyére a 2017. évi ELECTROSUB-on.
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