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1. Fejezet
Általános versenyszabályzat

1.1 Versenykiírás
Az EMERSON tizennegyedik alkalommal hírdet versenyt felsőoktatási intézmények hallgatóinak, 
pneumatikus hajtással rendelkező járművek tervezésére és kivitelezésére, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fővédnökségével.

A verseny keretében az Emerson a legmodernebb ipari elvárásoknak is megfelelő pneumatika elemeinek 
biztosítása mellett folyamatosan törekszik arra, hogy a pneumatika legfejlettebb vezérléstechnikai 
megoldásai is elérhetőek legyenek az induló csapatok számára.

A verseny hivatalos neve: Emerson XIV. Nemzetközi AVENTICS Pneumobile Verseny (továbbiakban 
Pneumobile Verseny)

A verseny időpontja: 2020.05.07-09. (csütörtök – szombat) 

A verseny helyszíne: Eger, Érsekkert (Magyarország) 

1.2 A Pneumobile Verseny definíciója
A feladat egy olyan „pneumatikus jármű” – PNEUMOBILE - tervezése és elkészítése, amely a sűrített levegő 
energiáját alkalmazva, pneumatikus vezérlő és végrehajtó elemek felhasználásával viszi át a nyomatékot 
a hajtott kerekekre. A járműnek egy fő vezetővel a fedélzetén kell teljesíteni a versenyszámokat. 

A járművet a jármű felépítésére vonatkozó általános szabályzatban foglaltak alapján kell megtervezni. Az 
új építésű járművek 2021-ben csak 4 kerékkel készülhetnek! A 2022. évi  versenyen már várhatóan csak 4 
kerekű járművek versenyezhetnek.  A jármű megépítéséhez az Aventics pneumatika elemeket az Emerson  
biztosítja a csapatok számára. A jármű tervdokumentációja és az igényelt elemek listája értékelésre kerül 
és a zsűri hagyja jóvá. A dokumentáció elfogadása után megerősítjük a csapat jelentkezését a versenyre, 
és elkezdődhet a jármű építése, valamint minden, a versenyszabályzatban foglalt kizáró feltétel teljesítése 
esetén a csapat részt vehet a 2021. évi Pneumobile Versenyen. A kizáró feltételeket egyértelműen jelöltük 
a leírás során.
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1. Fejezet
Általános versenyszabályzat

1.3 A Pneumobile Verseny résztvevői
A feladat egyetemek és főiskolák számára kerül meghírdetésre,  a normál, senior és  junior kategóriában. 
A csapatok létszáma nincs korlátozva.

A május 13-15-i versenyen a csapatokat maximum 6 fő képviselheti, akiknek a PneuReg-en meghatározott  
szállás és étkezési költségeit a rendező vállalat finanszírozza. A további csapattagok, a „motorhome”-ok-
ban tartózkodva segíthetik a versenyző társaikat a verseny alatt, az ő ellátásuk önköltséges. Ezzel segíteni 
szeretnénk, hogy a csapatok az alsóbb éves hallgatókat is bevonhassák a munkába, így biztosítva az 
utánpótlást. A képviseleti 6 fős csapaton belül a tagok 2021. április 03-ig felcserélhetők.

Minden csapatot támogatnia kell egy egyetemi/főiskolai oktatónak is, aki az intézmény hivatalos képviselője a 
felkészülés és a verseny ideje alatt. 

1.4 A Pneumobile Verseny tervezett programja 
(a változtatás jogát fenntartjuk)

2021.05.13. csütörtök  

Helyszín: Eger, Érsekkert - Körcsarnok

08:00 – 12:00 Regisztráció 
09:00 – 17:00 Gépátvétel
14.00 – 18.00 Szabadedzés
18:00 – 18:30 Technikai megnyitó

Emerson egri gyárának telephelye

14:00 – 17:00  Tanári konferencia és gyárlátogatás

Egyéb helyszínek:

12:00 – 14:00  Ebéd külső helyszínen (önköltséges)
14:00 – 16:00  Gyárlátogatás  -  Emerson Automation FCP Kft telephelye
14:00 – 17:00  Tanári konferencia – Eszterházy Egyetem B épület
14:00-tól:  Szállás elfoglalása
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2021.05.14. péntek  

Helyszín: Eger, Érsekkert - Körcsarnok

07:00 – 08:00 Érkezés 
07:30 – 14:30 Zsűrizés
08:00 – 15:00 Prezentációk 
14:00 – 15:15 Felkészülés a városi felvonulásra, palackcsere, stb.
15:15 – 15:45 Versenyzői eligazítás
15:45 – 16:00 Felsorakozás a városi felvonulásra
16:00 – 18:00 Városi felvonulás, ünnepélyes megnyitó a Dobó téren
18:00 – 20:00 Kvalifikáció 1 
19:00 – 21:00 Vacsora külső helyszínen (önköltséges) 

Egyéb helyszín:

12:00 – 14:00  Ebéd külső helyszínen (önköltséges)

2021.05.15. szombat 

Helyszín: Eger, Érsekkert

07:00 – 08:30 Kvalifikáció 2  
08:45 – 10:15 Hosszútávú futam
10:30 – 12:30 Ügyességi futam

10:30 – 11:30 Race 1
11:30 – 11:40 Szünet  1
11:40 – 12:00 Race 2
12:00 – 12:10 Szünet  2
12:10 – 12:30 Race 3 

12:30 – 13:00 Bemutatók
13:00 – 13:30 Gyorsulási futam
13:30 – 14:00 Bemutatók, kiegészítő versenyek eredményhirdetése, stb.
14:00 – 15:00 VIP és tanári futamok 
15:00 – 16:00 Eredményhirdetés 
16:00 - A verseny hivatalos bezárása

Közben

11:30 – 13:00  Ebéd 
09:00 – 15:00  Vetélkedők és egész napos kiállítások, programok
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2. Fejezet
Hivatalos személyek

2.1 Szervező bizottság
Ügyvezető Igazgató GÖDRI István  

Projektvezető FARKAS Rita 

Műszaki vezető BOLYKI Ferenc

Projekt szervező SZIVÓS Judit 
  GYÖNGY Bence

Versenybíró JÓSVAI Tibor

Pályabíró TUZA Ervin

Műszaki tanácsadó KÜRTHY Béla, 

  TAMAS Endre   

Zsűri elnöke  PIUKOVICS Zsolt 
Zsűritag  STANCZAK Lukasz
Zsűritag  VARGA Mihály
Zsűritag  PRECUP Diana
Zsűritag  KÓSA Ilona
Zsűritag  SZABÓ László  

2.2 Közreműködők
Biztonsági vezető: Rendező megbízottja

Időmérés: ChronoMoto Kft

Rendezvényszervező: University Sportmarketing Kft

2.3 Kapcsolat
A verseny szervezőbizottságának címe:

Egész évben:  Emerson Automation FCP Kft.
  3300 Eger, Bánki Donát u. 3. (Hungary)
  E-mail: pneumobil@emerson.com
  Web: www.en.pneumobil.hu

A versenynapokon: A verseny helyszínén versenyiroda működik.
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3. Fejezet
A verseny fontosabb dátumai

1. Verseny kihirdetése   2020.10.01. 

2. Jelentkezési határidő   2020.10.31.

3. Jármű koncepciójának bemutatása (konzulens)  2020.11.30.

4. Pneumotor koncepciójának bemutatása (konzulens)  2020.12.15.

5. A műszaki dokumentáció leadási határideje  2021.01.08.

6. Dokumentáció értékelés   2021.01.15.

7. Anyagigények leadása                                                            2021.02.05.

8.  Alkatrész szállítás 1. ütem  2021.02.28-tól

  2. ütem  2021.03.23.

9. Az elkészült jármű vázszerkezetről foot v. videó  2021.02.28.

10. Sikeres on-line vizsga a versenyszabályokból (PneuReg)  2021.04.06                                            

11.  Névsor véglegesítés, póló-, szállás- és étkezés-igény  2021.04.09.

12. Videóval igazolni, hogy a jármű elkészült és működőképes     2021.05.06.

13. Regisztráció, gépátvétel és bemutatkozás  2021.05.13-14.

14. Verseny – Eredményhirdetés   2021.05.15.

Versenyen való részvétel kizáró feltételei és határidejei a  Projektmenedzsment részben  leírtak szerint.
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4. Fejezet
Nevezési feltételek

A versenyt három kategóriában hirdetjük meg, intézményenként és kategóriánként legfeljebb 3 csapat.

Normál kategória:

A nevezéskor valamennyi csapattagnak, a verseny napján pedig a benevezett csapattagok 2/3-ának hallgatói 
jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Junior kategória:

A nevezéskor és a verseny napján is valamennyi csapattagnak hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. 
A csapat tagjainak 2/3-a a BSc képzés 1. vagy 2. évfolyam hallgatója és először vesz részt a versenyen, 
új építésű járművel. Átépített jármű esetén a zsűri a tervdokumentációban történt leírás alapján dönt, 
hogy Junior vagy Normál kategóriában indulhat a csapat.

Senior kategória:  

Azok a végzett hallgatók nevezhetnek, akik az előző évi versenyek valamelyikén részt vettek. Az 
Emerson XIV. Nemzetközi AVENTICS Pneumobile Versenyén a senior csapatoknak van lehetőségük 
új járművet is készíteni, ezekhez a járművekhez – egyedi elbírálás alapján – biztosítjük a pneumatikus 
rendszer és a vezérlés alkatrészeit. Az ebben a kategóriában versenyző járműveknek is a 2020. évi 
versenykiírásnak kell megfelelniük.

A versenybíróság fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő 
színvonalú műszaki dokumentáció esetén nem engedélyezi 
a csapat indulását a versenyen.
A nevezésnek tartalmaznia kell a felelős csapatvezető (műszaki felkészítő tanár) adatait, aki az adott 
intézmény oktatója, valamint a csapat kapcsolattartójának elérhetőségét (A kapcsolattartó lehet csapattag 
hallgató is.).

A versenyre szóló jelentkezést a www.pneureg.hu  honlapon kell benyújtani 2020.10.31-ig. A mezők teljes 
kitöltése/feltöltése után a verseny szervezői visszaigazolást küldenek, melyben a nevezés elfogadásáról, a 
csapat rajtszámáról és a kijelölt szakmai támogató elérhetőségéről kap információt a csapat 2020.11.11-ig. 

Kérjük az adatok helyes és valóságnak megfelelő feltöltését, mert ezekre a verseny későbbi szakaszában 
szükség lesz (pl. szállásigénylés, számlázás, stb.).

A rendezőknek jogában áll a nevezést visszautasítani, amennyiben az online jelentkezési lap nincs 
megfelelően kitöltve.
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Automatikus indulási jogot nyer a 2021.es versenyre is mindegyik csapat, mely a 2020-as XIII. Nemzetiközi 
AVENTICS Pneumobile versenyre nevezési jogot nyert, és tervdokumentációját elfogadtuk,  a következő 
feltételekkel:

- jelentkezésüket a versenyszabályzatban részletezett feltételekkel feltöltik a rendszerbe

- a 2020-as szezonra tervezett járművükkel indulnak 2021-ben.

- amennyiben a 2020-as tervdokumentáció változtatás nélkül kerül feltöltésre a megadott határidőig, a  
 tavalyi pontszámokat fogja megkapni a csapat

- van arra lehetőség, hogy ezen csapatok frissítsék a tervdokumentációt, ekkor újraértékelésre kerül a  
 zsűrizés alatt

A nevezési határidő: 2020.10.31.

A nevezési határidő után a regisztrációs felületen adatmódosításra (pl. csapat összetételének változása 
esetén) még van lehetőség, azonban új csapat regisztrációt nem engedélyez a rendszer. Így a határidő 
lejárta után nevezést nem áll módunkban elfogadni.
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5. Fejezet
Díjazás

A díjazás az alábbi értékelési kategóriák alapján történik:
1. Műszaki értékelés
2. Hosszútávú futam
3. Ügyességi futam
4. Gyorsulási futam
5. Projektmenedzsment értékelés
6. “SENIOR” kategória
7. “JUNIOR” kategória
8. “Az Év Felkészítő Tanára”
9. Rekordok: távolsági és sebességi rekord
10.  Egyetemi pontverseny győztese
  

A rendező vállalat a versenyben részt vett valamennyi „versenyzőnek” és tanári igazolás alapján 
a  csapattagoknak is  “Pneumobile Bizonyítvány”-t adományoz, amelyben elismeri a versenyre való 
felkészülés során tanúsított szakmai és személyes képességeiket, valamint megszerzett tapasztalataikat. 

A “Normál” és a “Junior” kategória futamonkénti értékelése együtt történik. 

A “Projektmenedzsment” területen legjobb eredményt elérő csapat és a legjobb “Senior” valamint “Junior” 
csapat különdíjban részesül.

Különdíjban részesül a zsűri döntése alapján “Az  Év Felkészítő Tanára” címet elért felkészítő tanár is.

A versenyen a “Normál” kategóriában a műszaki értékelés, a hosszútávú-, az ügyességi- és a gyorsulási 
futamok 1-3. helyezett csapatai oklevelet, serleget kapnak valamit tárgy és pénzjutalomban is részesülnek: 

Kategória 1. helyezett 500.000 HUF
Kategória 2. helyezett Tárgyjutalom
Kategória 3. helyezett Tárgyjutalom
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Az  “Emerson Legjobb Pneumobile-ja 2021” díj nyertesét a „Normál” vagy a „Junior” kategória első 
helyezettjei közül választja ki a zsűri.

Az “Emerson Legjobb Pneumobile-ja 20211” díj jutalma: 500.000 HUF

A kategóriahelyezettek mellett a rendező vállalat és/vagy partnerei egyéb különdíjat is kiosztanak, 
amelyeket legkésőbb a verseny napján  tesz közé a szervező bizottság. 

A 2021-es verseny legeredményesebb egyeteme 1.000.000 HUF különdíjban részesül. (az értékelés 
szabályai a honlapon érhetők el).

Eger, 2020.09.29.



Az Emerson Nemzetközi AVENTICS Pneumobil 
Versenyt egyszerre fémjelzi a mérnöki 
kiválóság, játékosság és találékonyság.

További információ: Emerson.com
Lépjen velünk kapcsolatba: Emerson.com/contactus

https://en.pneumobil.hu/ 

Facebook.com/Pneumobil 

LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions

Twitter.com/EMR-Automation

Az Emerson-embléma az Emerson Electric Co. védjegye és szolgáltatási védjegye. ©2020 Emerson Electric Co. 
Minden egyéb védjegy a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva.

Mérnökhallgatók által tervezett és épített, sűrített levegővel hajtott járművek – úgynevezett 
pneumobilok – mérettetnek meg az évente megrendezett verseny alkalmával. Az Emerson 
AVENTICSTM pneumatika komponenseivel épült járművek kitartásukról, irányíthatóságukról és 
gyorsaságukról tehetnek tanúbizonyságot a főesemény során. A Pneumobil verseny jól példázza 
az Emerson teljes elkötelezettségét a jövő munkaerejét építő STEM programok iránt, amelyekkel 
közel 350 oktatási intézményt támogat világszerte.


