
DM i vinduespolering 2019
Indledende: Torsdag d. 21/11 kl. 11:40-12:40

Finale: Torsdag d. 21/11 kl. 13:40-14:40

Du inviteres hermed til at deltage i DM i vinduespolering 2019.

KONCEPT
• Der opstilles et samlet parti termovinduer med 3 vinduer i alt.
• Der er en (1) bundramme i hele partiets længde.
• Vinduespolering på tid.

KONKURRENCEN
• Konkurrencen afholdes torsdag d. 21/11-2019 med start kl. 

11:40
• Konkurrencen foregår indendørs over en periode på 3 time

KONKURRENCEREGLER
Konkurrencen er faciliteret ved Dansk Rengøringsmesse og et 
konkurrenceudvalg herunder. Udvalget står for registrering af 
deltagere, udvælgelse af dommere, afviklingen af 
konkurrencerne samt kåring af vindere.
Formand og kontaktperson for DM i vinduespolering 2019:
Frantz Furrer, CleanManager, tlf: +45 60 95 03 48, e-mail: 
ff@cleanmanager.dk

1. Turneringsstruktur
1.1 Regionsmesterskaber:
1.1.1 Der afholdes regionsmesterskaber i Vest- og Østdanmark hvert

andet år, første gang i 2016. (I år hvor der ikke afholdes 
danmarksmesterskaber).

1.1.2 Ved hvert regionsmesterskab kåres en regionsmester.
1.1.3 Deltagelse i regionsmesterskaber er ikke afhængig af bopæl 

eller virksomhedsadresse. Alle kvalificerede deltagere kan 
opstille til regionsmesterskaberne.

1.2 Danmarksmesterskaber:
1.2.1 Vinderen af DM i Vinduespolering kåres hvert andet år. Første 

gang i 2015.
1.2.2 Vinderen kåres ved en finalerunde med 9 deltagere: De tre 

bedst placerede ved regionsmesterskaberne i øst, de tre bedst 
placerede ved regionsmesterskaberne i vest samt de tre bedst 
placerede fra den indledende runde. Såfremt de tre bedst 
placerede fra regionsmesterskaberne ikke kan deltage ved 
finalerunden tilfalder pladserne de bedst placerede af de 
resterende fra indledende runde.

1.2.3 Der afholdes en indledende runde inden afholdelse af 
finalerunden hvor deltagere frit kan tilmelde sig. Deltagere der 
allerede er kvalificeret til finalerunden via 
regionsmesterskaberne kan godt deltage ved den indledende 
runde men opnår ikke en placering.

2. Deltagelse
2.1 Alle kan deltage ved regions- og danmarksmesterskaberne i 

vinduespolering. Repræsenterer deltageren en virksomhed skal 
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dette oplyses ved tilmelding og tilmelding skal ske inden de 
enkelte konkurrencers start.

2.2 Deltagelse er gratis.
2.3 Deltagere må ikke være påvirket af alkohol under konkurrencens

afvikling.

3. Udstyr og materialer
3.1 Deltagere skal anvende det udstyr der stilles til rådighed af 

konkurrenceudvalget og sponsorerne af konkurrencen. Det er 
ikke tilladt at anvende andet udstyr eller materialer end det der 
stilles til rådighed; Intet specialdesignet udstyr eller materialer vil
blive tilladt. 

3.2 Det udleverede udstyr må ikke modificeres på nogen måde.
3.3 Det udstyr der anvendes af en deltager behøver ikke at være fra 

den samme producent.
3.4 Deltager må anvende:

- En 300 mm gummiskraber med fast håndtag*.
- En 350 mm vinduesindvasker med fast håndtag*.
- En spand med max. 9 liter vand hvori der er opløst udleveret
sæbe i henhold til producentes anvisninger.
- Et vaskeskind eller bomuldsviskestykke som kun må anvendes
til aftørring af vinduesplade.
*) Gummiskabere og indvaskere med kugleled vil ikke være
tilladt.

4. Vinduer
4.1 Der pudses på 3 glasvinduer der hver måler 1140x1140 mm. På 

hvert vindue er markeret en 13 mm rabat i kanten af ruden. 
Hvert vindue har en vinduesplade (bundkant) som fremstikkende
minimum 50 mm.

4.2 Vinduerne skal være tørre og rene før en deltager starter.

5. Træning
5.1 Deltagerne må træne på konkurrenceopstillingen på den dag 

hvor den enkelte konkurrence afholdes.
5.2 Ved træning på opstillingen må deltageren anvende eget udstyr 

vel vidende at de kun må anvende det udleverede udstyr ved 
selve konkurrencen.

6. Konkurrencen
6.1 Konkurrencen dømmes af en uafhængig ekspertdommer 

(overdommer) og tidstagningen foretages af to yderligere 
dommere.

6.2 Deltagerne skal starte med en vinduesindvasker i den ene hånd 
og en gummeskraber i den anden. Indvasker og skraber må ikke
røre vinduet før start.

6.3 Dommeren tæller ned fra 3 og råber derefter 'start', hvorefter 
tidtagningen startes og deltageren må begynde.

6.4 Deltageren skal herefter indvaske og skrabe de 3 vinduer, samt 
aftørre vinduespladen. Deltageren melder 'stop' når alle vinduer 
er blevet pudset og vinduespladen er blevet aftørret som signal 
til at tidstagningen skal stoppes. Deltageren må ikke røre 
opstillingen efter der er blevet meldt 'stop'.

6.5 De to tidtagere melder tiden til overdommeren som bestemmer 
den korrekte tid. Hvis der er forskel i de to tiden vælges den tid 
der er langsomst.

6.6 De tre dommere tjekker herefter vinduer for fejl og pletter (se 7.) 
og eventuelle strafsekunder lægges til den opnåede tid. Det 
samlede resultat for deltagerens forsøg er den brugte tid plus 
evt. straf.

6.7 Hver deltager har 3 forsøg til at opnå den hurtigste tid inklusiv 
evt. strafsekunder.



7. Tidsstraf
7.1 Hver deltager skal færdiggøre vinduespudsningen så pletter, 

udtværinger, vandrester o.lign. ikke ses tydeligt.
7.2 Følgende tidsstraf tillægges en deltages samlede tid ved fejl:

- 1 sekund for hver vinduesplade (1 pr. vindue) som ikke er
aftørret.
- ½ sekund for hver udtværing/plet/vandrest som ikke er aftørret
ruderne. Fejl inden for rabatmarkeringen på ruden medregnes
ikke. Fejl inden for en cirkel med en diameter på 75 mm regnes
som én samlet fejl.

8. Diskvalifikation
8.1 Følgende overtrædelse af regelsættet fører til diskvalifikation af 

en deltager:
- Indvasker eller skraber rører vinduesopstillingen inden
dommeren melder 'start'.
- Deltageren modificerer det udleverede udstyr.
- Deltageren mangler af indvaske store dele af ruden på et eller
flere vinduer.
- Deltageren kaster med udstyr eller på anden måde opfører sig
usportsligt.
- Deltageren er ikke mødt frem ved konkurrencens start.
Diskvalifikation afgøres udelukkende af overdommeren og kan
ikke appelleres af deltageren. Overdommeren bestemmer
hvorvidt deltageren skal diskvalificeres helt fra konkurrencen
eller have lov til at udføre evt. resterende forsøg.
Diskvalifikation af i et forsøg giver stadig deltageren ret til at
udføre evt. resterende forsøg.

PROGRAM
11.00 - 11:40 Der kan øves på den opstillede vinduesramme
11.40 - 14:40 Konkurrencen afholdes
15:00 - 15.20 Præmier uddeles til præmievindere


