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PRAVILNIK DRŽAVNOG NATJECANJA 

“YOUNG CAR MECHANIC 2023” 
 

 
Natjecanje YOUNG CAR MECHANIC je natjecanje za učenike ustanova strukovnog obrazovanja koje 

ocjenjuje stručno-tehničko umijeće budućih automehaničara-automehatroničara. 

 

 
1. Ciljevi natjecanja YOUNG CAR MECHANIC 

 

1. Promicati i razvijati značaj stručnog obrazovanja, podizati popularnost zanimanja 

automehaničara-automehatroničara; 

2. Promicati suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija, te upoznati učenike s najnovijim 

tehnologijama i budućim poslodavcima; 

3. Promicati razmjenu iskustava između ustanova strukovnog obrazovanja i nastavnika; 

4. Promovirati zanimanje automehaničara-automehatroničara i omogućiti natjecateljima da 

pokažu znanja, vještine i sposobnosti u odabranom zanimanju; 

5. Promicati suradnju između Inter Carsa i ustanova strukovnog obrazovanja; 

6. Uspostaviti vezu budućih stručnjaka i vodećih proizvođača na automobilskom tržištu; 

7. Stvoriti zajednička načela za organizaciju natjecanja, evaluaciju vještina i promicanje 

natjecanja u svim zemljama sudionicama međunarodne zajednice. 
 

 
2. Organizator natjecanja YOUNG CAR MECHANIC 

 

Inter Cars S.A. Powsińska 64 ulica, 02-903 Warszawa, glavni je organizator natjecanja i/ili 

izdvojenih dijelova. 

Europski suradnici, lokalne vlasti, obrazovne institucije i drugi partneri uključenih zemalja 

su/mogu biti suorganizatori natjecanja i/ili izdvojenih dijelova: 

INTER CARS BULGARIA LTD 

Inter Cars Hrvatska 

Inter Cars Eesti OU 

INTER CARS HUNGARIA KFT. 

UAB Inter Cars Lietuva 

INTER CARS LATVIJA SIA 

Inter Cars S.A. 
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Inter Cars Romania 

Inter Cars Slovakia 

Inter Cars Greece  

TOB "INTER CARS UKRAINE" 

3. Korištene kratice i izrazi 
 

YCM - natjecanje YOUNG CAR MECHANIC 

MF – Međunarodno finale 

DF – Državno finale 

YCM ot - organizacijski tim natjecanja YOUNG CAR MECHANIC 

1. krug – teorijski dio 

2. krug – teorijski dio 

3. krug - Državno finale – praktični dio 

4. krug -Međunarodno finale – praktični dio 

4. Procedura natjecanja 
 

Natjecanje počinje na lokalnoj (državnoj) razini i podijeljeno je u krugove koji vode do 

MEĐUNARODNOG FINALA YOUNG CAR MECHANIC. 

1. krug – teorijski dio: 

1. On-line dio sastoji se od 100 pitanja s odgovorima (3-4 ponuđena odgovora s 

jednim točnim odgovorom); 

2. Preporučeno vrijeme za ispunjavanje testa je maksimalno 1 minuta za 1 pitanje; 

3. Testiranje će se održati 8. ožujka 2023. godine; 

4. Natjecatelji će moći pristupiti testiranju na navedeni datum u periodu od 08:00h 

do 18:00h. Predviđeno vrijeme trajanja testiranja je maksimalno 100 minuta. 

5. U 1. krugu natjecanja može sudjelovati svaki učenik ustanove strukovnog 

obrazovanja; 

6. Za sudjelovanje učenik se mora registrirati najkasnije do 1. ožujka i prijaviti u 

predviđenom periodu za testiranje na YCM web stranici na linku: Registracija | 

Young Car Mechanic 2023. 
 

 

2. krug – teorijski dio: 

1. On-line dio koji se sastoji od 50 pitanja s odgovorima (3-4 ponuđena odgovora s 

jednim točnim odgovorom); 

https://registration.youngcarmechanic.hr/
https://registration.youngcarmechanic.hr/


Pravilnik Državnog natjecanja “Young Car Mechanic 2023 
” 

3 

 

 

2. Vrijeme predviđeno za ispunjavanje testa je maksimalno 1 minuta za 1 pitanje; 

3. Pravo na sudjelovanje u 2. krugu Natjecanja osigurat će najboljih 50% rezultata od 

ukupnog broja Natjecatelja iz 1. kruga. 

4. Testiranje će se održati 05. travnja 2023. godine; 

5. Natjecatelji će moći pristupiti testiranju na navedeni datum u periodu od 08:00h 

do 18:00h. Predviđeno vrijeme trajanja testiranja je maksimalno 50 minuta. 

6. Za sudjelovanje učenik se mora prijaviti u predviđenom periodu za testiranje na 

YCM web stranici na linku: Registracija | Young Car Mechanic 2023. 
 

 
3. krug – Državno finale: 

1. Natjecanje s praktičnim zadacima koje pružaju proizvođači rezervnih dijelova i 

tehnologija, lokalni poslodavci, Inter Cars; 

2. Opći pregled zadatka i navođenje proizvođača (brend) objavit će se najmanje 

mjesec dana prije DF-a; 

3. Preporučeno vrijeme za ispunjavanje zadatka je 45 minuta + 15 minuta razmaka 

između zadataka; 

4. Državno finale održat će se 13. i 14. svibnja u Zagrebu; 

5. Na DF se poziva minimalno 10 učenika koji su pokazali najbolje rezultate u 2. 

krugu natjecanja (struktura finalista se može prilagoditi i ograničiti za jednu 

obrazovnu ustanovu); 

6. U slučaju da netko od natjecatelja koji su ostvarili najbolje rezultate u 2. krugu 

natjecanja budu spriječeni i ne mogu pristupiti DF-u Organizator zadržava pravo da 

pozove idućeg najbolje plasiranog natjecatelja, dok se ne popuni planirani broj 

Finalista; 

7. Svaki finalist je u pratnji Mentora. 

8. Mentor je odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili Stručni radnik) zaposlen 

u školskoj ustanovi (školi ili učeničkom domu) koji Priprema učenika za natjecanje ili 

smotru, upoznaje ga s pravilima i provedbom natjecanja ili smotre te je podrška 

učeniku. Mentora imenuje ravnatelj škole. 
 

 
4. krug – Međunarodno finale 

1. Pobjednik DF-a bit će pozvan na sudjelovanje u Međunarodnom finalu koje će se 

održati u Mađarskoj u periodu od 23.-25. lipnja. 

2. Pobjednikom se smatra natjecatelj koji je na Državnom finalu osvojio najviše 

bodova ili u slučaju istog broja bodova imao najbolje vrijeme rješavanja zadataka. 

https://registration.youngcarmechanic.hr/
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3. U slučaju da prvoplasirani natjecatelj ne može pristupiti Međunarodnom 

natjecanju Organizator zadržava pravo da pozove idućeg najbolje plasiranog 

natjecatelja. 

4. Finalisti iz svake zemlje sudionice bit će registrirani prijavom svog sudjelovanja na 

YCM najkasnije 2 tjedna prije Međunarodnog finala. 

5. Svi detalji vezani za Međunarodno finale bit će objavljeni na službenim stranicama 

YCM-a. 
 

 
5. Vrednovanje natjecanja i objava rezultata 

 

1. Rezultati 1. i 2. kruga natjecanja bit će objavljeni najviše tjedan dana nakon datuma 

održavanja; 

2. Rezultati 1. i 2. kruga natjecanja bit će objavljeni na web stranici YCM natjecanja (Young 

Car Mechanic) i/ili predstavniku škole; 
 

3. Zadaci u 3. krugu natjecanja vrednuju se u sustavu od 50 bodova: 

- 0 bodova – minimalno 

- 50 bodova – maksimalno 

4. Vrijeme utrošeno na svaki zadatak mora biti fiksirano zajedno s dobivenim bodovima. 

5. Ocjenjivanje zadataka u 3. krugu natjecanja objavljuje se i obrazlaže odmah nakon što 

finalist završi svaki zadatak; 

6. Jedan zadatak može ocijeniti jedan sudac za sve finaliste. Sudac se može promijeniti samo 

odlukom YCMot-a u svakoj zemlji; 

7. Natjecanje će ocjenjivati stručnjaci koje odredi YCMot; 

8. Finalist mora potpisati evaluacijski list zadatka kako bi potvrdio da se rezultati objavljuju i 

obrazlažu; 

9. Finalist može uložiti prigovor na najavljeni rezultat YCM-u najkasnije 15 minuta nakon 

završetka zadatka; 

10. Pobjednici svih natjecateljskih krugova određuju se brojem bodova koje su dobili. Ako je 

više sudionika osvojilo isti broj bodova, mjesto se određuje prema ukupnom vremenu 

provedenom na zadacima. 

6. Sudionici YCM-a 
 

1. Učenici završnog razreda programa strukovnog ili srednjeg strukovnog obrazovanja 

automehaničara- automehatroničara; 

2. Prilikom prijave (3. kruga) svaki natjecatelj mora predočiti osobnu ispravu (putovnicu, 

vozačku dozvolu ili osobnu iskaznicu). 

https://www.youngcarmechanic.hr/
https://www.youngcarmechanic.hr/
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3. Natjecateljske zadatke sudionici će obavljati u odgovarajućoj radnoj odjeći koju osigurava 

Organizator. 

4. Natjecanje je otvoreno za sve učenike završnih razreda (maturante) programa 

strukovnog ili srednjeg strukovnog obrazovanja automehaničara- automehatroničara. 

7. Propisi i ograničenja tijekom zadataka u 3. krugu 
 

1. Prije početka natjecateljskih zadataka, Finalisti će biti upoznati s pravilima zaštite na radu; 

2. Svaki sudionik potpisuje izjavu Sudionika; 

3. Mentorima je zabranjen ulazak u natjecateljski prostor za vrijeme izvršavanja zadatka; 

4. Fotografiranje i snimanje natjecateljskih radnih mjesta tijekom obavljanja zadataka strogo 

je zabranjeno, osim ako to ne ovlasti YCMot; 

5. Natjecatelj koji je ranije izvršio zadatak od predviđenog vremena mora ostati na mjestu 

izvedbe do isteka vremena predviđenog za zadatak; 

6. YCMot ima pravo odlučiti hoće li Sudionik biti kažnjen ili diskvalificiran ako se ne poštuju 

načela poštenog Natjecanja ili se krše pravila o zaštit i sigurnosti na radu. 

7. U pitanjima koja nisu regulirana Pravilnikom, primjenjuju se odredbe hrvatskog zakona. 

8. Jezik YCM-a 
 

1. Svaka zemlja sudionica može odabrati jezik (ili jezike) natjecanja za 1., 2. i 3. krug; 

2. Službeni jezik u 4. krugu (MF) je engleski; 

3. Opis zadataka i ciljeva MF-a osigurat će se na hrvatskom jeziku, kao i na engleskom jeziku; 

4. Samo sudac zadatka može tražiti prevoditeljsku potporu predstavnika IC-a za dodatna 

objašnjenja/prijevode, kao i ocjenjivati utjecaj interakcije na rezultat; 

5. Interakcije Finalista i predstavnika IC-a mogu se snimati. 

9. Sudionici YCM-a 
 

1. Zemlje sudionice imaju pravo izabrati svoje partnere za suradnju; 

2. Sponzori natjecanja bit će definirani najkasnije do 1. travnja 2023. godine; 

10. Informativna podrška i komunikacija 
 

1. Inter Cars Hrvatska će održavati i ažurirati namjensku YCM web stranicu za potrebe 

hrvatskih natjecatelja; 

2. Strukovne ili srednje strukovne obrazovne ustanove se izravno informiraju o novostima 

Natjecanja od strane Organizatora; 

3. IC informacijski kanali smatraju se glavnom informacijskom podrškom; 
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11. Nagradni fond 
 

1. Nagradni fond 3. kruga natjecanja (Državno natjecanje) osigurat će Inter Cars Hrvatska i 

sponzori; 

2. Dodjela osigurava nagrade za sve 3 strane uključene u natjecanje – Učenike, Mentore, 

Škole. 

3. Nagrade: 

4.1. Nagrade za pobjedu na Državnom natjecanju dodjeljuju se za prva 3 mjesta i to: Učeniku, 

Školi koju pohađa Učenik (u daljnjem tekstu: “Škola”) i Mentoru koji priprema Učenika za 

Natjecanje (u daljnjem tekstu: “Mentor”). 

4.2.  Nagrade za Državno natjecanje uključuju: 

4.2.1. za prvo mjesto, nagrade uključuju: 

a. poklon paket Sponzora - za Učenika; 

b. poklon paket sponzora - za Mentora; 

c. Inter Cars vaučer u novčanoj vrijednosti 1.500 € - za Školu. 

4.2.2. za drugo mjesto, nagrade uključuju: 

a. poklon paket Sponzora - za Učenika; 

b. poklon paket sponzora - za Mentora; 

c. Inter Cars vaučer u novčanoj vrijednosti 1.000 € - za Školu. 

4.2.3. za treće mjesto, nagrade uključuju: 

a. poklon paket Sponzora - za Učenika; 

b. poklon paket sponzora - za Mentora; 

c. Inter Cars vaučer u novčanoj vrijednosti 500 € - za Školu. 

*Sve nagrade Državnog natjecanja bit će isplaćene sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na 

dohodak. 

4.3. Škole mogu iskoristiti dodijeljene nagrade u roku ne dužem od godinu dana od dana 

objave rezultata Natjecanja. Nagrade za Škole ne podliježu zamjeni niti podizanju u gotovini. 

4.4. Ako se nagrade ne mogu uručiti iz razloga koji su izvan kontrole Organizatora, nagrada 

se gubi. 

 

 
12. Osobni podaci 

 

1. YCMot u svakoj zemlji je Voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s Natjecanjem. 

YCMot imenuje službenika za zaštitu podataka u svakoj zemlji; 
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2. YCMot obrađuje podatke o Sudioniku, uključujući podatke koji su osobni podaci, kako bi Sudioniku 

omogućio sudjelovanje u Natjecanju, koristeći sve sigurnosne mjere potrebne u skladu s 

primjenjivim zakonima. (pravna osnova: legitiman interes Voditelja); 

3. Davanje osobnih podataka uvjet je za sudjelovanje u natjecanju, u slučaju da se osobni podaci 

neće dati učenik i učitelj ne mogu sudjelovati u natjecanju. Osobni podaci bit će pohranjeni do 

završetka natjecanja a najkasnije mjesec dana od završetka natjecanja; 

4. Svaki Sudionik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima, ispraviti ih, dopuniti te zahtijevati 

prestanak obrade podataka i njihovo brisanje. Svaka osoba ima pravo uložiti prigovor na obradu 

svojih osobnih podataka, podnijeti pritužbu nadzornom tijelu i povući svoju suglasnost u bilo kojem 

trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade provedene prije povlačenja; 

5. Svaka osoba ima pravo prigovoriti obradi svojih osobnih podataka na temelju legitimnog interesa 

Voditelja obrade i na temelju prigovora na obradu njezinih osobnih podataka u marketinške svrhe. 
 

 
YCMot kontakt: 

ICHR – Marko Lalic – mlalic@intercars.eu 

mailto:mlalic@intercars.eu

