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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Grabownicy Starzeńskiej. 

Regulamin 

Konkursu Programowania i Konstruowania Robotów 

GraboRoboty III  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs GraboRoboty polega na zaprogramowaniu robotów do określonych zadań. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy 
Starzeńskiej oraz Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”. 

3. Konkurs odbędzie się 4 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Grabownicy Starzeńskiej. 

4. Harmonogram konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 
w Grabownicy Starzeńskiej w zakładce GraboRoboty (http://spgrabownica.pl/graboroboty/), po 
rejestracji drużyn. 

5. Zadania konkursowe zostaną ogłoszone 1 lutego 2021 na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej w zakładce GraboRoboty 
(http://spgrabownica.pl/graboroboty/). 

 

II. Zgłoszenia 

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w powiecie  
brzozowskim.  

2. Do konkursu mogą zgłaszać się maksymalnie czteroosobowe drużyny, pod opieką 
nauczyciela pracującego w danej szkole. 

3. Każda drużyna zobowiązana jest do wybrania jednego kapitana drużyny. 

4. Zapisy na konkurs trwają do 28 lutego 2021 i polegają na przysłaniu drogą mailową na adres 
graboroboty@onet.pl skanu wypełnionej karty zgłoszenia drużyny (załącznik nr 1 do 
regulaminu). 

5. Zgłoszenie drużyny do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

6. Rodzic (opiekun prawy) każdego członka drużyny oraz jej opiekun, zobowiązani są do 
podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 
(załącznik nr 2 i 3 do regulaminu). Drużyna dostarcza zgody w dniu konkursu. 
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III. Przebieg konkursu. 

1. W dniu konkursu po rejestracji wszystkich drużyn, nastąpi prezentacja stołu konkursowego 
oraz szczegółowe omówienie wszystkich zadań. 

2. Roboty zaprogramowane przez członków drużyny wykonują zadania na stole o wymiarach 
2440 x 1220 [mm], który jest podzielony na dwie symetryczne plansze konkursowe. 

3. Konkurs składa się z dwóch części: treningowej i turniejowej. 

4. Część treningowa trwa 210 minut i ma charakter otwarty. Każda drużyna może wykonać 
testy na stole turniejowym przebywając przy nim maksymalnie 2 minuty. 

5. Część turniejowa składa się z trzech rund, podczas których każda drużyna wykonuje jeden 
przejazd konkursowy. 

6. Podczas przejazdu konkursowego przy stole konkursowym może znajdować się tylko dwóch 
zawodników. Osoby te wyznacza kapitan. 

7. Jeden przejazd konkursowy robota może trwać maksymalnie 120 sekund. 

8. Robot rozpoczyna przejazd w polu oznaczonym jako „Baza”. Podczas startu robot musi 
całkowicie mieścić się w „Bazie”. Po rozpoczęciu rundy zawodnikom nie wolno w żaden 
sposób ingerować w pracę robotów. 

9. Za wykonanie danego zadania drużyna otrzymuje punkty dodatnie.  

10. Za zachowania niezgodne z regulaminem drużyna otrzymuje punkty ujemne.  

11. Szczegółowy schemat punktowania będzie określony w dokumencie zadania konkursowe. 

12. Przejazd robota kończy się gdy będzie spełniony jednen z warunków: 

 a) robot zakończy wykonywanie programu, 

 b) upłynie czas 120 sekund, 

 c) sędzia przy stole przerwie przejazd ze względu na bezpieczeństwo. 

13. Z każdego przejazdu sporządzany jest przez sędziego protokół przejazdu konkursowego. 

14. Do klasyfikacji generalnej wliczane są punkty uzyskane z dwóch lepszych przejazdów.  

15. Przejazdy konkursowe w pierwszej rundzie odbywają się w kolejności losowej. Przejazdy 
w kolejnych rundach odbywają się od drużyn które w klasyfikacji generalnej mają najmniej 
punktów. 

16. Wygrywa drużyna która zdobędzie łącznie najwięcej punktów. 
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17. W przypadku remisu, dwóch najlepszych drużyn rozgrywana jest dodatkowa runda. 
Drużyna która zdobędzie więcej punktów zostaje zwycięzcą. Jeżeli w dodatkowej rundzie 
padnie remis wygra drużyna, która uzyskała określoną liczbę punktów w krótszym czasie. 
W przypadku remisu 0:0 runda jest powtarzana. 

 

IV  Roboty 

1. Organizatorzy nie zapewniają robotów, elementów konstrukcyjnych ani dostępu do 
komputera drużynom uczestniczącym w konkursie. 

2. Drużyny wykorzystują własne roboty. Każda drużyna może mieć maksymalnie jednego 
robota, który powinien wykonywać podstawowe czynności, takie jak przesuwanie obiektów, 
przenoszenie obiektów lub wysypywanie elementów z pojemnika. 

3. Jeden robot może być wykorzystywany wyłącznie przez jedną drużynę. 

4. Regulamin nie narzuca określonych typów robotów.  

5. Jeżeli roboty są konstruowane, muszą być w całości zbudowane przez uczniów. 

6.  Wysokość robota, przed rozpoczęciem przejazdu konkursowego nie może przekraczać 300 
[mm]. 

7. Całkowita waga robota na początku przejazdu nie może przekraczać 1,7 [kg].  

8. Robot wykonuje zadania autonomicznie. Niedopuszczalne są żadne formy zdalnego 

sterowania podczas wykonywania zadań. 

 

V. Stół konkursowy i zadania. 

1. Topografia oraz plan stołu konkursowego zostanie opublikowana  1 lutego 2021. 

2. Szczegółowe zapoznanie się ze stołem nastąpi bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu. 

3. Opis zadań konkursowych oraz sposób punktowania poszczególnych rzeczy będzie 
opublikowany w dokumencie zadania konkursowe 1 lutego 2021 na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej w zakładce GraboRoboty 
(http://spgrabownica.pl/graboroboty/). 
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VI Sędziowie 

1. Komisja sędziowska interpretuje regulamin oraz podejmuje decyzje w kwestiach 

spornych lub nieprzewidzianych w regulaminie. Nie można wnosić sprzeciwu wobec 

decyzji sędziego. 

2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu komisja może podjąć decyzję o ukaraniu 

drużyny lub jej dyskwalifikacji. 

3. Każdy przejazd konkursowy powinien odbywać się w obecności co najmniej jednego 
sędziego. 

 

VI Postanowienia końcowe 

1. Koordynatorem projektu jest Dariusz Barański (60879813, dariuszbaranski@onet.pl) 

2. Udział zgłoszonych uczestników jest bezpłatny. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz do jego 
interpretacji. O zmianach w regulaminie zarejestrowane drużyny zostaną powiadomione drogą 
mailową. 

4. Regulamin nie może ulec zmianie na dwa tygodnie przed konkursem. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia robotów.  

6. Drużyna, która umyślnie spowoduje uszkodzenia stołu lub innych robotów, zobowiązana jest 
do pokrycia wszystkich strat. 


