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GraboRoboty III – STÓŁ TURNIEJOWY 

1. Plan stołu. 
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2. Opis stołu. 

Stół turniejowy w konkursie Graboroboty 3 ma wymiary 1300 [mm] x 1000 [mm] (dwie 
połączone ze sobą ławeczki szkolne). Na turnieju stołem będzie wycięta na wymiar biała 
płyta meblowa. 

Całość jest zbudowana z calowych rurek PVC ułożonych na białej płycie meblowej.  

Poniżej prezentuję zdjęcia stołu oraz kluczowych elementów.  

Pojedyncza runda musi rozpoczynać się w dowolnym miejscu w bazie (robot musi się 
w całości mieścić w bazie). Baza jest wyznaczonym miejscem na stole ograniczonym z trzech 
stron rurkami oraz z jednej strony czarną linią (Zdjęcie 1).  

 

Zdjęcie 1 – Baza. 
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Na stole znajdują się dwa kolory piłeczek pingpongowych. Rozstawione są na innych 
podłożach i punktowane są w różny sposób. 

Piłeczki pomarańczowe ustawione są na uszczelce (Zdjęcie 2). Jedna z piłeczek 
pomarańczowych znajduje się bezpośrednio przed wiatą na czarnej linii (Zdjęcie 3) 
a pozostałe dwie za bramą oddzielone czarną linią (Zdjęcie 4). 

              

 Zdjęcie 2 – piłeczka pomarańczowa  Zdjęcie 3 – Piłeczka przed wiatą. 

 

Zdjęcie 4 – Brama i pomarańczowe piłeczki pingpongowe. 
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Białe piłeczki pingpongowe umieszczone są na podwyższeniach w różnych miejscach na stole 
oznaczonymi czerwoną taśmą (Zdjęcia 5 – 7). 

       

Zdjęcia 5 – 7 – białe piłeczki pingpongowe 

Na stole znajduje się także element ruchomy nazwany pierścień. Jest to calowa rurka 
ustawiona pionowo, wysoka na 2,5 cm. Pierścieni na stole jest pięć. Wszystkie stoją obok 
siebie w tym samym miejscu (Zdjęcie 8). 

 

Zdjęcie 8 – Pierścienie. 

 

  



5 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Grabownicy Starzeńskiej. 

Na całości stołu znajdują się linie czarne. Jest to naklejona taśma izolacyjna o szerokości 2,5 
cm. Linie te można wykorzystywać podczas przejazdów. Dodatkowo wyznaczają one granice 
niektórych części stołu (baza, wiata, jaskinia).  

Projekt całego stołu jest przedstawiony na poniższym zdjęciu. 

 

Zdjęcie 8 – projekt stołu 


