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KONKURENCJE

Zaradność Szlifierza
W kolejnym zadaniu nie liczy się czas, a dokładność. Za pomocą przymiaru 
kątowego i rysika Zawodnik wyznacza linie cięcia, tak by po odcięciu otrzymać 
elementy o wymiarze 30x200 mm. W sumie Zawodnik wykonuje 3 cięcia 
arkusza po czym następuje pomiar stopnia zużycia tarczy. Im mniej zużyta 
tarcza, tym wyższe miejsce w naszej klasyfikacji. Następnie, Zawodnik wskazuje 
jeden z odciętych elementów, który jego zdaniem jest najlepszej jakości 
i oddaje do oceny pomiaru szerokości. Pierwszy z wyciętych elementów nie 
stanowi przedmiotu oceny. Zawodnik zachowuje sumę zdobytych punktów, 
jeśli szerokość wybranego fragmentu wynosi 30 mm w wybranych 3 punktach 
pomiaru, w przeciwnym przypadku doliczane są punkty ujemne.

Zręczność Szlifierza
Pierwsze zadanie to przygotowanie szlifierza do pracy, czyli uzbrojenie 
szlifierki w tarczę do szlifowania Cubitron™ II. Wygrywa ten, kto wykaże się 
najwyższą zręcznością i ukończy zadanie w jak najkrótszym czasie. Wszystkie 
komponenty muszą znaleźć się na właściwym miejscu, a mocowanie 
tarczy i pozostałych elementów musi umożliwić bezpieczne przystąpienie 
do kolejnego zadania.

Refleks Szlifierza
Trzecie zadanie to „szlifierski chleb powszedni”, czyli szlifowanie spoiny. 
Z profilu zamkniętego należy zeszlifować 50 cm spoiny tak, aby uzyskać 
gładką powierzchnię. Wykończona powierzchnia ma być gładka i prosta bez 
uszkodzeń, dziur, podcięć itp. Oceniamy czas oraz jakość wykonania.

Instynkt Szlifierza
Ostatnie zadanie wymaga nie tylko dokładności, ale też odpowiedniej 
strategii. Z kawałka stali o kształcie trójkąta należy zeszlifować równo 25 g 
metalu za pomocą tarczy ściernej 3M™ Cubitron™ II. Uczestnik ma możliwość 
wykonania jednego ważenia kontrolnego w dowolnym momencie pracy. 
Uczestnik, który zdejmie równo 25 g zachowuje ilość punktów zdobytą 
w poprzednich konkurencjach. Za odchylenia wagowe uczestnik otrzymuje 
punkty ujemne.



„Starcie Szlifierzy” – będzie iskrzyć!

Termin: 16 – 17 października 2018 r.
Miejsce: Targi ExpoWELDING

Program

 9:30 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:00  – 10:45 Inauguracja wydarzenia

 11:00 – 11:20 Starcie Szlifierzy – Wiedza Mistrzów

 11:35 – 12:05 Starcie Szlifierzy – zadania praktyczne

 12:10 – 13:15 Lunch

 13:20 – 14:20 Panel szkoleniowy 
• Jak zwiększyć efektywność  
 i bezpieczeństwo pracy? 
• Innowacje w procesach szlifowania i cięcia

 14:30 – 15:30 Trening praktyczny 
• Nowoczesne systemy bezpieczeństwa 
 w szlifierkach kątowych

 15:35 – 15:55 Przerwa kawowa

 16:00 – 16:50 Starcie Szlifierzy – ogłoszenie wyników

Partnerzy

Zapraszamy na 3. edycję „Starcia Szlifierzy”  
– Mistrzostw Polski w Szlifowaniu! 

Zmierz się z najlepszymi w ramach 3. edycji Mistrzostw w Szlifowaniu. Nawiąż nowe 
znajomości, wymień doświadczenia i wyznaczaj nowe standardy. 

Termin: 16 – 17 października 2018 r.
Miejsce: Targi ExpoWELDING 

Międzynarodowe Targi Spawalnicze
 Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia
 ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec

Uczestnicy zawodów będą pracować na najwyższej klasy produktach do szlifowania, 
marek Cubitron™ II i Scotch-Brite™.
Do wygrania zagraniczne wycieczki pełne niezapomnianych wrażeń oraz profesjonalny 
sprzęt szlifierski.

Podejmij wyzwanie i zapisz się już dziś na naszej stronie:  
www.starcieszlifierzy.pl 

Uwaga:
Pierwszych 50 zarejestrowanych zawodników weźmie 
udział w zawodach w dniu 17 października. 
Zawodnicy z nr 51 – 100 zmierzą się w zawodach  
w dniu 16 października.

Jedna impreza – aż 12 miejsc w Wielkim Finale!


