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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Povzetek 

V zadnjih nekaj letih so postala tekmovanja iz robotike zelo popularna med najstniki, šolami 

in na splošno po svetu, zato je dobro vedeti, katera tekmovanja so na razpolago tudi v 

Sloveniji.  

 

V diplomski nalogi je podan pregled tekmovanj iz robotike. Podrobneje je opisanih 13 

tekmovanj, ki so v zaključku vrednotena po 11 kriterijih in temeljijo predvsem na preverjanju 

znanja tekmovalcev. Od teh tekmovanj so po že omenjenih kriterijih najbolj primerni Festival 

inovativnih tehnologij, RoboCupJunior Reševalec A in B in LEGObum-9. Na podlagi 

pridobljenih znanj o tekmovanjih iz robotike je v diplomski nalogi povzetih kar se da veliko 

njihovih pozitivnih lastnosti, ki so združena v predlogu pravil tekmovanja Robo ločevalec, za 

katerega so napisana pravila tekmovanja ter navodila za sestavljanje in programiranje robota.  

 

Klju čne besede: 

Robot, tekmovanja iz robotike, pravila robotskih tekmovanj, robotika, RoboT, ROBObum, 

FIT, FLL, Robo sumo, festival inovativnih tehnologij, first lego league.  
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REVIEW OF ROBOTIC COMPETITIONS 

Abstract 

In the last few years the competitions have become very popular in robotics among teenagers, 

schools and in general around the world. So it is good to know what competitions are 

available in Slovenia.  

 

This graduate thesis provides an overview of robotic competitions. In greater detail it 

describes 13 competitions which I valuated according to 11 criterions and which are based 

primarily on the examination of the competitions. Four of thise competitions are best suited 

by already mentioned criteria, this competitions are Festival innovative technologies, 

RoboCupJunior Rescue A and B and LEGObum-9. Based on the acquired knowledge about 

the competitions in robotics I summarized as many of their positive attributes as I could and 

combined them in the draft rules of the competition Robo separator for which I wrote the 

rules and also constructed and programed a robot.  

 

Key words 

Robot, competition in robotics, rules of robotic competitions, robotics, RoboT, ROBObum, 

FIT, FLL, Robo sumo, festival of innovatiive inovative tehnologies, first lego league.  

 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

iv 

 

KAZALO VSEBINE 

ZAHVALA .................................................................................................................................. i 

POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE ....................................................................................... ii 

REVIEW OF ROBOTIC COMPETITIONS ............................................................................ iii 

KAZALO VSEBINE ................................................................................................................. iv 

KAZALO PREGLEDNIC ......................................................................................................... vi 

1 UVOD ................................................................................................................................ 1 

2 OPIS TEKMOVANJ .......................................................................................................... 2 

2.1 ROBOT .................................................................................................................................................. 2 

2.1.1 Državno študentsko in dijaško tekmovanje z mobilnimi roboti ....................................................... 2 

2.1.2 RoboCupJunior za srednješolce ...................................................................................................... 4 

2.2 ROBOBUM ......................................................................................................................................... 13 

2.2.1 ROBOsled tekmovanje s samogradnimi roboti za osnovnošolce................................................... 13 

2.2.2 RoboCupJunior reševanje za osnovnošolce .................................................................................. 16 

2.2.3 LEGObum za osnovnošolce........................................................................................................... 17 

2.3 FESTIVAL INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ .................................................................................................. 22 

2.3.1 Tekmovanje iz robotike za osnovne šole ........................................................................................ 23 

2.4 FIRST LEGO LEAGUE............................................................................................................................ 25 

2.5 ROBOT SUMO ...................................................................................................................................... 28 

3 VREDNOTENJE TEKMOVANJ .................................................................................... 31 

4 ROBO LOČEVALEC ...................................................................................................... 37 

4.1 IZVEDBA ............................................................................................................................................. 38 

4.2 SHEMA ................................................................................................................................................ 45 

5 PRAVILA TEKMOVANJA ROBO LOČEVALEC ....................................................... 47 

5.1 PRAVICA SODELOVANJA ..................................................................................................................... 47 

5.2 OBVEZNOSTI MENTORJEV ................................................................................................................... 47 

5.3 DOLOČILA , KI SE NANAŠAJO NA IZDELAVO IN DELOVANJE ROBOTA .................................................... 48 

5.4 TEKMOVANJE ...................................................................................................................................... 49 

5.5 TEKMOVALNA KOMISIJA  ..................................................................................................................... 55 

5.6 NAGRADE IN PRIZNANJA ..................................................................................................................... 56 

6 PREGLED OBJAV NA TEMO TEKMOVANJ IZ ROBOTIKE ................................... 57 

7 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 60 

8 LITERATURA IN VIRI .................................................................................................. 61 

9 PRILOGE ......................................................................................................................... 63 

 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

v 

 

KAZALO SLIK 

Slika 2.1: Primer labirinta [1]. ............................................................................................................................. 2 

Slika 2.2: Impulzna žoga za Nogomet A in B [10]. ............................................................................................. 6 

Slika 2.3: Igrišče za Nogomet A [10]. ................................................................................................................... 6 

Slika 2.4: Igrišče za Nogomet B [10]. ................................................................................................................... 7 

Slika 2.5: Zgradba arene za reševanje A [4]. ...................................................................................................... 8 

Slika 2.6: Pravilna in nepravilna postavitev žrtve na evakuacijsko točko v kategoriji za osnovnošolce [4]. 9 

Slika 2.7: Pravilna in nepravilna postavitev žrtve na evakuacijsko točko v kategoriji za srednješolce [4]. 10 

Slika 2.8: Nepravilno postavljena žrtev na evakuacijsko točko v kategoriji za osnovnošolce a) in 

srednješolce b) [4]. ..................................................................................................................................... 10 

Slika 2.9: Zgradba arene za reševanje B [9]. .................................................................................................... 11 

Slika 2.10: Dve možni izvedbi arene [5]. ........................................................................................................... 17 

Slika 2.11: Tekmovalna proga za tekmovanje LEGObum-8 [6]. .................................................................... 19 

Slika 2.12:Tekmovalna površina za tekmovanje LEGObum-9 [6]. ................................................................ 20 

Slika 2.13: Tema FLL tekmovanja v sezoni 2012/13 [2]. ................................................................................. 25 

Slika 2.14: Sestavljanke LEGO MINDSTORMS [2]. ...................................................................................... 26 

Slika 2.15: Slikovna ponazoritev enakomerne pomembnosti  delov projekta [2]. ......................................... 27 

Slika 2.16: Robot-sumo [14]. .............................................................................................................................. 28 

Slika 2.17: Arena in postavitev robotov [11]. .................................................................................................... 29 

Slika 4.1: Gradniki Fischer tehnika [3]. ............................................................................................................ 38 

Slika 4.2: Končni izdelek. ................................................................................................................................... 38 

Slika 4.3: Potrebni elementi sestavljanke Fischer tehnika za izdelavo konstrukcije robota. ....................... 39 

Slika 4.4: Motor s kolesom in elementi Fischer tehnika, ki jih potrebujemo za pritrditev motorja na 

ogrodje robota. ........................................................................................................................................... 39 

Slika 4.5: Senzor za razdaljo, fototranzistor, pokrovček za ustvarjanje svetlobnega snopa in luč. ............. 39 

Slika 4.6: Ogrodje robota. .................................................................................................................................. 40 

Slika 4.7: Servomotor s pritrjenimi gradniki Fischer tehnik. ......................................................................... 40 

Slika 4.8: Sprednje kolo z vilicami. .................................................................................................................... 41 

Slika 4.9: Ogrodje z nameščenima motorjema in sprednjima kolesoma........................................................ 41 

Slika 4.10: Nameščanje nosilcev za senzor in luč, ter postavitev senzorjev in luči. ....................................... 42 

Slika 4.11: Tiskano vezje. ................................................................................................................................... 43 

Slika 4.12: Povezovalni element med tiskanim vezjem in ogrodjem robota. ................................................. 43 

Slika 4.13: Spojeni deli sestavljanke Fischer tehtnic s tiskanim vezjem. ....................................................... 44 

Slika 4.14: Robot z nameščenim tiskanim vezjem. ........................................................................................... 44 

Slika 4.15: Končna podoba robota..................................................................................................................... 45 

Slika 4.16: Shema krmilnika ePoDas-Rob1 z vezanima motorjema in fototranzistorji. ............................... 46 

Slika 5.1: Tekmovalna proga. ............................................................................................................................ 50 

 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

vi 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

Tabela 1: Fizične karakteristike arene za posamezne skupine ....................................................................... 29 

Tabela 2: Fizične karakteristike robotov za posamezno skupino ................................................................... 30 

Tabela 3: Vrednotenje tekmovanj iz robotike. ................................................................................................. 36 

 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

1 

 

1 UVOD 

V zadnjih nekaj letih so postala tekmovanja iz robotike zelo priljubljena med najstniki, šolami 

in na splošno po svetu. Ker pa je izbor tekmovanj velik, je za lažjo izbiro primernega 

tekmovanja dobro vedeti, kaj vse nam je na razpolago, saj se tekmovanja iz robotike 

navezujejo na predmet fizika in izbirne predmete s področja tehnike, kot so Robotika v 

tehniki, Elektronika z robotiko, Računalništvo, Multimedija ter na nov izbirni predmet 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zato so v diplomski nalogi opisana različna 

robotska tekmovanja, ki se jih je mogoče udeležiti v Sloveniji (izjema Robo sumo). Ta 

tekmovanja so na koncu medsebojno vrednotena, tako da se lahko posameznik na podlagi 

pridobljenih rezultatov odloči za tekmovanje, ki mu najbolj ustreza. Diplomska naloga pa 

vsebuje tudi novo tekmovanje, kjer so združene najboljše lastnosti vseh v nadaljevanju 

opisanih tekmovanj, ter pregled objav na temo robotskih tekmovanj. V pregledu objav na 

temo robotskih tekmovanj so kratki opisi člankov in del različnih avtorjev, ki zajemajo 

predloge za učenje preko laboratorijskega dela in študentskih tekmovanj, načine reševanja 

problemov upada zanimanja za programe, ki temeljijo na osnovi matematike, znanosti in 

tehnologije, predlaganje nove strategije za seznanjanje učencev z robotsko tehnologijo in 

koncepti ter zagovarjajo pomembnost opravljanja več vstopnih točk v robotiki, "back door" 

učenje, ter proučevanja učinkov aktivnosti tehnološkega reševanja problemov. 
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2 OPIS TEKMOVANJ 

2.1 RoboT 

RoboT je najstarejše slovensko robotsko tekmovanje z mobilnimi roboti in je bilo letos 

organizirano že trinajstič zapored. To je odprto državno študentsko in dijaško tekmovanje v 

konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti, ki je sestavljeno iz treh kategorij: iz državnega 

študentskega tekmovanja z mobilnimi roboti, državnega dijaškega tekmovanja z mobilnimi 

roboti in iz RoboCupJunior Rescue (Reševalec). [1] 

2.1.1 Državno študentsko in dijaško tekmovanje z mobilnimi roboti  

Finalno tekmovanje RoboT se organizira letno na Univerzi v Mariboru (Fakulteta za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17) in poteka v disciplini: vožnja po 

labirintu. Labirint je dvodimenzionalen, površina labirinta meri 2 m x 2,5 m in je pregrajena s 

stenami, tako da je od starta do cilja možnih več poti (glej sliko 2.1). Mini roboti morajo najti 

najkrajšo pot iz labirinta in jo prevoziti v treh (ali dveh) poskusih v čim krajšem času. Če v 

1,5 minute robot ne pride do cilja, se kot rezultat upošteva dolžina prevožene poti od štarta. 

[1] 

 

 

Slika 2.1: Primer labirinta [1].  
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Tekmovanja se lahko udeležijo študentje (obeh univerz, gostujočih tujih študentov po 

programu Socrates/Erasmus in višjih strokovnih šol Slovenije), dijaki srednjih šol Slovenije, 

prav tako pa tudi učenci višjih razredov osnovnih šol, ki nastopijo v ločeni kategoriji s 

sestavljivimi kompleti Lego Mindstorms. Študentje in dijaki nastopajo vsak v svoji kategoriji 

z lastno konstruiranimi mobilnimi roboti, kar pomeni, da morajo vsebovati vsaj eno 

komponento (senzorski sklop, pogonski sklop, ohišje z baterijo, krmilnik), ki je lastni izdelek. 

Na državnem tekmovanju RoboT lahko v vseh kategorijah nastopijo tudi tekmovalci iz drugih 

držav, vendar se pri razglasitvi rezultatov upoštevajo samo slovenski tekmovalci. [1] 

 

Pravico do nastopa v finalu imajo vsi, ki so uspešno nastopili na izbirnem tekmovanju 

(regijska izbirna tekmovanja oziroma slovensko izbirno tekmovanje). Vsaka ekipa, ki je 

sestavljena iz največ treh študentov ali dijakov,  ima lahko svojega mentorja, predstavi pa se z 

enim izdelkom (mini mobilnim robotom lastne konstrukcije). Pri uvrstitvi na štartno listo 

finalnega tekmovanja imajo prednost tisti, ki so dosegli večje število točk na predhodnih 

tekmah v slovenski robotski ligi RoboLiga. [1] 

 

Prvim trem najuspešnejšim tekmovalcem oz. ekipam v kategoriji študentov višjih šol in 

fakultet ter v kategoriji dijakov srednjih šol se podeli posebna diploma o dosežku in denarna 

ter praktična nagrada sponzorjev. Vsak udeleženec tekmovanja RoboT pa prejme svečano 

listino o sodelovanju na tekmovanju. [1] 

 
»Cilj tekmovanja je gradnja in programiranje avtonomnega mobilnega robota1 ter prikaz 

navigacijskih in orientacijskih sposobnosti ob vožnji po labirintu. Vozilo (mini mobilni robot) 

mora brez posredovanja tekmovalca prevoziti pot od štartne (ŠTART) do ciljne pozicije 

(CILJ) v čim krajšem času. Dober rezultat je mogoče doseči ali z zelo hitro (brutalno) vožnjo 

po vseh možnih poteh ali pa z inteligentnim načinom vožnje, kjer se robot ob vsakokratnem 

poskusu uči (pomni) ovire.« [1] 

 

»Namen tekmovanja je spodbujanje veščin programiranja in gradnje gibajočih se 

elektromehanskih naprav (gradniki so servomotorji iz R/C (radijsko vodenih) modelov, 

                                                 
1 avtonomni mobilni robot (voziček) ima lastni pogon, napajanje in vnaprej programirano krmilno logiko, bodisi 

vgrajeno bodisi implementirano v stacionarnem računalniku z brezžično zvezo z vozilom; za razpoznavanje ovir 

v okolici ima lahko vgrajene infrardeče (IR) ultrazvočne in/ali druge senzorje. 
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senzorji, mikrokrmilniki, vse pa povezuje programska oprema, razvita na običajnem osebnem 

računalniku).« [1] 

 

Podrobna pravila za tekmovanje z mobilnimi roboti so dostopna na spletni strani 

http://www.ro.feri.uni-mb.si/tekma. [1] 

2.1.2 RoboCupJunior za srednješolce 

V sklopu tekmovanja RoboT poteka tekmovanje RoboCupJunior Reševanje, namenjeno 

srednješolcem. Za to tekmovanje veljajo originalna pravila RoboCupJunior Reševanje A in B, 

ki so povzeta v nadaljevanju. [4]  

 

RoboCup Junior (RCJ) je svetovno robotsko tekmovanje, namenjeno mladim od obdobja, ko 

postanejo samostojni pri branju in ko samostojno programirajo robota, do vključno 19. leta 

starosti. Osnovnošolska skupina je namenjena tekmovalcem od spodnje meje do 14. leta 

starosti, srednješolska pa tekmovalcem, katerih skupina ima vsaj enega člana starejšega od 14 

let do vključno 19. leta starosti. Čeprav se RoboCupJunior z 19. letom zaključi, pa lahko 

mladi po 19. letu nastopijo na RoboCup tekmovanju kot študenti univerz in nato kot 

raziskovalci. Sicer pa je RoboCup tekmovanje namenjeno odraslim. [4] 

 

Čeprav so teme na tekmovanju RoboCupJunior vsako leto enake, tekmovanja ne potekajo 

vsako leto povsem enako. Spremenijo se lahko pravila tekmovanja ali pa se uvede nova 

izvedba tekmovanja. Ta spremenjena pravila se objavijo v začetku koledarskega leta. Material 

za gradnjo robotov na RoboCupJunior tekmovanjih ni predpisan. Tekmovalci lahko za 

gradnjo robotov uporabijo LEGO MINDSTORMS sestavljanke ali kakšno drugo vrsto 

sestavljanke za gradnjo robota, lahko pa robota zgradijo iz elektronskih, električnih in 

mehanskih delov, ki jih lahko kupijo v trgovinah. Edini pogoj pri gradnji robota je, da je robot 

rezultat načrtovanja, izdelave in programiranja ekipe. Na RoboCupJunior tekmovanju je velik 

poudarek na samostojnosti ekipe med tekmovanjem, kar pomeni, da so tekmovalci neodvisni 

od mentorja. Omenjeno tekmovanje daje poudarek dejanskemu znanju in sposobnostim ekipe, 

saj organizatorji ločijo prostore za tekmovalce in za mentorje (da med potekom tekmovanja 

ne morejo sodelovati med seboj, je mentorjem vstop v prostore za tekmovalne ekipe med 

tekmovanjem prepovedan). [4] 
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Eden izmed sestavnih sklopov tekmovanja je tudi razgovor ekipe s komisijo. Na razgovoru 

mora vsaka ekipa ob pomoči plakata ustno predstaviti priprave na tekmovanje, zgradbo ter 

delovanje robota. Vsak član ekipe mora pri tem opredeliti svoj prispevek pri gradnji robota, 

ekipa kot celota pa mora dokazati, da je robot res njihovo delo. Komisija članom ekipe 

postavi tudi vprašanja, katerih odgovore točkuje. [4] 

 

Cilj  RoboCupJunior tekmovanja je izkustveno učenje preko projektnega dela in spodbujanje 

sodelovanja in prijateljskega druženja ter spoznavanja ekip med seboj. V ta namen se 

organizirajo tekmovanja SuperTeam. Tu se iz sodelujočih ekip sestavi nove ekipe, ki so 

sestavljene iz več prvotnih ekip. Te nove SuperTeam ekipe se nato pomerijo med seboj v 

tekmovanju RoboCupJunior. [4] 

 

RoboCupJunior tekmovanje se organizira vsako leto na drugem kraju, teme RoboCupJunior 

tekmovanja pa so vsako leto iste in sovpadajo z razredi tekmovanja. Razredi RoboCupJunior 

tekmovanja so:  

• RCJ Robotski nogomet,  

• RCJ Reševanje,  

• RCJ Robotski ples [4]. 

2.1.2.1 RoboCupJunior nogomet  

Robotski nogomet igrata dve ekipi z dvema robotoma (enim napadalcem in enim vratarjem). 

Ekipa je lahko sestavljena iz enega člana ali iz več članov. V primeru več članov mora imeti 

ekipa določenega vodjo ekipe, ki je odgovoren za komunikacijo s sodniki. Vodja ekipe ne 

sme imeti oblečenih modrih ali rumenih oblačil, saj bi lahko s tem zmotil robota pri 

prepoznavanju gola (moder in rumen gol). Namen robotske nogometne tekme pa je 

avtonomna igra robotov, ki odbijajo žogo, ki oddaja infrardečo svetlobo (glej sliko 2.2) do 

nasprotnikovega gola in jo zapeljejo vanj. Igra se odvija na igralni površini velikosti 122 cm x 

183 cm, na katero je položena zelena preproga. [10] 

 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

6 

 

 

Slika 2.2: Impulzna žoga za Nogomet A in B [10].  

 

RoboCupJunior nogomet se deli na nogomet A in nogomet B. Ti podkategoriji se razlikujeta 

le v izvedbi nogometnega igrišča. Pri nogometu A je igralna površina omejena s 14 cm 

visokimi stenami igrišča (glej sliko 2.3), pri nogometu B pa je igralna površina označena z 

belo črto, kar pomeni, da je med igralno površino in steno igrišča še nekaj praznega prostora 

(glej sliko 2.4). [10] 

 

 

Slika 2.3: Igrišče za Nogomet A [10].  

 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

7 

 

 

Slika 2.4: Igrišče za Nogomet B [10].  

 

Roboti za igranje nogometa morajo biti zgrajeni tako, da se lahko premikajo v vse smeri in 

zaznavajo infrardečo svetlobo, ki jo oddajata nogometna žoga in kompas, s katerim določijo, 

kateri gol je njihov. Premer robota je lahko največ 22 cm, prav tolikšna je lahko tudi njegova 

višina, tehtati pa ne sme več kot 2,5 kg. [10] 

2.1.2.2 RoboCupJunior reševalec 

Pri reševanju lahko vsaka ekipa tekmuje le z enim avtonomnim reševalnim robotom. Za 

konstrukcijo robota lahko ekipe uporabijo robotski komplet ali gradbene kocke, ki so 

dostopne v trgovinah, izdelajo pa lahko tudi robota iz surove strojne opreme, dokler sta dizajn 

in konstrukcija delo ekipe. Če uporabi ekipa komercialne robotske komplete za sledenje črte 

ali reševanje, mora ekipa spremeniti tako mehanski dizajn kot tudi priskrbljeno programsko 

opremo. Pri konstruiranju robotov morajo ekipe upoštevati omejitve glede velikosti robotov. 

Velikost robotov je omejena z velikostjo vrat oziroma z velikostjo prehodov med sobami, kjer 

so odprtine velikosti 23 cm x 23 cm. Ekipa mora določiti tudi vodjo ekipe, ki bo lahko 

operiral z robotom, ko bo to potrebno. [8]  
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Tekmovanje v reševanju se odvija na prizorišču, imenovanem arena, ki predstavlja porušeno 

zgradbo po potresu (glej sliko 2.5). Naloga robota je, da se prebije skozi porušeno zgradbo, ki 

jo ponazarjajo različne ovire, ter na svoji poti poišče in reši žrtve. Tekmovalna arena ima dve 

nadstropji, ki sta povezani s klančino in sta razdeljeni na tri sobe velikosti 1,2 m x 1,2 m 

(lahko tudi 1,2 m x 0,9 m) ter hodnik. V prvih dveh sobah arene se na poti robota nahajajo 

ovire (kot so hitrostne ovire, težje ovire/opeka, prekinjena črta ipd.), ki jih mora robot s 

senzorji zaznati, prevoziti ali zaobiti ter se vrniti nazaj na prejšnjo pot ter jo nadaljevati. [4] 

 

V letu 2010 sta bili uvedeni dve izvedbi tekmovanja v reševanju, imenovani reševanje A in 

reševanje B. [4] 

 

Pri reševanju A je v prvih dveh sobah ter hodniku (spodnje nadstropje) pot, po kateri mora 

peljati robot, označena z vijugasto črno črto na beli podlagi, ki je lahko na mestih prekinjena. 

Na črti se lahko nahajajo ovire, kot so opeka ali hitrostne ovire (palčka višine 1cm), ki jih je 

potrebno obvoziti oziroma prevoziti. V tretji sobi (zgornje nadstropje) se nahaja žrtev v obliki 

150-gramske pločevinke, oblepljene z aluminijasto folijo. To ''žrtev'' morajo roboti poiskati in 

rešiti na področje za evakuacijo. [4] 

 

Slika 2.5: Zgradba arene za reševanje A [4].  
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Pri osnovnošolcih robot reši žrtev tako, da jo prepelje/potisne na evakuacijsko točko, ki se 

nahaja na tleh v enem od vogalov, označenem s črnim trikotnikom, katerega stranici (kateti) 

merita 30 cm (glej sliki 2.6 in 2.8). Pri srednješolcih pa robot reši žrtev tako, da jo dvigne in 

postavi na črno telo z osnovno stranico v obliki trikotnika (stranica trikotnika – kateta 30cm) 

in višino 6 cm, ki se nahaja v enem od vogalov sobe (glej sliki 2.7 in 2.8). [4] 

 

 

Slika 2.6: Pravilna in nepravilna postavitev žrtve na evakuacijsko točko v kategoriji za 

osnovnošolce [4].  
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Slika 2.7: Pravilna in nepravilna postavitev žrtve na evakuacijsko točko v kategoriji za 

srednješolce [4]. 

  

a)  b) 

Slika 2.8: Nepravilno postavljena žrtev na evakuacijsko točko v kategoriji za 

osnovnošolce a) in srednješolce b) [4].  

 

Med vožnjo robota se točkuje uspešno premagovanje in izogibanje oviram, vsako uspešno 

prevoženo sobo oziroma modul in reševanje žrtev. Zmaga ekipa, ki zbere največ točk. [4] 

 

Vsaka ekipa mora s seboj na tekmovanje prinesti tudi elektronsko predstavitev (v PowerPoint 

ali Flash formatu)  in/ali plakat formata A3, kjer sta dokumentirana dizajn in program 

njihovega robota. Predstavitev naj bi vsebovala informacije o ekipi in o tem, kako so se 

pripravljali na tekmovanje RoboCupJunior. Te predstavitve morajo ekipe tudi zagovarjati 

pred komisijo. [8]  
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Pri reševanju B poteka pot, ki jo mora prevoziti robot, po labirintu, določenim z dodatnimi 

stenami, ki tvorijo hodnike širine 30cm. Ti se lahko na nekaterih mestih razširijo v t. i. avlo, 

ki je širša od hodnikov. Velikost avle sicer ni definirana, vendar pa je omejena na velikost 

modula. Pri reševanju B predstavlja začetek in konec poti arene ploščica, ki je najbolj  

oddaljena ploščica na najnižjem nadstropju arene. [9]  

 

Tla in stene hodnikov so bele barve, le v slepih hodnikih so tla črne barve (glej sliko 2.9). Na 

hodnikih se lahko nahajajo ovire, kot so opeka ali hitrostne ovire (palčka višine 1cm), ki jih je 

potrebno zaobiti ali prevoziti. Naloga robota je najti električno ogrevane vire, imenovane 

žrtve, katerih površina je večja od 25cm2. Žrtve so lahko premazane z barvo ali oblečene z 

blagom (za zagotovitev dobrega temperaturnega oddajanja, saj morajo imeti površinsko 

temperaturo podobno človeški telesni temperaturi (37° C), glede na to da  predstavljajo ljudi). 

Robot mora žrtve poiskati s pomočjo senzorjev in jih označiti s piskom ali svetlobnim 

znakom. [4] 

 

 

Slika 2.9: Zgradba arene za reševanje B [9].  
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Runda se konča, ko poteče čas, ko vodja ekipe dá povod za konec runde ali pa so vsi moduli 

uspešno prevoženi in vse žrtve uspešno identificirane. [9] 

 

Med vožnjo robota pa se točkuje uspešno premagovanje in izogibanje oviram, vsako uspešno 

prevoženo sobo oziroma modul in označevanje žrtev. Zmaga ekipa, ki zbere največ točk. [4] 

 

Vsaka ekipa mora sodelovati tudi v tehnični predstavitvi na tekmovanju. Predstavitev mora 

vsebovati plakat (približno velikosti A3), ki dokumentira model, zgradbo in program robota. 

Predstavitev naj bi vsebovala tudi informacije o ekipi in o tem, kako so se pripravljali na 

tekmovanje RoboCupJunior. Sodniki predstavitev ocenijo in nato o vsebini razpravljajo s 

člani ekipe. Od tekmovalcev je zahtevana tudi digitalna verzija njihove predstavitve in plakata 

za sodnike na intervjuju. Ob zaključku tekmovanj se podelijo tudi nagrade ekipam, katerih 

predstavitev je najbolj izstopala. [9] 

2.1.2.3 RoboCupJunior ples 

Pri robotskem tekmovanju RoboCupJunior Ples gre za pripravo 1–2 minuti dolge ustvarjalne 

predstavitve na odru z uporabo avtonomnih robotov, ki jih je ekipa samostojno zmodelirala, 

zgradila in sprogramirala, po želji pa lahko v predstavi nastopajo tudi ljudje (člani ekipe). V 

ekipi sta lahko minimalno 2 člana, maksimalno pa 10 članov. Nastop se odvija na odru 

velikosti 6 m x 4 m, ki ima na tleh belo podlago, na kateri je s črno in rdečo črto označen 

prostor za nastop, poleg tega pa ima oder belo ozadje, namenjeno video projekciji. [4] 

 

Vsaka ekipa se lahko odloča med pripravo plesnega nastopa ali gledališke predstave. Pri 

plesnem nastopu je pomembno izvajanje gibov, ki morajo biti sinhronizirani z glasbo. Od 

robotov in ljudi se pri plesnem nastopu zahteva gibanje v ritmu izbrane glasbe na način, kot bi 

ljudje sicer plesali na glasbo in njen ritem, ki jo poslušajo. Ocenjevanje plesa pa se fokusira 

na koreografijo in sinhrono gibanje robotov in ljudi na ritem glasbe. [4] 

 

Pri gledališki predstavi pa roboti pripovedujejo zgodbo ali razvijajo temo, podprto z glasbo. 

Ocenjevanje gledališča se fokusira na celotno gledališko predstavitev, izvedba pa se ocenjuje 

glede na to, kako efektivno so bili roboti uporabljeni pri predstavitvi gledališke teme. Temo 

nastopa je potrebno skrbno izbrati, saj se lahko zgodi, da je tema za prijatelje iz drugih držav 

ali kultur žaljiva. Zato se od udeležencev zahteva, da preučijo besedilo in sporočilo svojih 

predstavitev. Vsaka ekipa ima za predstavitev plesnega nastopa ali gledališke predstave na 
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voljo 5 minut. V tem času mora ekipa pripraviti oder za nastop, izvesti predstavitev in nastop, 

ter pospraviti oder za seboj. Sam nastop pa mora vsebovati tudi video projekcijo. Med 

tekmovanjem imajo ekipe 15-minutni tehnični intervju, kamor morajo prinesti vse svoje 

robote, gledališke rekvizite in kopije programa. Na intervjuju morajo ekipe demonstrirati in 

diskutirati o uporabi senzorjev, elektronike in tehnologije, ki so jo uporabili, ter predstaviti 

dokumentacijo, ki vsebuje plakat ali elektronsko predstavitev ekipe in njihovega dela, 

narejeno v zanimivem in zabavnem formatu, da je zanimiva za ogled tudi ostalim 

udeležencem tekmovanja. [4]  

 

Ob zaključku tekmovanja se podelijo tudi nagrade individualnim ekipam v kategorijah 

programiranje, konstrukcija, uporaba senzorjev, koreografija, kostumi, zabavna vrednost in 

elektronika. Te nagrade se podelijo na podlagi nastopa in tehničnega intervjuja ekipe, ki 

temelji na razsodbi sodnikov. [4]  

 

RoboCupJunior je izobraževalni projekt, pri katerem je pomembno, da se člani ekip učijo iz 

svojih izkušenj in da imajo, v primeru da to želijo, možnost izboljšanja v naslednjih letih. [4] 

2.2 ROBObum 

ROBObum je državno tekmovanje učencev osnovnih šol v konstrukciji in sledenju črne črte z 

mobilnimi roboti. [5]  

2.2.1 ROBOsled tekmovanje s samogradnimi roboti za osnovnošolce 

ROBOsled je tekmovanje v vožnji in gradnji, nadgradnji samogradnih mobilnih robotov, ki 

sledijo črti. Na tem tekmovanju lahko sodelujejo učenci oz. ekipe (maks. 2 člana) osnovnih 

šol do vključno 9. razreda, ki so zgradile svoj samogradni robot. Če na tekmovanju sodeluje 

ekipa, mora vsak član ekipe dokazati, da je pomembno vplival na razvoj in  izdelavo robota. 

Ekipa ali posameznik, ki sodeluje na tekmovanju ROBOsled, ima lahko mentorja, ki je 

osnovnošolski učitelj in po zakonu lahko poučuje katerega od predmetov tehnike, 

računalništva ali fizike na osnovni šoli. V posebnih primerih pa je lahko poleg 

osnovnošolskega učitelja mentor tudi druga oseba, npr. eden od staršev, dijak srednje tehniške 

šole ipd. Znano je, da morajo posamezniki ali ekipe za tekmovanje ROBOsled sestaviti 

samogradni mobilni robot, ki ga lahko zgradijo po navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene), ki 

vsebuje nepovezane osnovne elemente mobilnega robota (ohišje, motor, senzor …), ali pa ga 

sami zgradijo po svojih lastnih načrtih iz osnovnih elementov. Pri gradnji robota pa je 
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potrebno paziti tudi na to, da robot po dimenziji in teži ustreza karakteristikam proge, 

navedene v pravilniku. [5] 

 

Tekmovanje ROBOsled ima tri razrede: ROBOsled DIRKAČ, ROBOsled POZNAVALEC in 

ROBOsled INOVATOR. V razredu ROBOsled DIRKAČ se ekipe pomerijo v hitrostni vožnji 

robotov po črni črti na beli ravni podlagi. Zmaga tekmovalec oz. ekipa, katere mobilni robot 

prevozi progo v najkrajšem času. V razredu ROBOsled POZNAVALEC se ekipe pomerijo v 

poznavanju delovanja in gradnje robota. Poznavanje gradnje in delovanja robota se izvede v 

obliki testa. Kot pripravo na test imajo posamezniki oz. ekipe na voljo tudi gradivo.  Najmanj 

štirje najboljši tekmovalci oz. ekipe imajo še ustni zagovor pred komisijo. Zmaga tekmovalec 

oz. ekipa, ki zbere na testu in ustnem zagovoru največ točk. V razredu ROBOsled 

INOVATOR se ekipe pomerijo v izvirnih predelavah, nadgradnjah in izboljšavah v gradnji in 

delovanju svojega mobilnega robota po lastni zamisli tekmovalcev oz. ekipe. Osnova za 

točkovanje je razgovor s tekmovalcem oz. ekipo, po potrebi pa tudi z mentorjem. Ocenjujejo 

se izključno tehniške rešitve, ki so lahko s področja predelave ohišja, elektronike ali drugih 

komponent robota. Poudarek pri ocenjevanju je na izvirnosti (na tekmovanju ne obstajajo 

podobne izvedbe robotov), uporabi čim naprednejših tehnologij, samostojnosti pri iskanju 

virov navdiha za predelave in izboljšave robota, ter sposobnosti, da tekmovalec oz. ekipa 

načrtuje tudi analitično in ne le s poskušanjem. [5] 

 

Za to tekmovanje je na spletni strani http://www.robobum.uni-mb.si/ na voljo tudi dodatno 

gradivo:  

• SESTAVI SLEDIbot-motor,  

• SESTAVI SLEDIbot-tisk,  

• SESTAVI SLEDIbot-ohišje,  

• KAKO deluje ROBOsled in  

• robotika za vsakogar. [5] 

 

V razredu ROBOsled DIRKAČ tekmovalno progo označuje črna črta na beli trdni ravni 

podlagi, ki je dolga od 300 do 400 cm in ima najmanj 10 ovinkov, ki so lahko ločni ali 

lomljeni. Tekmovalci oz. ekipe imajo na voljo eno testno vožnjo po tej progi, če pa to ni 

mogoče, lahko testno vožnjo opravijo tudi na pomožni progi. Roboti odvozijo dva teka, ki 

trajata največ 90 s. Če robot v tem času ne pripelje do konca proge, se zabeleži dolžina poti, ki 
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jo je robot prevozil po progi, sicer pa čas vožnje. Zmaga tekmovalec oz. ekipa, ki v prvem ali 

drugem teku prevozi tekmovalno progo v najkrajšem času. Najuspešnejši tekmovalci v 

razredu DIRKAČ morajo na koncu državnega tekmovanja predstaviti  zgradbo in vezje 

svojega robota in pripraviti njegovo predstavitev na spletni strani  tekmovanja ROBObum. [6]  

 

V razredu ROBOsled POZNAVALEC morajo posamezniki oz. skupine reševati test iz 

poznavanja robota ter opraviti ustni zagovor. Če na tekmovanju sodeluje ekipa dveh 

tekmovalcev, eden od članov ekipe v imenu ekipe rešuje test iz poznavanja robota, drugi član 

ekipe pa opravi v imenu ekipe ustni zagovor. V primeru da na tekmovanju sodeluje 

posameznik, opravi vse preizkuse sam. Test iz poznavanja robota je lahko sestavljen iz 

vprašanj, ki ponujajo možnost izbire med enim ali več pravilnimi odgovori, ter iz vprašanj 

tipa drži/ne drži. Odgovor na vsako vprašanje testa se točkuje, tako da pravilni odgovori 

prinašajo pozitivne, nepravilni pa negativne točke. Na ustnem zagovoru pa se vprašanje za 

posameznike oz. ekipe izžreba. Odgovor na vprašanje mora zajemati praktični prikaz izvedbe, 

delovanja in načrtovanja osnovnega vezja, iz katerega je zgrajen robot, kar se tudi točkuje. Za 

vsako postavko ustnega zagovora lahko komisija tekmovalcu v pomoč zastavi do 2 

podvprašanji. Za končno razvrstitev posameznikov oz. ekip v razredu ROBOsled 

POZNAVALEC se seštejejo točke testa iz poznavanja robota in točke ustnega zagovora, 

zmaga pa posameznik oz. ekipa, ki zbere največje skupno število točk. Če se zgodi, da zbereta 

dva posameznika oz. ekipi enako skupno število točk, zmaga posameznik oz. tista ekipa, ki 

ima višje število točk z ustnega zagovora. [6]  

 

V razredu ROBOsled INOVATOR morajo posamezniki oz. skupine ustno ali v elektronski 

obliki predstaviti vrsto, način in namen predelave, ter nadgradnje ali izboljšave svojega 

robota. Po predstavitvi komisija po potrebi zastavi posamezniku oz. ekipi vprašanja, s 

katerimi zbere vse informacije, potrebne za točkovanje. Na koncu tekmovanja se posamezniki 

oz. ekipe v razredu ROBOsled INOVATOR razvrstijo glede na skupno število točk, 

izračunanih iz točk, ki so bile pridobljene v posamezni ocenjevalni kategoriji (obseg 

predelave, samostojen  prispevek posameznika oz. ekipe, tehnološka  zahtevnost in 

sodobnost, način načrtovanja, uspešnost in učinkovitost, izvirnost). Zmaga pa posameznik oz. 

ekipa, ki zbere največje skupno število točk. Najuspešnejši tekmovalci v razredu INOVATOR 

morajo na koncu državnega tekmovanja predstaviti zgradbo in vezje svojega robota in 

pripraviti njegovo predstavitev na spletni strani  tekmovanja ROBObum. [6]  
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Cilj tekmovanja ROBOsled je spodbujanje in širjenje spoznavanja gradnje in delovanja 

robotov, spodbujanje iskanja lastnih in izvirnih predelav, nadgradenj, izboljšav ter raziskav 

robotov med osnovnošolci in med osnovnošolskimi učitelji ter podpora izbirnim predmetom 

Robotika v tehniki, Elektrotehnika in Elektronika z robotiko v devetletni osnovni šoli. Moto 

ROBOsled tekmovanja pa je: Pomembno je sodelovati, ne zmagati. [6] 

2.2.2 RoboCupJunior reševanje za osnovnošolce 

V sklopu tekmovanja ROBObum poteka tekmovanje Robo CupJunior Reševanje, namenjeno 

osnovnošolcem od obdobja, ko postanejo samostojni pri branju in samostojno programirajo 

robota do 14. leta starosti. Za to tekmovanje pa veljajo prirejena pravila RoboCupJunior 

Reševanje A, ki jih bomo opisali v nadaljevanju. [5]  

 

Arena za reševanje ima dve sobi (modula), povezani s hodnikom, ki sta na enem nivoju (glej 

sliko 2.10). Vsaka soba je lahko velika 120 cm x 90 cm ali 120 cm x 120 cm. Stene za prvo 

sobo in hodnik niso obvezne, druga soba pa mora imeti približno 30 cm visoke stene. V drugo 

sobo vodijo vrata, skozi katera mora peljati robot. Tla arene pa so razdeljena na ploščice 

velikosti 30 cm x 30 cm. V prvi sobi je na tleh s črno črto označena proga, po kateri mora 

peljati robot. Ta pot je lahko prekinjena, na njej pa se lahko nahajajo ruševine (prevozne 

ovire) in ovire, ki jih mora robot obvoziti. Vhod v drugo sobo je označen s srebrnim trakom 

na tleh. V drugi sobi mora robot žrtev rešiti na evakuacijsko točko. Za reševanje in vožnjo 

imajo ekipe na voljo 4 minute. [5]  
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Slika 2.10: Dve možni izvedbi arene [5].  

 

Za izvedbo tekmovanja RoboCupJunior Reševanje za osnovnošolce se smiselno uporabijo vsa 

ostala pravila svetovnega tekmovanja RoboCupJunior za Reševanje A, ki veljajo za tekoče 

leto. [5]  

2.2.3 LEGObum za osnovnošolce 

LEGObum je državno tekmovanje z LEGO mobilnimi roboti. Deli se na LEGObum-8 in 

LEGObum-9. LEGObum-8 je tekmovanje v hitrostni vožnji  z LEGO mobilnimi roboti, ki 

med vožnjo sledijo črni črti na beli podlagi. Zmaga robot, ki najhitreje prevozi progo. 

LEGObum-9 pa je tekmovanje LEGO mobilnih robotov, ki potiskajo predmete z mize. [5]  

2.2.3.1 LEGObum-8 

Tekmovanja LEGObum se lahko udeležijo učenci do vključno 8. razreda osnovne šole. 

Tekmovalna ekipa ima lahko največ pet članov, ki so stalni člani ekipe. Torej, če sta v ekipi 

vsaj dva člana, mora vsak posameznik dokazati, da je pomembno vplival na razvoj, gradnjo 

ali programiranje robota. Vsaka tekmovalna ekipa pa lahko tekmuje samo z enim avtonomnim 

robotom, ki ga je za tekmovanje izdelala, sprogramirala  in prinesla s seboj na tekmovanje. [6]  

 

Pri izdelavi robota je potrebno upoštevati omejitve. Glede same teže ni posebnih omejitev, 

dolžina robota pa je omejena na 24 cm, zato da je sledenje robota črni črti zadovoljivo. Vsak 
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robot ima lahko vgrajen le en svetlobni senzor za zaznavanje tekmovalne proge, označene s 

črno črto na beli trdi podlagi. Ta bela trda podlaga ima dimenzije 120 cm x 120 cm, črna črta, 

ki označuje tekmovalno progo, pa je široka najmanj 1.8 cm in največ 3.2 cm. Na tekmovalni 

progi, dolgi od 350 cm do 400 cm, je najmanj 10 ločnih ovinkov v levo ali desno, ki so med 

45- in 90-stopinjski (glej sliko 2.11). Nastopajočim je pred tekmovanjem dovoljena ena testna 

vožnja po tekmovalni progi. [6]  

 

Roboti tekmujejo posamično, kdo bo v najkrajšem času prevozil progo. Vsak robot ima za 

vožnjo na razpolago 3 minute, če pa robot v tem času ne pripelje od štarta do cilja, se kot 

rezultat upošteva dolžina proge, ki jo je robot prevozil od štarta. Tekmovanje LEGObum-8 pa 

je sestavljeno iz dveh voženj. Pri obeh vožnjah roboti peljejo v isti smeri na isti progi in se 

jim merita čas in razdalja prevožene poti. Zmaga tista tekmovalna ekipa, katere robot je 

prevozil progo v  najkrajšem času. Ostale ekipe, ki so uspešno prevozile progo v določenem 

času, se uvrstijo na tekmovalno lestvico po najkrajšem času vožnje. Ekipe, katerih robot ni 

prispel v času 3 minut na cilj proge niti enkrat, se uvrstijo na tekmovalno lestvico po dolžini 

najdaljše prevožene poti. Tako je bolje uvrščena tista ekipa, katere robot je prevozil daljšo pot 

na progi. Če pa pride do situacije, da se tekmovalec dotakne robota med vožnjo po progi brez 

dovoljenja tekmovalne žirije, je njegova ekipa diskvalificirana za tekočo vožnjo. [6]  

 

Tekmovalna žirija si pridržuje pravico, da tekmovalca vpraša o zgradbi in delovanju robota, 

ter ima pravico ustaviti tekmovanje za posameznega robota, če ugotovi, da je kršil pravila 

tekmovanja. [6] 
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Slika 2.11: Tekmovalna proga za tekmovanje LEGObum-8 [6].   

2.2.3.2 LEGObum-9  

Cilj tekmovanja je izdelati mali avtonomni robot, ki potisne z mize vse predmete v najkrajšem 

možnem času. Program za robota napišejo tekmovalne ekipe na kraju tekmovanja. 

Tekmovanje LEGObum-9 je naprednejše in zahtevnejše od tekmovanja LEGObum-8, zato je 

v sami nalogi tekmovanja več vnaprej neznanega. Dokončno obliko naloge, ki sodi v množico 

možnih nalog potiskanja predmetov z mize, določi tekmovalna komisija na mestu tekmovanja 

tik pred začetkom tekmovanja, s čimer se želi zagotoviti, da vsaka tekmovalna ekipa obvlada 

pisanje in spreminjanje programa svojega robota. Zaradi posebnih vidikov naloge se naloga 

robota na začetku tekmovanja v celoti  predstavi vsem tekmovalnim ekipam in njihovim 

mentorjem. Po predstavitvi imajo tekmovalci in mentorji možnost za postavitev vprašanj v 

zvezi s tekmovanjem. Nato pa tekmovalna komisija napoti tekmovalne ekipe v prostor za 

programiranje in prične meriti čas 30 minut, ki ga imajo vse tekmovalne ekipe na voljo, da 

sestavijo program za izdelavo robota. [6]  

 

Tekmovanja LEGObum-9 se lahko udeležijo učenci  8. in 9. razreda osnovne šole.  

Tekmovalna ekipa ima lahko do največ tri člane, ki so stalni člani ekipe. Torej, če sta v ekipi 

vsaj dva člana, mora vsak posameznik dokazati, da je pomembno vplival na razvoj, gradnjo 

ali programiranje robota. Vsaka tekmovalna ekipa pa lahko tekmuje samo z enim avtonomnim 

robotom, ki ga je za tekmovanje izdelala in tudi prinesla s seboj na tekmovanje. Med 

tekmovanjem lahko tekmovalna ekipa (če je to potrebno) priredi tudi zgradbo robota. Pri 

izdelavi robota pa je potrebno upoštevati predpisane omejitve. Dimenzije robota z vsemi 

sestavnimi deli so omejene na največ 20 cm x 24 cm, pri čemer lahko sprednja stranica robota 
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meri največ 20 cm (t. j. tista stranica, s katero robot čisti predmete z mize). Vsak robot pa je 

lahko opremljen le z enim svetlobnim senzorjem in dvema senzorjema dotika. Uporaba 

ultrazvočnega senzorja ni dovoljena. Tekmovanje LEGObum-9 se odvija na tekmovalni 

površini velikosti 100 cm x 100 cm, ki je bele barve in je označena s črno črto na beli trdi 

podlagi velikosti 120 cm x 120 cm. Površina tekmovalne površine je razdeljena na 25 manjših 

kvadratov s pomočjo tankih črnih črt (glej sliko 2.12). Na tekmovalni površini pa je s črno 

črto dolžine 20 cm označeno tudi mesto začetka vožnje robota (štart). [6] 

 

Slika 2.12:Tekmovalna površina za tekmovanje LEGObum-9 [6].  

 

Na tekmovalni površini je 5 predmetov in do 5 ovir. Ti predmeti so lesene kocke ali kvadri, 

katerih najkrajša stranica ni krajša od 3 cm, najdaljša stranica pa ne presega 10 cm. Sicer  pa 

so lahko ovire na mizi poljubnih oblik. [6] 

 

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh voženj robotov, kjer se merita čas in število predmetov, 

potisnjenih s tekmovalne površine. Robot pri potiskanju ovir oz. pri vožnji naprej, ki je 

določena s stranjo, na katero je pritrjen svetlobni senzor, ne sme peljati čez oviro, če je 
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svetlobni senzor med vožnjo zapeljal nad oviro. V tem primeru se mora robot zaradi ovire 

umakniti in spremeniti smer vožnje. Če pa med vožnjo robota svetlobni senzor ni bil nad 

oviro in zato robot ovire ni mogel zaznati, potem lahko pelje robot s kolesi tudi čez oviro. Za 

potiskanje predmetov s tekmovalne površine imajo roboti na voljo največ 3 minute časa. 

Zmaga tista tekmovalna ekipa, katere robot potisne z mize vse predmete v  najkrajšem času. 

Ostale ekipe se uvrstijo na tekmovalni lestvici po najkrajšem času dosežene vožnje. Ekipe, 

katerih robotu ni uspelo potisniti vseh predmetov z mize, se uvrstijo po številu potisnjenih 

predmetov z mize. [6] 

 

Tekmovalna žirija si pridržuje pravico, da tekmovalca vpraša o zgradbi in delovanju robota 

ter ima pravico ustaviti tekmovanje za posameznega robota, če ugotovi, da je ta kršil pravila 

tekmovanja. [6] 
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2.3 Festival inovativnih tehnologij  

Festival inovativnih tehnologij ali krajše FIT je ena največjih promocijskih prireditev na 

področju približevanja znanstvenih in raziskovalnih dosežkov inovativnih (informacijsko-

komunikacijskih – IKT) tehnologij v Sloveniji mladim generacijam. S tem želi Zveza za 

tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) po eni strani prispevati k zapolnjevanju pomanjkanja 

računalniških strokovnjakov, po drugi strani pa čim večje število mladih spodbuditi in 

usposobiti za kakovostno in učinkovito predstavljanje svojega znanja in idej s pomočjo 

inovativnih tehnologij in orodij. V mladih pa želi ZOTKS  prebuditi tudi strast za znanost in 

jim pomagati gojiti inovativno, ustvarjalno in raziskovalno držo. [13] 

 

Festival FIT združuje prejšnji festival računalništva in informatike ter nova tekmovanja s 

področij multimedije in telekomunikacij. V okviru FIT tako potekajo številna državna 

tekmovanja s področja inovativnih tehnologij, zlasti računalništva in elektrotehnike, ter 

uporabe različnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in multimedije. S 

pomočjo različnih programskih jezikov in orodij se lahko vključujejo v različna tekmovanja 

tudi mladi od vrtcev pa vse do konca srednje šole. [13] 

 

Festival FIT združuje različna državna tekmovanja. Ta tekmovanja so: 

− računalniški pokal LOGO za otroke v vrtcih in prvem triletju osnovne šole, 

− tekmovanje v programiranju za osnovne in srednje šole,  

− tekmovanje v znanju telekomunikacij,  

− tekmovanje v znanju multimedije,  

− tekmovanje spletnih mest,  

− tekmovanje v oblikovanju oziroma pripravi sporočil in predstavitev,  

− tekmovanje v digitalni fotografiji,  

− tekmovanje v oblikovanju besedil s programom Word in predstavitev v PowerPoint 

programu za osnovne šole s prilagojenim programom,  

− tekmovanje iz robotike za osnovne šole,  

− tekmovanje v poznavanju operacijskega sistema Unix. [13] 
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Poslanstvo ZOTKS je uveljavljanje kulture inovativnega in ustvarjalnega tehničnega ter 

znanstvenega razmišljanja skozi predanost in delo z mladimi. Vizija zveze je ozaveščena 

družba, ki bo tehniko znala razvijati in uporabljati za doseganje trajnostnega razvoja, visoke 

življenjske ravni in zdravega naravnega okolja. [12] 

 

Cilji tekmovanj s področja inovativnih tehnologij pa so: 

− širjenje in poglabljanje znanja s področja inovativnih tehnologij, zlasti računalništva in 

elektrotehnike, ter uporabe različnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

(IKT) in multimedije; 

− primerjanje znanja s področja inovativnih tehnologij med učenci, otroci in mladino;  

− usposabljanje in motiviranje mladih za uporabo orodij s področja inovativnih 

tehnologij, ki jim bodo omogočala učinkovito, atraktivno in natančno predstavitev ter 

posredovanje svojih idej, sposobnosti in znanja;  

− popularizacija učenja in uporabe inovativnih tehnologij;  

− identificiranje najbolj sposobnih in nadarjenih;  

− povezovanje zainteresiranih in nadarjenih s fakultetami, gospodarskimi družbami itd.; 

− vključevanje otrok s posebnimi potrebami; 

− razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za 

učinkovito predstavitev znanja;  

− spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij. [13] 

2.3.1 Tekmovanje iz robotike za osnovne šole 

Tekmovanje iz robotike za osnovne šole izhaja iz tekmovanja mladih tehnikov,  ki jih je 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) organizirala že leta 1976. Od leta 2006 se to 

tekmovanje izvaja po današnji obliki tekmovanja. Preko organiziranega tekmovanja želi 

ZOTKS spodbuditi mlade k povezovanju in uporabi različnih znanj iz elektronike, 

elektrotehnike, konstruktorstva in programiranja predvsem v praksi. [17] 

 

Tekmovanje poteka v eni skupini in se deli na izbirno (razdeljeno v največ tri regije) in 

državno tekmovanje. Za zagotovljen nastop na državnem tekmovanju se morajo tekmovalci 

na izbirnem tekmovanju iz posamezne regije uvrstiti vsaj na šesto mesto. Državno tekmovanje 

poteka v sklopu osrednje prireditve Festivala inovativnih tehnologij, ki se izvaja na Fakulteti 

za elektrotehniko in Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. [16] 
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Tekmovalci morajo na tekmovanju iz robotike za osnovne šole po okvirnem opisu lastnosti in 

delovanja modela računalniško krmiljene naprave sestaviti njegov model, zanj napisati 

računalniški program in ga preskusiti. Narisati morajo tudi skico modela, iz katere so razvidne 

povezave motorjev,  lučk, stikal in senzorjev z vmesnikom. Predvideti morajo tudi možnosti 

nadgradnje modela in jih opisati. Če imajo dovolj časa, lahko nadgradnjo tudi izvedejo. 

Tekmovalci imajo za vse opisano na voljo tri šolske ure (135 minut). Na koncu tekmovanja 

tekmovalci svoj izdelek predstavijo komisiji in odgovarjajo na njena vprašanja. [15] 

 

Tekmovalci morajo s seboj na tekmovanje prinesti sestavljanko (Fischer, Lego itd.) z 

zahtevanimi gradniki (motorčki, lučke, senzorji ipd.). Poleg prinešene sestavljanke je 

zaželeno tudi, da tekmovalci s seboj prinesejo svoje računalnike. Tekmovalcem, ki ne bodo 

imeli svojega računalnika, jih bo priskrbel organizator. [15] 

 

Organizatorji lahko določijo za tekmovanje naslednje primere z določenimi spremembami ali 

dopolnili: zapornica na parkirišču, garažna vrata, robotska roka z dvema prostostnima 

stopnjama, dvigalo, mobilni robot na dveh kolesih z možnostjo vožnje naprej, nazaj in 

zavijanjem, sončne celice, ki se obračajo proti svetlobi, model viličarja, ki se vozi naprej in 

nazaj ter omogoča tudi dviganje in spuščanje predmeta ipd. [15] 

 

Najuspešnejši tekmovalec prejme za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki 

jo organizira ZOTKS, najboljši trije tekmovalci pa dobijo možnost brezplačne udeležbe na 

enem izmed taborov, ki jih organizira ZOTKS v poletnih mesecih. [15] 
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2.4 First lego league  

First Lego League  oz. FLL ima svoje korenine v letu 1998, ko sta se združili organizacija 

FIRST ® in dansko podjetje LEGO Group. Od tega leta dalje se tekmovanje FLL izvaja vsako 

leto. Ker je tekmovanje zasnovano na znanstvenih problemih sodobnega časa, se vsako leto 

razpiše nova tema tekmovanja – eden od sodobnih znanstvenih problemov. Od začetka 

tekmovanja pa do danes so se v okviru FLL zvrstile teme, kot so Pilotsko leto (Pilot Year, 

1998), Prvi stik (FIRST Contact, 1999), Vulkanska panika (Volcanic Panic, 2000), Vpliv na 

Arktiko (Arctic Impact, 2001), Znamenitosti mesta (City Sights, 2002), Odprava na Mars 

(Mission Mars, 2003), Brez meja (No Limits, 2004), Popotovanje po oceanih (Ocean 

Odyssey, 2005), Nano izziv (Nano Quest, 2006), Energijska uganka (Power Puzzle, 2007), 

Klimatske povezave (Climate Connections, 2008), Pametno premikanje (Smart Move, 2009), 

Podpora telesu (Body Forward, 2010), Prehrana (Food Factor, 2011), Rešitev za starejše 

(Senior Solutions 2012). Za leto 2013 pa je izbrana naslednja tema, in sicer Besnenje narave 

(glej sliko 2.13). Ekipe bodo raziskovale srh vzbujajoče nevihte, potrese, valove in druge 

pojave, ki jih imenujemo naravne katastrofe. Raziskale bodo, kaj je možno storiti, ko 

intenzivni naravni pojavi udarijo po krajih, kjer ljudje živimo, delamo, se igramo. [2] 

 

 

Slika 2.13: Tema FLL tekmovanja v sezoni 2012/13 [2].  

 

FLL spodbuja otroke k načinu razmišljanja, ki je podobno znanstvenikom in inženirjem. To 

pomeni, da ne glede na vsakoletni tematski izziv otroci, stari od 9 do 16 let, sestavijo, testirajo 

in programirajo avtonomni robot s pomočjo LEGO MINDSTORMS tehnologije (glej sliko 
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2.14). V skupini razvijajo ideje, se posvetujejo s strokovnjaki iz okolice, eksperimentirajo, 

uporabijo svoje znanje, domišljijo in predlagajo rešitve. Te so lahko izvirne ali pa temeljijo na 

kateri izmed že predlaganih rešitev. S svojim robotom poizkušajo ekipe opraviti vrsto 

nalog/misij na standardiziranem FLL polju. Zato je FLL pravo tekmovanje – je življenjska 

izkušnja, odlična priložnost, ustvarjalno skupinsko delo in izzivov polna pustolovščina. 

Tekmovanje ima še eno zelo dobro lastnost: kljub temu da vse ekipe preučujejo isti 

problem, so njihovi projekti in rešitve različne. Torej ne obstaja le ena pravilna rešitev. [2] 

 

 

Slika 2.14: Sestavljanke LEGO MINDSTORMS [2].  

 

Tekmovanje pa sestavljajo: 

− Vrednote FLL: 1. Smo prava ekipa; 2. Delamo zato, da najdemo 

rešitve; 3. Vodijo in usmerjajo nas vodje ekip in mentorji; 4. 

Zavedamo se, da naši vodje ekip in mentorji nimajo vseh 

odgovorov na naša vprašanja; odkrivamo in učimo se skupaj; 5. 

Častimo duh prijateljskega tekmovanja; 6. Kar odkrijemo, je 

pomembnejše od zmage; 7. Naše izkušnje delimo z drugimi, 

izražamo prijazno strokovnost in kooperativnost v vsem, kar 

počnemo; 8. Zabavamo se. V tem delu tekmovanja se ekipa 

predstavi sodnikom, ki ocenjujejo njihovo timsko delo in 

upoštevanje vrednot FLL.  
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− Robotsko tekmovanje (tekma robotov in tehnični intervju): na 

tehničnem intervjuju mora ekipa dokazati, da je robot, ki so ga 

naredili, ustrezno oblikovan za dane naloge. Na tekmi robotov pa 

mora ekipa predstaviti delovanje robota, ki so ga sestavili in 

sprogramirali, ter z njim izvesti serijo nalog na standardiziranem 

FLL polju, za kar imajo na voljo 2,5 min.  

− Projekt (raziskovalni projekt). Ekipa mora  pripraviti projekt in 

komisiji na kratko predstaviti rešitve, ki so jih našli. Projekt lahko 

predstavijo na različne načine: s plakati, intervjuji, igrami, pesmimi, 

različnimi kostumi ipd. Čim bolj je predstavitev izvirna, tem boljša 

je. Za samo predstavitev  imajo ekipe na voljo 5 min. [2] 

 

Vse te tri tekmovalne sestavine so enako pomembni deli projekta (glej sliko 2.15). [2] 

 

Slika 2.15: Slikovna ponazoritev enakomerne pomembnosti  delov projekta [2].  

 

Na tekmovanje FLL, ki se organizira na regijski, državni in svetovni ravni, pa se lahko 

prijavijo ekipe, sestavljene iz najmanj 3 in največ 10 otrok. To so lahko vrstniki iz šole, 

prijatelji iz soseščine, sorodniki, znanci, ki morajo imeti vodjo ekipe (odraslo osebo). Vodja je 

lahko učitelj, starš, študent, profesor, aktivni upokojenec ipd., ki mora ekipi pomagati poiskati 

pomoč mentorjev in strokovnjakov. Ekipe za tekmovanje FLL potrebujejo tudi komplet 

LEGO MINDSTORMS NXT, računalnik, tekmovalni set FLL, ki vsebuje podlogo, komplet 

posebnih LEGO kock in CD z navodili, ter prostor za srečanja ekipe in postavitev, razgrnitev 

tekmovalne podloge. [2] 
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2.5 Robot sumo 

Robot-sumo je šport, pri katerem dva robota potiskata drug drugega iz kroga oziroma arene 

(glej Sliko 5). Torej je izziv za robota ta, da najde nasprotnika (to izvrši z infrardečim ali 

ultrazvočnim senzorjem) in ga izrine iz arene. Ker se robot mora izogibati tudi odhodu iz 

arene, imajo roboti posebne senzorje za zaznavanje roba arene. [14] 

 

 

Slika 2.16: Robot-sumo [14].  

 

Tekmovanja Robot-sumo se lahko udeležijo ekipe z več člani, vendar se lahko areni približa 

le en izmed članov ekipe (vodja), ki lahko uporabi robota, ki so ga skonstruirali sami. Preden 

se tekmovanje začne, morata vodji ekip postaviti robota na areno, in sicer tako, da sta  

postavljena v nasprotnih kvadrantih in usmerjena v nasprotno stran (kot to nakazujeta puščici 

na križu – glej Sliko 2.14). Nato se na sodnikov ukaz tekma začne in traja toliko časa, dokler 

si eden izmed tekmovalcev v roku 3 minut ne zasluži dveh Yuhkoh točk ali dokler tekmovalec 

v roku 3 minut ne dobi 2 rund od skupno treh. [11,14] 
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Slika 2.17: Arena in postavitev robotov [11].  

 

Roboti tekmujejo na areni (dohyo), ki ima obliko ploščatega diska. Notranjost arene za 

Robot-sumo tekmovanja je narejena iz gladkih in togih materialov, kot so les, aluminij ali 

jeklo (jeklo ali na jeklu bazirani materiali so zahtevani za tekmovanja, kjer lahko roboti 

uporabljajo magnete, s katerimi si pomagajo obdržati se na podlagi). Površina arene je ali 

pobarvana ali pa narejena iz trdega kavčuka. Ta površina je matirano črna s svetleče belim 

robom. Na sredini diska sta dve štartni liniji, ki sta rjave barve. Arena je rahlo dvignjena zato, 

da se bolje vidi, kdaj je robot izrinjen iz arene. Zunanjost arene je območje, ki ga po velikosti 

določa dana skupina (glej Tabelo 2),  in je prostor, ki se širi od notranjosti arene navzven. Ta 

prostor je lahko katere koli barve, oblike ali materiala. Natančne dimenzije notranjosti in 

zunanjega dela arene pa prikazuje Tabela 2. [11] 

 

Tabela 1: Fizične karakteristike arene za posamezne skupine 

Skupina Višina Premer Širina roba Material Min. zunanji prostor 

Mega 5 cm 154 cm 5 cm jeklo 100 cm 

Min/Lego 2,5 cm 77 cm 2,5 cm les 50 cm 

Micro 1,25 cm 38,5 cm 1,25 cm les 25 cm 

Nano 0,4 cm 19,25 cm 0,625 cm akril 25 cm 

Humanoid 5 cm 154 cm 5 cm les 100 cm 
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Roboti, ki se uporabljajo na takšnih tekmovanjih, se imenujejo sumo boti in so zgrajeni iz 

»scratch«, »kits«, iz lego elementov ali pa kar iz setov Lego Mindstorms. Nekateri so zgrajeni 

tudi samo iz lesa in motorjev (za večji izziv). Mere za les pa so 12” x 12”. Zaradi tega je zelo 

težko izdelati zares velikega robota iz takšnega kosa lesa. Najpogostejše orožje, uporabljeno 

na sumobot tekmovanjih, je kotna stranica na sprednjem delu robota. Ponavadi je ta stranica 

nagnjena pod kotom 45° in sega do zadnje stranice robota. Tej stranici se lahko prilagaja 

višina, in sicer glede na izbrano taktiko. [14] 

 

Robot-sumo se deli na naslednje razrede: 

− Mega sumo,  

− Mini-sumo,  

− Micro-sumo,  

− Nano-sumo,  

− Femto-sumo,  

− Humanoid. [14] 

 

Roboti morajo ustrezati fizičnim karakteristikam posameznih skupin, ki so navedene v Tabeli 

1. [11] 

 

Tabela 2: Fizične karakteristike robotov za posamezno skupino 

Skupina Višina Dolžina Širina Masa 

Mega Sumo neomejena 20 cm 20 cm 3000 g 

Mini Sumo neomejena 10 cm 10 cm 500 g 

Micro Sumo 5 cm 5 cm 5 cm 100 g 

Nano Sumo 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 25 g 

Lego Sumo neomejena 15 cm 15 cm 1000 g 

Humanoid 50 cm 20 cm 20 cm 3000 g 
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3 VREDNOTENJE TEKMOVANJ 

Tekmovanja so bila vrednotena med seboj po enajstih kriterijih, ki so navedena v Tabeli 3. Po 

teh kriterijih so najboljše rezultate dosegli Festival inovativnih tehnologij, RoboCupJunior 

Reševalec A in B, ter LEGO bum-9. Tekmovanja so v Tabeli 3 razporejena po vrstnem redu, 

in sicer od najbolje do najslabše uvrščenega tekmovanja po zastavljenih kriterijih (od leve 

proti desni).  

 

Festival inovativnih tehnologij (FIT) ne omogoča eksaktnega merjenja rezultatov, saj se poleg 

točkovanja skice modela robota, modela robota in napisanega računalniškega programa zanj 

izvaja tudi intervju, ki pa ga ni mogoče objektivno točkovati. Pisno preverjanje znanja pri 

FIT-u ni potrebno, saj morajo tekmovalci že med samo izdelavo in programiranjem 

samogradnih mobilnih robotov na kraju tekmovanja pokazati znanje in poznavanje robotike. 

Na tem festivalu se izzivi vsako leto spreminjajo v okviru vnaprej določenih primerov z 

določenimi spremembami ali dopolnili, kar pomeni, da vse naloge izzivov niso znane vnaprej. 

Za te izzive pa tekmovalcem ni potrebno vnaprej izdelati projekta, niti dokumentacije o ekipi 

in robotu, saj vse podatke o izzivu, izdelavi in programiranju robota dobijo šele na samem 

tekmovanju. Prijava na Festival inovativnih tehnologij je brezplačna.  

 

RoboCupJunior Reševalec A omogoča eksaktno merjenje rezultatov, saj se meri čas, ki ga 

robot potrebuje, da prevozi labirint z ovirami, oz. se upošteva razdalja, ki jo je robot prevozil, 

v primeru da ni dokončal preizkušnje v dogovorjenem času. Ti rezultati so objektivno 

merljivi. Tekmovalci morajo na tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki jih 

zgradijo po navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene) ali pa jih sami zgradijo po svojih lastnih 

načrtih iz osnovnih elementov. Predhodno morajo tekmovalci za tekmovanje izdelati 

dokumentacijo o ekipi in robotu, zaradi česar jim ni potrebno opravljati pisnega preverjanja 

znanja, saj mora dokumentacija vsebovati razvojne stopnje konstruiranja robota, kar dokazuje 

določeno znanje tekmovalcev. Seveda pa je na tekmovanju potrebno opraviti tudi intervju, 

kjer tekmovalci dodatno dokažejo svoje znanje in razumevanje robotike ter delovanje svojega 

robota. Tekmovalcem na tekmovanju RoboCupJunior Reševalec A ni potrebno izdelati 

projekta za izziv, saj ima to tekmovanje vsako leto isti izziv, kar pomeni, da so vse naloge 

izziva znane že vnaprej. Za prijavo na tekmovanje ni potrebno plačati prijavnine.  

 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

32 

 

RoboCupJunior Reševalec B omogoča eksaktno merjenje rezultatov, saj se meri čas, ki ga 

robot potrebuje, da prevozi labirint z ovirami, oz. se upošteva razdalja, ki jo je robot prevozil, 

v primeru da ni dokončal preizkušnje v dogovorjenem času. Ti rezultati so objektivno 

merljivi. Tekmovalci morajo na tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki jih 

zgradijo po navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene) ali pa jih sami zgradijo po svojih lastnih 

načrtih iz osnovnih elementov. Predhodno morajo tekmovalci za tekmovanje izdelati 

dokumentacijo o ekipi in robotu, zaradi česar jim ni potrebno opravljati pisnega preverjanja 

znanja, saj mora dokumentacija vsebovati razvojne stopnje konstruiranja robota, kar dokazuje 

določeno znanje tekmovalcev. Seveda pa je na tekmovanju potrebno opraviti tudi intervju, 

kjer tekmovalci dodatno dokažejo svoje znanje in razumevanje robotike ter delovanje svojega 

robota. Tekmovalcem na tekmovanju RoboCupJunior Reševalec A ni potrebno izdelati 

projekta za izziv, saj ima to tekmovanje vsako leto isti izziv, kar pomeni, da so vse naloge 

izziva znane že vnaprej. Za prijavo na tekmovanje ni potrebno plačati prijavnine.  

 

LEGO bum-9 omogoča eksaktno merjenje rezultatov, saj se na tem tekmovanju meri/točkuje 

le čas, ki ga potrebuje robot, da počisti tekmovalno površino, oz. se upošteva število izrinjenih 

predmetov iz tekmovalne površine, v primeru da robot ne dokonča naloge v predvidenem 

času. Iz tega sledi, da tekmovalcem ni potrebno opraviti intervjuja, je pa potrebno dokazati, da 

je vsak član ekipe pomembno vplival na razvoj, gradnjo ali programiranje robota. 

Programiranje robota se preveri na tekmovanju s spreminjanjem programa in pisanjem novih 

programov na podlagi zastavljenih posebnih vidikov naloge, zaradi česar se na tem 

tekmovanju ne izvaja pisnega preverjanja znanja. Tekmovalci morajo na tekmovanje prinesti 

samogradne mobilne robote, ki jih zgradijo po navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene) ali pa 

jih sami zgradijo po svojih lastnih načrtih iz osnovnih elementov. Ker pa jih morajo med 

tekmovanjem predelati in preprogramirati, jim ni potrebno izdelati dokumentacije o ekipi in 

robotu, niti o projektu za izziv, saj ima LEGO bum-9 vsako leto isti izziv, kar pomeni, da so 

naloge izziva vedno znane vnaprej. Za tekmovanje LEGO bum-9 ni potrebno plačati 

prijavnine  

 

RoboCupJunior Ples ne omogoča eksaktnega merjenja rezultatov, saj se pri plesu in gledališki 

predstavi ocenjujejo ustvarjalnost in inovativnost, ter skladnost izvajanja gibov tekmovalcev 

in njihovih robotov z glasbo ali zgodbo. Izvaja pa se tudi intervju (z vnaprej znanim 

ocenjevalnim obrazcem), za katerega vemo, da ga ne moremo ocenjevati objektivno. Ker se 

izvaja samo intervju brez pisnega preverjanja znanja, morajo tekmovalci izdelati 
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dokumentacijo o ekipi in njihovih robotih, s čimer pokažejo razvojne stopnje izdelave robota, 

ter svoj prispevek v ekipi. Tekmovalci morajo na tekmovanje RoboCupJunior Ples prinesti 

samogradne mobilne robote, ki jih predhodno skonstruirajo in sprogramirajo za svoj plesni ali 

gledališki nastop. Ker je izziv vsako leto isti, ekipam ni potrebno izdelati projekta za izziv, saj 

so vse naloge izziva že znane vnaprej. Za prijavo na tekmovanje ni potrebno plačati 

prijavnine.  

 

RoboCupJunior Nogomet omogoča eksaktno merjenje rezultatov, saj se točkuje le število 

golov, ki jih roboti dosežejo, kar pomeni, da so rezultati objektivno merljivi. Iz tega sledi tudi, 

da ni potrebno opravljati tako intervjuja kot tudi pisnega preverjanja znanja, je pa potrebno 

dokazati, da je vsak član ekipe pomembno vplival na razvoj, gradnjo ali programiranje robota. 

Tekmovalci morajo na tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki jih zgradijo po 

navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene) ali pa jih zgradijo sami po svojih lastnih načrtih iz 

osnovnih elementov. Tekmovalcem za tekmovanje ni potrebno izdelati dokumentacije o ekipi 

in robotu, niti o projektu za izziv, saj ima RoboCupJunior Nogomet vsako leto isti izziv, kar 

pomeni, da so naloge izziva vedno znane vnaprej. Za prijavo na tekmovanje ni potrebno 

plačati prijavnine.  

 

First Lego League eksaktnega merjenja rezultatov ne omogoča, saj se h končnemu rezultatu 

prištejeta tudi rezultat predstavitve projekta in rezultat tehničnega intervjuja, kjer ekipa 

pokaže, da je samogradni mobilni robot, ki so ga naredili, ustrezno oblikovan za dane naloge. 

Tekmovanje First Lego League od tekmovalcev ne zahteva pisnega preverjanja znanja ter 

dokumentacije o ekipi in robotu, kajti vse potrebne podatke in znanje morajo tekmovalci 

pokazati že s projektom, ki ga pripravijo za tekmovanje. Organizatorji tega tekmovanja 

podajo vsako leto nov izziv, za katerega tekmovalci izdelajo projekt. Naloge izziva se vsako 

leto spreminjajo, saj jih prilagajajo glede na aktualni izziv. Za First Lego League je potrebno 

plačati prijavnino, saj za ta denar dobijo tekmovalci paket, ki vsebuje sestavljanko Lego 

Mindstorms, FLL polje, ter naloge, ki se bodo izvajale na tekmovanju.  
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LEGO bum-8 omogoča eksaktno merjenje rezultatov, saj se meri/točkuje le čas, ki ga robot 

potrebuje, da prevozi progo, oz. se upošteva razdalja, ki jo robot prevozi, v primeru da ne 

dokonča preizkušnje v predpisanem času. Iz tega sledi, da tekmovalcem ni potrebno opraviti 

tako intervjuja kot pisnega preverjanja znanja, morajo pa dokazati, da je vsak član ekipe 

pomembno vplival na razvoj, gradnjo ali programiranje robota. Tekmovalci morajo na 

tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki jih zgradijo po navodilih iz sestavljanke 

(npr. kupljene) ali pa jih sami zgradijo po svojih lastnih načrtih iz osnovnih elementov. 

Predhodno za tekmovanje ni potrebno izdelati dokumentacije o ekipi in robotu, niti o projektu 

za izziv, saj ima LEGO bum-8 vsako leto isti izziv, kar pomeni, da so naloge izziva vedno 

znane vnaprej. Za tekmovanje LEGO bum-8 ni potrebno plačati prijavnine.  

 

ROBO sled (poznavalec) ne omogoča eksaktnega merjenja rezultatov, saj se pri končnem 

rezultatu upoštevajo točke, pridobljene na intervjuju, ki ga morajo opraviti najmanj štiri 

najboljše ekipe oz. tekmovalci. To pomeni, da rezultati niso popolnoma objektivni. Poleg 

intervjuja se izvaja tudi poznavanje gradnje in delovanja robota, ki se izvede v obliki pisnega 

preverjanja znanja. Tekmovalci morajo na tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki 

so jih skonstruirali in sprogramirali doma, predhodno pa za tekmovanje ni potrebno izdelati 

dokumentacije o ekipi in robotu, niti o projektu za izziv, saj ima ROBO sled (poznavalec) 

vsako leto isti izziv, kar pomeni, da so naloge izziva vedno znane vnaprej. Za to tekmovanje 

ni potrebno plačati prijavnine.  

 

ROBO sled (dirkač) omogoča eksaktno merjenje rezultatov, saj se meri/točkuje le čas, ki ga 

robot potrebuje, da prevozi progo, oz. se upošteva razdalja, ki jo robot prevozi, v primeru da 

ne dokonča preizkušnje v predvidenem času. Iz tega je razvidno, da na tem tekmovanju ni 

potrebno opraviti niti pisnega preverjanja znanja, niti intervjuja. Tekmovalci morajo na 

tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki jih zgradijo po navodilih iz sestavljanke 

(npr. kupljene) ali pa jih sami zgradijo po svojih lastnih načrtih iz osnovnih elementov. Za 

tekmovanje ni potrebno izdelati dokumentacije o ekipi in robotu, niti o projektu za izziv, saj 

ima ROBO sled (dirkač) vsako leto isti izziv, kar pomeni, da so naloge izziva vedno znane 

vnaprej. Za udeležbo na tem tekmovanju ni potrebno plačati prijavnine.  

 

ROBO sled (inovator) ne omogoča eksaktnega merjenja rezultatov, saj je osnova za 

točkovanje razgovor s tekmovalcem oz. ekipo, po potrebi tudi z mentorjem. Ekipa mora za 

tekmovanje izbrati samogradni mobilni robot za ocenjevanje, ki mora delovati, saj na njem 
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kasneje izvajajo nadgradnje, ki si jih zamislijo. Za tekmovanje ROBO sled (inovator) 

tekmovalcem ni potrebno izdelati dokumentacije o ekipi in robotu, niti o projektu za izziv, saj 

ima to tekmovanje vsako leto isti izziv, kar pomeni, da so naloge izziva vedno znane vnaprej 

(inovacija robota). Na tem tekmovanju pa tudi ni potrebno opraviti pisnega preverjanja 

znanja, saj je samo tekmovanje usmerjeno bolj v mehansko izboljšavo robota in ustno 

zagovarjanje izvedenih rešitev. Za tekmovanje ROBO sled (inovator) ni potrebno plačati 

prijavnine.  

 
Robo sumo omogoča eksaktno merjenje rezultatov, saj se točkuje le število dobljenih rund. 

Tekmovalci morajo na tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki jih zgradijo 

predhodno po navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene) ali pa jih sami zgradijo po svojih 

lastnih načrtih iz osnovnih elementov. Tekmovalcem za tekmovanje ni potrebno izdelati 

dokumentacije o ekipi in robotu, niti o projektu za izziv, saj ima Robo sumo vsako leto isti 

izziv, kar pomeni, da so naloge izziva vedno vnaprej znane. Prav tako tekmovalcem ni 

potrebno opraviti tako intervjuja kot pisnega preverjanja znanja, saj samo tekmovanje tega od 

tekmovalcev ne zahteva. Za tekmovanje Robo sumo ni potrebno plačati prijavnine.  

 

Državno študentsko in dijaško tekmovanje z mobilnimi roboti omogoča eksaktno merjenje 

rezultatov, saj se meri čas, ki ga robot potrebuje, da prevozi progo, oz. se upošteva razdalja, ki 

jo robot prevozi, v primeru da ne dokonča preizkušnje v predpisanem času. Tekmovalci 

morajo na tekmovanje prinesti samogradne mobilne robote, ki jih predhodno zgradijo po 

navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene) ali pa jih zgradijo sami po svojih lastnih načrtih iz 

osnovnih elementov. Predhodno za tekmovanje ni potrebno izdelati dokumentacije o ekipi in 

robotu, niti o projektu za izziv, saj ima Državno študentsko in dijaško tekmovanje z 

mobilnimi roboti vsako leto isti izziv, kar tudi pomeni, da so naloge izziva vedno znane 

vnaprej. Na tem tekmovanju ni potrebno opraviti tako intervjuja kot pisnega preverjanja 

znanja, saj samo tekmovanje tega od tekmovalcev ne zahteva. Za tekmovanje Državno 

študentsko in dijaško tekmovanje z mobilnimi roboti pa ni potrebno plačati prijavnine.  
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 T
abela 3: V

rednotenje te
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ovanj iz robotike.  

  

Festival inovativnih tehnologij-Tekmovanje 

iz robotike za osnovne šole 

RoboCupJunior Reševalec A 

RoboCupJunior Reševalec B 

LEGObum-9 

First lego league 

ROBOsled tekmovanje s samogradnimi 

roboti (poznavalec) 

RoboCupJunior Nogomet 

RoboCupJunior Ples 

LEGObum-8 

Državno študentsko in dijaško tekmovanje z 

mobilnimi roboti 

ROBOsled tekmovanje s samogradnimi 

roboti (dirkač) 
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roboti (inovator) 
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4 ROBO LOČEVALEC 

Tekmovanje Robo ločevalec je namenjeno učencem osnovnih šol do vključno 9. razreda, ki se 

lahko prijavijo na tekmovanje kot posamezniki ali ekipe z največ dvema članoma. Na 

tekmovanju tekmovalci nastopajo z avtonomnimi, lastno konstruiranimi mobilnimi roboti, kar 

pomeni, da morajo roboti vsebovati vsaj eno komponento (senzorski sklop, pogonski sklop, 

ohišje z baterijo, krmilnik), ki je lastni izdelek.  

 

ROBO ločevalec je tekmovanje, na katerem tekmovalec/ekipa tekmuje s svojim avtonomnim 

samogradnim mobilnim robotom v vožnji po progi, označeni s črno črto na beli ravni podlagi 

dimenzije 841 mm x 1188 mm (format A0), na kateri so postavljene ovire. Te ovire mora 

robot odriniti s črne črte ali pa jih obvoziti, odvisno od barve ovire (delovanje Robo ločevalca 

je prikazano na videoposnetku v prilogi). Velik del tekmovanja predstavlja tudi ustni zagovor 

ter pisno preverjanje znanja, ki ju tekmovalci opravijo po opravljeni vožnji z robotom. 

Ekipe/tekmovalci morajos seboj na ustni zagovor prinesti elektronsko predstavitev v 

PowerPoint obliki in plakat, kjer je dokumentirana konstrukcija in program njihovega 

robota,,predstavitev tekmovalca/ekipe in kako so se pripravljali na tekmovanje. Za končno 

razvrstitev tekmovalcev/ekip se seštejejo točke testa iz poznavanja robota TP, točke ustnega 

zagovora TU, ter točke, pridobljene z vožnjo robota TV. Zmaga tekmovalec/ekipa, ki zbere 

največje skupno število točk. Če se zgodi, da zbereta dva tekmovalca/ekipi enako skupno 

število točk, zasede višje mesto ekipa, ki ima višje število točk iz ustnega zagovora. 

 

Tekmovanje Robo ločevalec iz leta v leto spreminja naloge, ki jih morajo roboti premagovati. 

Vsako leto je osnova vožnja po črni črti, spreminjajo pa se naloge kot npr.: lahko je naloga 

robota, da se izogne sivim oviram, črne izrine na desno, bele pa na levo stran proge, ter vse 

variante, ki so možne s temi barvami. Lahko je tudi naloga robota, da v eno smer proge pobira 

ovire črne barve, v drugo smer pa predmete bele barve ipd. 
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4.1 Izvedba 

Za izdelavo robota potrebujemo gradnike fischer tehnika (glej sliko 4.1), 2 upora, 2 

servomotorja, 3 senzorje (2 fototranzistorja in 1 senzor za razdaljo), 2 luči, 2 pokrovčka za 

ustvarjanje svetlobnega snopa, vmesnik, ter program Bascom za programiranje robota.  

 

Slika 4.1: Gradniki Fischer tehnika [3].  

 

Na koncu bo robot izgledal, kot prikazuje Slika 4.2.  

 

Slika 4.2: Končni izdelek.  

 

Za izdelavo konstrukcije robota potrebujemo elemente sestavljanke Fischer tehtnica (glej 

sliko 4.3), dva motorja (glej sliko 4.4), ter senzorje (glej sliko 4.5).  
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Slika 4.3: Potrebni elementi sestavljanke Fischer tehnika za izdelavo konstrukcije 

robota.  

 

 

Slika 4.4: Motor s kolesom in elementi Fischer tehnika, ki jih potrebujemo za pritrditev 

motorja na ogrodje robota.  

 

 

Slika 4.5: Senzor za razdaljo, fototranzistor, pokrovček za ustvarjanje svetlobnega 

snopa in luč.  
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Ogrodje sestavimo iz kock Fischer tehnik, kot prikazuje Slika 4.6.   

 

Slika 4.6: Ogrodje robota.  

 

Da bomo lahko na ogrodje namestili servomotorja, moramo nanju pritrditi elemente iz 

sestavljanke Fischer tehnik, ki jih vidimo na Sliki 4.4. Te elemente torej pritrdimo na oba 

motorja, in sicer  tako, da dobimo končni rezultat, kot je prikazan na Sliki 4.7.  

 

Slika 4.7: Servomotor s pritrjenimi gradniki Fischer tehnik.  
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Sestavimo še sprednji kolesi z vilicami, ki bodo služile za izrivanje predmetov. Te sestavimo 

tako, da dobimo končni izdelek, kot prikazuje Slika 4.8.  

 

Slika 4.8: Sprednje kolo z vilicami.  

 

Na ogrodje, ki smo ga sestavili, namestimo oba servomotorja ter sprednji kolesi z vilicami 

(kot vidimo na Sliki 4.7).  

 

Slika 4.9: Ogrodje z nameščenima motorjema in sprednjima kolesoma.  
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Na ogrodje robota je potrebno dodati še senzorje in luči. Za te je potrebno dodati še dva 

nosilca, kot vidimo na Sliki 4.10. Prvi senzor in prvo luč, ki sta namenjena prepoznavanju 

barve predmeta, namestimo na ogrodje robota, drugi senzor in drugo luč, ki služita sledenju 

črni črti na beli podlagi, pa namestimo na nosilca (prej smo ju namestili na ogrodje robota, kar 

je vidno na Sliki 4.10). Senzor za sledenje črni črti na beli podlagi namestimo med sprednji 

kolesi, nekaj milimetrov do centimetra od podlage (toliko, da se od podlage lahko odbija 

dovolj svetlobe).  

 

Slika 4.10: Nameščanje nosilcev za senzor in luč, ter postavitev senzorjev in luči.  
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Na robota je potrebno namestiti tudi tiskano vezje, ki ga vidimo na Sliki 4.11.  

 

Slika 4.11: Tiskano vezje.  

 

Za to bomo potrebovali 4 vijake, 4 matice ter elemente Fischer tehnika (glej sliko 4.12).  

 

Slika 4.12: Povezovalni element med tiskanim vezjem in ogrodjem robota.  
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Na tiskanem vezju so izvrtane štiri luknje, skozi katere bomo vstavili vijake, ter z njimi 

pritrdili elemente sestavljanke Fischer tehtnic na tiskano vezje (glej sliko 4.13).  

 

Slika 4.13: Spojeni deli sestavljanke Fischer tehtnic s tiskanim vezjem.  

 

Vse to namestimo na ogrodje robota (glej sliko 4.14).  

 

Slika 4.14: Robot z nameščenim tiskanim vezjem. 
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Za namestitev nam je ostal samo še senzor za merjenje razdalje oz. oddaljenosti od nekega 

telesa, ki ga pritrdimo nad senzor in lučjo za prepoznavanje barve telesa. Podobo v celoti 

sestavljenega robota lahko vidimo na sliki 4.15.   

 

Slika 4.15: Končna podoba robota.  

 

Zgoraj omenjene električne elemente moramo še povezati z žicami na vmesnik. Na priključek 

C0, C1, C2 in C3 vežemo 2 motorja, na A0, A1 in A2 pa vežemo senzorje (fototranzistorja in 

senzor za razdaljo). Prvi motor vežemo na C0 in C1, drugega pa na C2 in C3. Fototranzistorje 

pa vežemo tako, da en priključek vežemo na +5 V, drugega pa na priključek A0 ali A1 ali A2. 

Na fototranzistor je potrebno vezati tudi upor, ki ga vežemo iz A0, A1, A2 na GND.  

 

Da bo robot avtonomen, moramo nanj vezati še lastno napajanje (preko baterij). Baterije 

priključimo na priključka POW in GND. Rdečo žico iz baterij priključimo na priključek 

POW, črno žico pa na priključek GND.  

 

Bolj natančno shemo za vezanje uporov, fototranzistorjev in motorjev najdemo na sliki sheme 

krmilnika.   

4.2 Shema 

Iz sheme na Sliki 4.18 vidimo, da je motor M1 priključen na priključka C0 in C1, s katerima 

upravljamo vrtenje gredi motorja in s tem gibanje robota. Motor M2 je priključen na 
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priključka C2 in C3. Baza fototranzistorja T1 je priključena na A0, baza fototranzistorja T2 pa 

na A1. Kolektorska priključka teh dveh senzorjev sta priključena na napajanje +5 V, 

emitrorska priključka pa na upora, ki sta priključena naprej na GND. Senzor za merjenje 

razdalje IC1a je priključen na GND, +5 V in na A2. Prvi priključek od leve proti desni 

priključimo na GND, srednjega  na +5 V, desnega pa na A2. Luči Ž1 in Ž2 priključimo na C4 

ali C6 in na GND. En priključek luči Ž1 priključimo na C4, drugega pa na GND. Luč Ž2  

priključimo na priključka C6 in GND. Da bo robot povsem avtonomen, mora imeti tudi svoje 

lastno napajanje V1, ki ga priključimo na POW in GND. Pozitivni priključek napajanja 

priključimo na POW, negativnega pa na GND.  

Ž2

Ž1

POW

POW

POW

POW

B
3

B
2

B
1

B
0

PortD

PROG

+
5
V

G
N

D

G
N

D
+

5
V

POW

GND

A3

A2

A1

A0

+5V

GND

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

C0

+

-
V_CONST

V1

VS

G
N

D Vout

!VALUE

IC1a

!V
AL

UE

L2

!V
AL

UE

L1

T1

!VALUE
T2

!VALUE

M
2

MM
1

M

A4

A5

A6

A7

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

   

Slika 4.16: Shema krmilnika ePoDas-Rob1 z vezanima motorjema in fototranzistorji. 
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5 PRAVILA TEKMOVANJA ROBO LOČEVALEC  

V nadaljevanju so opisana vsa pravila v zvezi s tekmovanjem Robo ločevalec.  

5.1 Pravica sodelovanja 

Nastopajoči 

− Tekmovanje Robo ločevalec je namenjeno učencem osnovnih šol do vključno 9. 

razreda.  

− Na tekmovanju lahko sodelujejo posamezniki ali ekipe z največ dvema članoma, ki so 

zgradili svoj samogradni mobilni robot. Če tekmuje ekipa, mora vsak član ekipe 

dokazati svoj delež, ki ga je prispeval k razvoju in  izdelavi robota. 

− Tekmovalci oz. ekipe lahko tekmujejo le z enim robotom.  

Mentorji 

− Tekmovalcem in ekipam so lahko mentorji osnovnošolski učitelji tehnike, 

računalništva ali fizike na osnovni šoli. Če pa te možnosti tekmovalci ali skupine 

nimajo, je lahko poleg osnovnošolskega učitelja mentor tudi druga oseba, ki ima 

znanje iz robotike, mehatronike, elektrotehnike ali elektronike (npr. eden od staršev,  

dijak srednje tehniške šole itd.). 

5.2 Obveznosti mentorjev 

Naloge mentorjev 

− Naloga mentorja je skrb za spodbujanje, pridobivanje in širjenje znanj z 

interdisciplinarnega področja robotike, mehatronike, elektrotehnike in elektronike. 

− Mentor mora spodbujati inovativnost in raziskovanje svojih tekmovalcev oz. ekipe, 

skrbeti mora za vire novih informacij znanja, prepustiti mora pobudo za pridobivanje 

novih znanj tekmovalcu oz. ekipi, ter pripeljati tekmovalca oz. ekipo do novih 

spoznanj skozi lastne izkušnje in raziskovanje. 

− Mentor  ne sme postavljati zmage na tekmovanju kot glavni cilj, saj je tekmovanje 

namenjeno predvsem pridobivanju in spoznavanju novih znanj. Tako so mentorji 

zavezani, da svojim tekmovalcem oz. ekipam ne dajejo takojšnjih rešitev, ampak jih 

skozi raziskovanje pripeljejo do spoznanj. 
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5.3 Določila, ki se nanašajo na izdelavo in delovanje robota 

Samogradni robot in dimenzije robota 

− Samogradni mobilni robot je vsak mobilni robot, ki ga nastopajoči zgradijo po 

navodilih iz sestavljanke (npr. kupljene), ki vsebuje nepovezane osnovne elemente 

mobilnega robota, ali pa ga sami zgradijo po svojih lastnih načrtih iz osnovnih 

elementov. Nepovezani osnovni elementi robota so ohišje robota, motorji robota, 

elektronske komponente (tranzistorji, diode, integrirana vezja, upori), tiskano vezje, 

mehansko stikalo, baterija, električni kabli ipd. [ROBO sled] 

− Robot ni omejen glede dimenzije in teže, vendar morajo njegove dimenzije ustrezati 

karakteristikam proge, ki so navedene v poglavju Tekmovalna proga.  

Zgradba robota 

− Za konstrukcijo robota so dovoljeni robotski kompleti Lego in Fischer Tehnik ali 

katere koli druge gradbene kocke, ki so dostopne v trgovinah.  

− Pri uporabi komercialnih robotskih kompletov za sledenje črte lahko pride do 

diskvalifikacije, če tekmovalci ne spremenijo mehanske oblike robota ali ne 

spremenijo priskrbljene programske opreme.  

− Robot ima lahko le en senzor za sledenje črni črti.  

− Za pogon ne smejo biti uporabljena sredstva, ki bi lahko poškodovala tekmovalce, 

tekmovalno komisijo ali gledalce tekmovanja (kot npr. raketni pogon, eksplozivni 

naboji ipd.).  

− Motorji morajo biti  primerne velikosti glede na robota in tekmovalno površino.  

Avtonomnost robota 

− Robot mora biti avtonomen, kar pomeni, da mora sam nositi svoj vir energije, ne sme 

biti zunanje upravljan in med vožnjo po progi ne sme za sabo puščati nobenih svojih 

delov. Roboti morajo biti štartani ročno.  

− Daljinsko in ročno upravljanje ali posredovanje informacij robotu je prepovedano.  



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

49 

 

5.4 Tekmovanje 

Tekmovanje 

− ROBO ločevalec je tekmovanje, na katerem tekmovalec/ekipa tekmuje s svojim 

samogradnim mobilnim robotom v vožnji po progi, označeni s črno črto na beli ravni 

podlagi, na kateri so postavljene ovire. Te ovire mora robot odriniti iz črne črte ali pa 

jih obvoziti, odvisno od barve ovire. Največje število točk za vožnjo po progi dobi 

tekmovalec/ekipa, katere mobilni robot pravilno odrine/obvozi vse ovire in prevozi 

progo v najkrajšem času. 

Tekmovalna proga  

− Tekmovalna površina mora biti svetla (bela ali skoraj bela). Priporočen material za 

tekmovalno površino je linolej, lahko pa so tla tekmovalne površine gladka ali 

oblečena s tkanino. Na tej površini je označena proga z najmanj 1,8 cm in največ 3 cm 

debelo črno črto.  

− Oddaljenost ŠTARTNE in CILJNE črte proge od roba podlage, na kateri je proga, je 

14 cm.  

− ŠTARTNA črta je ustrezno prekinjena, da lahko roboti pred njo štartajo.  

− Dolžina tekmovalne proge je od 300 do 400 cm. 

− Na progi bo najmanj  10 in največ  15 ovinkov (od 45 do 90 ločnih stopinj).  Ovinki so 

lahko ločni ali lomljeni. Ločni ovinki imajo. polmer najmanj 12 cm, med dvema 

lomljenima ovinkoma pa je najmanj 10 cm razdalje.  

− Tekmovalna površina mora biti postavljena tako, da je v vodoravnem položaju.  

Merjenje časa vožnje na tekmovalni progi 

− Robot mora pred štartom stati na štartni črti, ki ima na sredini 3-centimetrsko 

prekinitev (glej Sliko 5.1).  

− Tekmovalec/ekipa požene robota na poziv merilca časa, ki zažene štoparico, ko robot 

spelje (zaradi časovnega zamika ob aktivaciji robota).  

− Čas vožnje se izmeri v trenutku, ko robot pripelje do ciljne črte, ki je prav tako 

prekinjena kot štartna črta. 

− Čas vožnje se meri ročno in ga merita vsaj dva merilca časa.  
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Slika 5.1: Tekmovalna proga.  

 

Priprava tekmovalne proge 

− Tekmovalno progo sestavi tekmovalna komisija pred pričetkom tekmovanja. Pri 

sestavi lahko sodelujejo tudi mentorji posameznih šol.  

Vožnja po tekmovalni progi 

− Pred tekmovanjem imajo tekmovalci/ekipe na voljo eno testno vožnjo po tekmovalni 

progi. Če to ni mogoče, to izvedejo na pomožni progi.  

− Roboti tekmujejo v dveh tekih. V obeh vozijo od štarta do cilja, razen, če organizatorji 

tekmovanja določijo drugače.  

Omejitve 

− Vsak tekmovalčev dotik robota med vožnjo po progi je prepovedan, če mu tega ne 

dovoli komisija. V primeru dotika robota med vožnjo brez dovoljenja tekmovalne 

komisije se tekmovalca/ekipo diskvalificira za tekočo vožnjo.  

− Ekipa se mora pred tekmovanjem dogovoriti, kateri od članov ekipe bo opravil test iz 

poznavanja robota in kateri ustni zagovor, kajti ustnega zagovora in testa ne more 

opravljati v imenu ekipe samo en član ekipe. V primeru enega tekmovalca pa ta opravi 

tako ustni zagovor kot test iz poznavanja robota.  

− Tekmovalna komisija si pridržuje pravico, da tekmovalca/ekipo vpraša o zgradbi in 

delovanju robota.  

− Tekmovalna komisija ima pravico ustaviti tekmovanje za posameznega 

tekmovalca/ekipo, če ugotovi, da je tekmovalec/ekipa kršila pravila tekmovanja.  
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Čas vožnje na tekmovalni progi 

− Vsak robot ima na voljo 3 minute časa za vsak tek, da pripelje od štarta  do cilja proge, 

razen če predhodno komisija določi drugače.  

Dolžina prevožene poti na tekmovalni progi  

− Če robot v predpisanem času ne pripelje do konca proge, se zabeleži dolžina poti, ki jo 

je robot prevozil po progi.  

− Če robot zavije s proge oz. izgubi črto ne da bi jo pridobil nazaj, preden poteče 

predpisan čas za vožnjo po progi, se zabeleži dolžina poti do točke, kjer je robot zavil 

s proge.  

− Če robot izgubi črto in je ne pridobi nazaj, se lahko tekmovalec/ekipa odloči za 

predčasno prekinitev teka. V tem primeru mora tekmovalec/vodja ekipe sodniku 

povedati, da želi predčasno končati ta tek. Ekipi se bo zabeležila dolžina poti do točke, 

kjer je tekmovalec robota odstranil s tekmovalne površine.  

Ovire 

− Ovire so lahko postavljene kjerkoli na progi, označeni s črno črto, le da morajo biti 

vsaj 10 cm oddaljene ena od druge in ležati na črti. Oviro predstavlja kvader, težak 

približno 50 g, dimenzij 8 cm x 4,5 cm x 3,5 cm (višina, širina, globina). Ovire so 

različno pobarvane. Lahko so črne, sive in bele. Za te barve so oznake po RGB-paleti 

(R-rdeča, G-zelena, B-modra) naslednje: črna (0, 0, 0), siva (136, 136, 136) in bela 

(255, 255, 255).    

− Na tekmovalni progi morajo biti vsaj 3 ovire.  

− Ovire, ki jih robot izrine, ostanejo na mestu, kamor so bile izrinjene, dokler robot ne 

dokonča ocenjevalne vožnje. Po končani vožnji se ovira postavi na svoje prvotno 

mesto.  

Razvrstitve 

− Za končno razvrstitev tekmovalcev/ekip se seštejejo točke testa iz poznavanja robota 

TP, točke ustnega zagovora TU, ter točke, pridobljene z vožnjo robota TR. Zmaga 

tekmovalec/ekipa, ki zbere največje skupno število točk. Če se zgodi, da zbereta dva 

tekmovalca/ekipi enako skupno število točk, zasede višje mesto ekipa, ki ima višje 

število točk z ustnega zagovora. 
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Priprava testa iz poznavanja robota 

− Test iz poznavanja robota pripravi komisija pred tekmovanjem, pri njegovi sestavi pa 

lahko sodelujejo tudi mentorji ekip/tekmovalcev.   

Test iz poznavanja robota 

− Test iz poznavanja robota se lahko izvede v pisni ali elektronski obliki.  

− V testu se lahko pojavljajo vprašanja, ki ponujajo en ali več pravilnih odgovorov, ter 

vprašanja tipa drži/ne drži.  

− Čas izvajanja testa je časovno omejen na 20 minut. Prvih 5 minut je namenjenih za 

odpravljanje nejasnosti v vprašanjih, ostalih 15 minut pa reševanju testa.  

− Tekmovalec mora rešiti test sam, brez pomoči mentorja. 

Točkovanje testa 

− Odgovori na vprašanja se točkujejo s pozitivnimi in negativnimi točkami. Pravilni 

odgovori prinašajo pozitivne, nepravilni pa negativne točke. Neodgovorjena vprašanja 

ne prinašajo točk.  

− Če je test v elektronski obliki, si lahko tekmovalci takoj zatem, ko končajo, ogledajo 

pravilnost oz. nepravilnost svojih odgovorov ter število točk, ki so jih zbrali na testu. 

Če je test v pisni obliki, si ga lahko tekmovalci ogledajo šele po opravljeni ocenitvi 

komisije.   

Ustni zagovor 

− Na ustnem zagovoru si tekmovalec/član ekipe sam izžreba vprašanje.  

− Tekmovalec mora opraviti zagovor sam (brez pomoči mentorja).  

− Na zagovoru se predvideva poznavanje uporabe eksperimentalne ploščice in 

preprostega digitalnega merilnega instrumenta.  

− Na ustnem zagovoru je potrebno: 

− pravilno zgraditi preprosto vezje, na katerega se nanaša vprašanje, po potrebi na 

eksperimentalni ploščici;  

− prikazati in razložiti delovanje vezja oziroma električnega elementa. Delovanje 

vezja oziroma električnega elementa je potrebno nazorno prikazati s pomočjo 

učinka ali meritve z digitalnim instrumentom;  

− razložiti in izvesti postopek načrtovanja vezja eksperimentalno ali analitično s 

pomočjo formul in fizikalnih zakonitosti.  
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Točkovanje ustnega zagovora 

− Točkovanje gradnje vezja: Tekmovalec dobi za pravilno zgrajeno vezje 30 točk. Če 

potrebuje tekmovalec za popravilo napake v gradnji vezja pomoč komisije (v obliki 

podvprašanja) in jo popravi, lahko dobi največ 20 točk. Če pa tekmovalec potrebuje za 

popravilo napake v gradnji vezja pomoč komisije (v obliki podvprašanja) in je ne 

popravi, lahko dobi največ 10 točk. 

− -Točkovanje prikaza in raz-lage delovanja vezja/elementa: Tekmovalec dobi za 

pravilen prikaz in razlago delovanja vezja 30 točk. Če tekmovalec pravilno prikaže in 

razloži delovanje vezja, potem ko mu komisija v pomoč že postavi podvprašanja, 

lahko dobi za prikaz in razlago delovanja vezja/elementa največ 20 točk. Če pa 

tekmovalec kljub podvprašanjem komisije ,nepravilno izvede in razloži delovanje 

vezja, lahko komisija ovrednoti njegovo izvedbo in razlago z največ 10 točkami. 

− Točkovanje načrtovanja vezja: Če tekmovalec pravilno razloži postopek za 

eksperimentalno načrtovanje enega ali več elementov vezja, dobi 20 točk. V kolikor 

tekmovalec želi in dobi pomoč komisije v obliki podvprašanj in izvede pravilno 

načrtovanje, se tekmovalcu dodeli 10 točk. Če kljub pomoči komisije tekmovalec ne 

izvede pravilnega načrtovanja vezja, dobi 0 točk. Če tekmovalec pravilno razloži in 

izvede postopek načrtovanja enega ali več elementov vezja, in sicer analitično, s 

pomočjo formul in fizikalnih zakonitosti, dobi 40 točk. V kolikor tekmovalec želi in 

dobi pomoč komisije v obliki podvprašanj in izvede pravilno načrtovanje, se 

tekmovalcu dodeli le 20 točk. Če kljub pomoči komisije tekmovalec pravilnega 

načrtovanja vezja ne izvede, dobi 0 točk. 

− Za vsak del ustnega zagovora lahko komisija tekmovalcu zastavi v pomoč največ dve 

podvprašanji. 

− Točke, pridobljene na posameznih delih ustnega zagovora, se seštejejo.  

− Vsoto točk, dobljenih na ustnem zagovoru, označimo s TV. Teh točk je skupno lahko  

največ 100.  

− TP je največje možno število točk na testu iz poznavanja robota. Tekmovalci dobijo za 

ustni zagovor enako število točk TU, kot je največje možno število točk na testu iz 

poznavanja robota, t. j. TP. Točke TV se preračunajo v točke ustnega zagovora TU, ki 

so primerljive s točkami testa poznavanja robota, in sicer po formuli: 

TU = (TV/100)*TP  
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Točkovanje vožnje 

− Tekmovalci dobijo za celotno prevoženo progo (PP) 50 točk.  

− Če se robot na progi izgubi, se odmeri dolžina prevožene poti (DP). Za vsak X cm 

prevožene poti se pridobi ena točka. X izračunamo tako, da dolžino proge DP delimo s 

številom možnih točk za vožnjo:  

X = DP/50  

 Dolžino prevožene poti nato izračunamo po naslednji formuli: 

      PP = DP/X 

− Tekmovalec dobi za vsako pravilno izrinjeno ali obvoženo oviro (PI) z robotom 10 

točk. Če tekmovalčev robot ovire ne izrine popolnoma oziroma se jo dotakne namesto 

da bi jo obvozil, dobi 5 točk. Če pa tekmovalčev robot oviro prezre, tekmovalec/ekipa 

dobi nič točk. 

− Tekmovalcu, katerega robot najhitreje in pravilno prevozi tekmovalno progo (ČP), se 

dodeli 60 točk. Za ostale tekmovalce pomeni vsaka sekunda, ki jo njihov robot preseže 

od najboljšega časa, eno točko odbitka.  

− Vse točke različnih kategorij vožnje (točke za pot, ovire in čas) (TW) se seštejejo:  

TW = PP + PI + ČP 

− TP je največje možno število točk na testu iz poznavanja robota. Tekmovalci dobijo za 

vožnjo enako število točk TR, kot je največje možno število točk na testu iz 

poznavanja robota, t. j. TP. Točke TW se preračunajo v končne točke vožnje TR, ki so 

primerljive s točkami testa poznavanja robota, in sicer po formuli: 

TR = (TW/max.TW)*TP 

Dokumentacija 

− Dokumentacija je obvezna.  

Predstavitev dokumentacije 

− Vsaka ekipa/tekmovalec mora s seboj na tekmovanje prinesti elektronsko predstavitev 

v PowerPoint obliki in plakat, kjer sta dokumentirana konstrukcija in program 

njihovega robota. Predstavitev in plakat morajo tekmovalci predstaviti sodnikom med 

intervjujem.  

− Predstavitev mora vsebovati tudi informacije o ekipi in o tem, kako se je 

ekipa/tekmovalec pripravljal na tekmovanje Robo ločevalec odpadkov.  
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− Področja, ki jih je potrebno zajeti:  

− ime ekipe,  

− imena članov ekipe in (če je mogoče) slika članov,  

− ime šole, ki jo ekipa/tekmovalec obiskuje,  

− slike robota v času nastajanja,  

− informacije o robotu, vključno s shemami, mehaničnimi risbami in vzorci 

kode,  

− zanimivosti robota,  

− cilj oz. kaj želi ekipa doseči v robotiki.  

− Sodniki ocenijo predstavitev in nato razpravljajo o njeni vsebini z ekipo/tekmovalcem.  

5.5 Tekmovalna komisija 

Sestava 

− Tekmovalno komisijo sestavljajo vsaj en predstavnik organizatorjev tekmovanja in še 

dva učitelja tehnike in tehnologije iz osnovne šole, ki ne sodelujejo na tekmovanju, ali 

pa učitelja tehničnih predmetov iz srednje šole.  

Pristojnosti tekmovalne komisije 

− Tekmovalna komisija preverja delovanje robotov ter ustrezno ukrepa v primeru kršitev 

pravil tekmovanja.  

− Tekmovalna žirija mora najmanj eno uro pred izvedbo tekmovanja sestaviti 

tekmovalno progo, postaviti kontrolne točke in označiti postavitvena mesta ovir. 

− Tekmovalna komisija med tekmovanjem meri čas, ki ga roboti potrebujejo za vožnjo 

od štarta  do cilja, ali pa zabeleži prevoženo dolžino poti v primerih, ko robot ne pride 

do cilja. 

− Tekmovalna komisija pripravi pred tekmovanjem test iz poznavanja robota. 

− Tekmovalna komisija mora pred tekmovanjem pripraviti za ustni zagovor najmanj 6 

različnih vprašanj o osnovnih elementih ali osnovnih vezjih robota, izmed katerih 

tekmovalci izžrebajo vprašanja. Prav tako pa mora tekmovalna komisija pripraviti vse 

potrebne komponente in instrumente, ki so potrebni za odgovore na vprašanja.  

− Odgovore tekmovalcev tekmovalna komisija točkuje.  

− Tekmovalna komisija posluša predstavitev tekmovalcev/ekipe o predelavi, nadgradnji 

ali izboljšavi njegovega/njunega  robota in s pomočjo vprašanj zbere vse informacije, 

potrebne za točkovanje robota.  
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5.6 Nagrade in priznanja 

Nagrade 

− Tekmovalcem/ekipam se podelijo nagrade in priznanja za prvo, drugo in tretje mesto.  

Priznanja 

− Vsi udeleženci tekmovanja prejmejo priznanja o sodelovanju.  
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6 PREGLED OBJAV NA TEMO TEKMOVANJ IZ ROBOTIKE 

V nadaljevanju diplomske naloge najdemo šest kratkih opisov člankov, ki so bili objavljeni v 

različnih revijah na temo tekmovanj iz robotike.  

 

Avtorji članka z naslovom Using LEGO NXT mobile robots with labview for undergraduate 

courses on mehatronics predlagajo laboratorijsko delo in študentska tekmovanja, ki temeljijo 

na LEGO mindstorms NXT kompletih, in standardno programsko opremo labview. S to 

kombinacijo želijo avtorji spodbuditi oblikovanje in eksperimentiranje z resnično strojno in 

programsko opremo na programih, kjer je mobilna robotika sprejeta kot motivacija za uvedbo 

mehatroničnih sposobnosti. [17] 

 

Avtorji članka z naslovom Teaching Technology Using Educational Robotics ugotavljajo, da 

zanimanje za programe, ki temeljijo na osnovi matematike, znanosti in tehnologije, na ravni 

srednje šole in terciarni ravni v zadnjih nekaj letih vztrajno upada. Da bi rešili ta problem, so 

uporabili drugačne strategije za pridobitev zanimanja na teh področjih študija. Ena 

uspešnejših in obetavnejših strategij, ki so jih preizkusili na Central Queensland University 

(CQU), je uporaba robotike kot izobraževalnega orodja. Poudarjajo pa, da njegova izvedba ne 

sme biti naključna, saj se lahko interes za robotiko hitro zmanjša tako zaradi izgube 

interesantnosti kot novosti. Zato je potrebno dolgoročno načrtovanje, da bi povečali potencial 

izobraževalne robotike. Opozarjajo pa tudi na previdnost pri izvajanju izobraževalne robotike, 

da se ne doseže nasproten učinek, saj se lahko nehote odvrača študente od tradicionalno 

usmerjenih predmetov matematike in naravoslovnih predmetov. Članek z naslovom Teaching 

Technology Using Educational Robotics opisuje tak projekt, izveden na CQU. [18] 

 

Avtorji prispevka New Pathways into Robotics: Strategies for Broadening Participation 

predlagajo novo strategijo za seznanjanje učencev z robotsko tehnologijo in koncepti ter 

zagovarjajo pomembnost opravljanja več vstopnih točk v robotiki. Avtorji še posebej 

opisujejo štiri strategije, ki so bili uspešne pri vključevanju širokega spektra udeležencev: (1) 

s poudarkom na temah, ne le izzivih, (2) združevanje umetnosti in inženiringa, (3) 

spodbujanje pripovedovanja, (4) organiziranje razstav (exhibitions) namesto tekmovanj. V 

tem prispevku opisujejo novo tehnologijo, imenovano PicoCricket, ki podpira te strategije, in 

sicer tako, da mladim omogoča, da načrtujejo in programirajo umetniške stvaritve, ki 
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vključujejo svetlobo, zvok, glasbo in gibanje. Prispevek zaključijo z analizo dejavnosti 

robotike v treh izobraževalnih okoljih, ki preučuje, kako lahko te nove strategije in 

tehnologije pripeljejo do sodelovanja mladih z različnimi interesi in učnimi stili. [19] 

 
Avtorji dokumenta Using Robotics to Motivate ‘Back Door’ Learning govorijo o tem, da bi 

lahko v robotiki zagotovili vozilo, ki bi vodilo osnovnošolske in srednješolske otroke k 

učinkovitemu razumevanju principov programiranja in gradnje. Poudarjajo pa tudi, da otroci 

sprejemajo robotiko kot vzpodbudo in motivacijo ter jim je v interesu, da izdelajo robota, ki 

dela, kar želijo, vodi preko "back door". Otroci se učijo o programiranju in inženiringu na 

način, ki je tako dobro utemeljen kot tudi posplošen. Vse te ugotovitve izhajajo iz empiričnih 

študij o otrocih, ki so sodelovali na robotskih tekmovanjih, kjer so ponavadi delali v skupinah, 

gradili robote kot izven-kurikularne dejavnosti, podprte z učiteljem ali mentorjem. Otroci v 

teh študijah so bili iz različnih izobraževalnih in socialnih okolij.  

 

Avtorjem se je nato zastavilo vprašanje, zakaj je robotika za otroke tako motivacijska (tudi za 

otroke, ki niso "tehnično naravnani"). Avtorji nato v svojem prispevku opisujejo učenje, ki 

izhaja iz otrokovih izkušenj pri gradnji in programiranju robotov. V njem so tudi opisani 

primeri otrok, ki so z reševanjem težav v robotiki prišli do spoznanja, da se učijo predmete, ki 

so jim bili včasih težki in nedostopni. Opisujejo tudi primere otrok, ki identificirajo in 

razumejo načela, koncepte in elemente prakse, ki so bistvenega pomena za načrtovanje in 

inženiring. Opisujejo tudi, kako so se srednješolci z delom v nekaj dneh naučili, da ima 

programiranje in tehnično znanje socialno ozadje. [20] 

 

Avtor študije z naslovom The Effects of a Technological Problem Solving Activity on FIRST 

LEGO League Participants' Problem Solving Style and Performance je leta 2004 na 

tekmovanju »No Limits FIRST™ LEGO  ™ liga Robotics challenge« na »student 

participants’ problem solving styles and performances« proučeval učinke aktivnosti 

tehnološkega reševanja problemov. Predhodne raziskave so nakazale, da bi lahko stili 

reševanja problemov in zmogljivosti vplivale na otroke, ki so v kognitivnem razvoju. 36 

fantov in deklet, starih 9–14 let, je bilo izbranih iz uradno registriranih FLL ekipe v Oddelku 

Virginia Department of Education Regions 6 & 7 of Southwest Virginia. Udeleženci so trikrat 

v osmih tednih samoocenili svoje zaupanje v reševanje tehnoloških problemov, svoj stil  

pristopa oziroma izogibanja in osebni nadzor. Dva ocenjevalca sta neposredno opazovala štiri 

razsežnosti tehnološkega reševanja problemov (razlago problema, razvoj načrta, modeliranje/ 



Dušič Maja, Pregled tekmovanj iz robotike  

59 

 

izdelavo prototipa in vrednotenje rešitve načrta) na štirih točkah v istem obdobju osmih 

tednov. Za analiziranje podatkov je bila uporabljena enostavna ANOVA, ponovljene meritve 

ANOVA, MANOVA, regresijske analize ter kvalitativne analize. Avtor je prišel do zaključka, 

da udeleženke tekmovanja FLL (dekleta, stara 9–14 let) svojega celostnega stila tehnološkega 

reševanja ne dojemajo nič drugače kot udeleženci (fantje, stari 9–14 let). Iz tega lahko 

sklepamo, da spol pri sami učinkovitosti nima velike vloge. Brez formalnega izobraževanja 

ali vaj so 9–14  letni udeleženci tekmovanja FLL v samo osmih tednih pokazali znatno 

povečanje zaupanja, splošni stil tehnološkega reševanja problemov, razlago problema, 

izdelavo načrta, vrednotenje rešitve načrta in nasplošno – uspešnost tehnološkega reševanja 

problemov.[21] 
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7 ZAKLJUČEK 

Iz vrednotenj tekmovanj, ki temeljijo na preverjanju znanja, je razvidno, da so se od vseh 

predstavljenih robotskih tekmovanj najbolje odrezali Festival inovativnih tehnologij, 

RoboCupJunior Reševalec A in B ter LEGObum-9. Ta štiri tekmovanja od vsakega 

tekmovalca zahtevajo največ znanja.  

 

Festival inovativnih tehnologij (FIT) zahteva od tekmovalcev največ znanja, saj se naloge 

tekmovanja tekmovalcem podajo šele na samem tekmovanju, zaradi česar morajo tekmovalci 

skonstruirati in sprogramirati robota na licu mesta. Seveda se na tem tekmovanju izvaja tudi 

ustni zagovor, da lahko komisija dodatno preveri znanje tekmovalcev.  

 

Za tekmovanja RoboCupJunior Reševalec A in B, ki sta se uvrstila na drugo mesto, morajo 

tekmovalci pripraviti dokumentacijo, ki vsebuje podatke o ekipi in robotu, ter razvojne 

stopnje konstruiranja robota, s čimer se preveri določena količina znanja. Seveda pa se izvaja 

tudi ustni zagovor, na katerem tekmovalci dodatno dokažejo svoje znanje in razumevanje 

robotike ter delovanje svojega robota.  

 

LEGO bum-9 je četrta najboljša izbira tekmovanja, ki zahteva od tekmovalcev največ znanja. 

Na tem tekmovanju morajo tekmovalci robotu spremeniti progam in mu prilagoditi obliko za 

zastavljene vidike naloge, morajo pa tudi dokazati, da je vsak član ekipe pomembno vplival 

na razvoj, gradnjo ali programiranje robota.  

 

Ker je možno tekmovanja tudi izboljšati, se je naredilo novo tekmovanje, in sicer Robo 

ločevalec, ki temelji na preverjanju znanja tekmovalcev in od njih zahteva največ pokazanega 

znanja. Na tem tekmovanju morajo tekmovalci programirati robote na samem tekmovanju, 

jim spreminjati konstrukcijo za določene naloge, saj se naloge tekmovanja vsako leto malo 

spremenijo. Tekmovalci pa morajo dokazati svoje znanje o robotiki tudi na pisnem 

preverjanju znanja ter ustnem zagovoru.  
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9 PRILOGE 

Priloga 1: CD z naslovom Pregled tekmovanj iz robotike.  

Mapa Datoteka Opis 

Diplomska naloga Diplomska naloga.doc Diplomska naloga 

Diplomska naloga.pdf Diplomska naloga 

Program robota Program robota.tex Program robota v tex formatu 

Program robota.bas Program robota v bas formatu 

Video posnetki vožnje robota Vožnja_1 Video posnetek vožnje robota 

Vožnja_2 Video posnetek vožnje robota 

  

 


