
CRORoboCup Open

Junior Rescue 2012.

Varaždin, 26. svibnja 2012.



Pripreme za natjecanje 24. i 25.5.2012.



Velika pomoć 

roditelja i 

prijatelja.



Natjecatelji iz Pule stigli su već u 

petak i smjestili se u hostelu.



Nagrade, priznanja, pehari 

– sve je već tu.



26.5.2012. veliko natjecanje CRORoboCup Junior 2012.

prijava za natjecanje i vježba u areni od 8 do 11 h



Tu ne treba održavati disciplinu, svi su 

zainteresirani svi rade. 



I najbolja slovenska ekipa ŠENČUR u kategoriji osnovnoškolaca je tu. Oni 

koriste LEGO sučelje.







U 10 45 na binu su pozvani članovi sudačke komisije da još jednom svima 

pročitaju pravila.



Poslije svečanog otvorenja natjecanja uz himnu i klavir točno po unaprijed 

predviĎenom vremenu započeo je prvi krug natjecanja. 



U prvom krugu više je dobrih rezultata što drugi krug čini zanimljivijim.



A sudačka ekipa je već poznata iz prethodnih natjecanja Hrvatske lige 

robotičara. To su: Đula NaĎ, Enes Bektešević, Petar Dobrić, Dragan Pantić i 

Džerladina Kuzminski.



I voditelj ovog natjecanja, 

jedan od pokretača lige, 

najvrjedniji i najuspješniji 

mentor Ivica Kolarić.



Dobra vožnja i svaki novi bod veselje 

natjecateljima i publici. 



A konačni rezultati znali 

su se tek u 18 sati.



Vrijeme do ispisivanja priznanja brže je prošlo uz poznate stihove. Posebno 

dobro ovu pauzu iskoristili su srednjoškolci iz Slovenije i sve nas dobro zabavili.



U kategoriji Primary – osnovnoškolci :

1.mjesto ekipa Tipkalo    2.mjesto ekipa Konto    3.mjesto ekipa Team Victory



U kategoriji Secondary – srednjoškolci:

1.mjesto 4T-Robot    2.mjesto ATP Robotika    3.mjesto IROBOT - Ptuj



Ako se zbroje svi rezultati Hrvatske lige robotičara najuspješnija je ekipa 

Konto, zatim Kupa i Korana.



Hvala svima koji su nam omogućili da se družimo , učimo, napredujemo i 

nagradimo one koji su ove godine postigli najbolje rezultate. Hvala roditeljima 

koji su zajedno sa nama provodili vikende družeći se sa robotima. A naš sljedeći 

zadatak je predstaviti Hrvatsku na svjetskom natjecanju koje će se održati od 

19. do 25.6. u Mexicu.

Jelka Hrnjić, prof.


