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Dokument vsebuje prirejena pravila za ekipe osnovnih šol (OŠ) medtem, ko za srednje šole (SŠ) veljajo
pravila svetovnega tekmovanja. Za izvedbo tekmovanja se smiselno uporabijo vsa ostala pravila
svetovnega tekmovanja RoboCupJunior Nastop (RoboCupJunior OnStage - Rules 2017).
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TEKMOVALNA EKIPA

1.1 Osnovnošolsko tekmovanje

Tekmovalna ekipa lahko ima najmanj dva člana in največ osem članov. Na državnem tekmovanju
RoboCupJunior Slovenija za osnovne šole lahko sodelujejo ekipe učencev, ki obiskujejo osnovno
šolo v Sloveniji, do vključno 9. razreda.
Priporočilo!
Pri uveljavljanju izjemnih dosežkov za Zoisovo štipendijo je možno uveljavljati individualni izjemni
dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani. Priporočamo mentorjem, da
pripravijo svoje ekipe z največ pet člani.

Za sodelovanje slovenskih ekip učencev ali dijakov na svetovnem RoboCupJunior tekmovanju veljajo
določila svetovnega RoboCupJunior tekmovanja o starosti članov tekmovalnih ekip (RoboCupJunior
OnStage - Rules 2017).
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NASTOP

2.1 Število nastopajočih na odru

Med nastopom so lahko v označenem delu za nastop (3x4m) naenkrat največ štirje nastopajoči,
medtem ko se ostali lahko nahajajo v zunanjem delu označenega območja (točka 2.9 pravil
svetovnega tekmovanja RoboCupJunior OnStage - Rules 2017).
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OSTALA PRAVILA

Za izvedbo tekmovanja se smiselno uporabijo vsa ostala pravila svetovnega tekmovanja
RoboCupJunior Nastop (RoboCupJunior OnStage – Rules 2017).

Vse morebitne nejasnosti v zvezi s pravili je potrebno razčistiti pred nastopom!
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PREHODNE DOLOČBE

Z 31. 5. 2017 prične tudi za osnovnošolske ekipe (OŠ) veljati določilo, ki dovoljuje največ pet članov
ekipe, zaradi pravil svetovnega tekmovanja in pogojev za Zoisovo štipendijo. (RoboCupJunior
OnStage – Rules 2017). Pri številu nastopajočih na odru ne bo omejitev (vseh pet članov ekipe lahko
nastopa).

Priporočamo izvedbo nastopa za osnovnošolske (OŠ) ekipe, kjer vsak član ekipe zgradi svojega
robota in ga pred komisijo zagovarja. Pri čemer je robot vsaka naprava (ne nujno mobilna, lahko je
del kulise), ki zajema mehanski del, ima vsaj en senzor , vsaj en aktuator, en krmilnik (in program).
Izvedba je lahko v obliki samogradnje (tiskano vezje) ali sestavljena po delih (arduino, itd). Za vožnjo
robotov po odru je dovoljena podloga s črto.
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