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Što je Croatian Makers liga? 

 

Croatian Makers liga je dio projekta Croatian Makers koji je 2014. godine pokrenuo Institut za 

razvoj i inovativnost mladih (IRIM), a njen cilj je omogućiti široko uključivanje robotike, 

automatike i programiranja u edukaciju u osnovnoškolskom uzrastu.  

Svrha Lige je ponajprije edukacijska, a tek potom natjecateljska.  

 

IRIM će sudionicima osigurati potrebne robote na posudbu, 5 (pet) robota mBot (Bluetooth 

verzija), odnosno dati u trajno vlasništvo sukladno pravilima Lige.   

Ukoliko Sudionik  (u ovom slučaju Udruga mladih Feniks) bude sudjelovao u najmanje 4 

kola Lige, odnosno jednom kolu manje nego je ukupno kola Lige u školskoj godini 2018./2019. 

i pridržavao se Pravila i drugih odluka i uputa Organizatora, IRIM će darovati Opremu (5 

robota) Sudioniku u njegovo trajno vlasništvo nakon 01.09.2019. godine. 

 

 

PRAVILA CM lige 

 

 

SUDJELOVANJE 

U Croatian Makers ligi (dalje: CM liga ili Liga) koju organizira Institut za Razvoj i Inovativnost 

Mladih (dalje: IRIM ili Organizator) sudjeluju učenice i učenici osnovnoškolskog uzrasta u 

dvije dobne kategorije (dalje: natjecatelji). 

Prva dobna kategorija je za natjecatelje koji u vrijeme početka Lige pohađaju od prvog do 

petog, a druga za natjecatelje od šestog do osmog razreda osnovne škole. Iznimno, u slučaju 

procjene učitelja ili mentora koji ih priprema, natjecatelje petog razreda moguće je prijaviti u 

stariju dobnu skupinu ako učitelj ili mentor procjeni da je pojedini natjecatelj spreman za 

natjecanje u starijoj dobnoj skupini. 

Sudjelovanje u Ligi omogućeno je školskim ustanovama, klubovima mladih tehničara, 

obrazovnim udrugama ili drugim pravnim subjektima koji okupljaju i educiraju djecu za rad u 

robotici prema programu Lige (u daljnjem tekstu: Sudionik). 

U Ligi mogu sudjelovati, i Opremu dobiti, samo Sudionici čiji predstavnici, a koji će raditi s 

djecom u okviru Lige, osobno preuzmu Opremu pri dolasku na radionicu koju će Organizator 

organizirati, i u cijelosti joj prisustvuju. 

U Ligu se mogu uključiti i pravni subjekti i privatne škole koji se nisu prijavili na otvoreni 

poziv za dodjelu opreme ili nakon otvorenog poziva nisu odabrani za dodjelu opreme, ukoliko 

iz vlastitih sredstava ili donacijom nabave potrebnu opremu i upute zahtjev za uključenje u Ligu 

najkasnije do datuma 30.9.2018.  
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ORGANIZACIJA NATJECANJA 

Liga je podijeljena na kola koja se održavaju tijekom školske godine. U 2018./2019. školskoj 

godini održati će se ukupno najviše 5 kola natjecanja. Raspored kola natjecanja biti će 

dostupan na web stranicama Lige.  

Sudionici će biti podijeljeni u skupine prema geografskoj lokaciji. Popis regija i sudionika u 

pojedinoj regiji biti će dostupan na web stranicama Lige. 

Kolo natjecanja može se održati na dva načina: fizičko kolo i online kolo.  

Kod provedbe fizičkog kola natjecanja svi sudionici iz pojedine regije okupljaju se na jednom 

mjestu i u isto vrijeme na istom mjestu  provode natjecanje. Popis centara za provođenje 

fizičkog natjecanja i kontakt podaci centra i osobe zadužene za koordinaciju provođenja 

natjecanja u centru bit će dostupni na web stranicama Lige ili posebno dostavljeni sudionicima. 

Kod provedbe online kola natjecanja sudionici provode natjecanje u vlastitom prostoru i o 

provedbi natjecanja izvještavaju organizatora kroz web stranicu Lige. 

Upute o provedbi oba načina održavanja natjecanja biti će dostupna na web stranici Lige ili 

sudionicima posebno dostavljena. 

 

OPREMA I MATERIJAL ZA PROVOĐENJE NATJECANJA 

Oprema i materijal za provođenje natjecanja definirani su od strane Organizatora i jednaki su 

za sve Sudionike. Natjecatelji se tokom natjecanja smiju natjecati samo s opremom propisanom 

od strane Organizatora. Popis odabrane opreme za provođenje natjecanja bit će dostupan na 

web stranici Lige, a popis potrebne opreme za pojedino kolo biti će dostupan minimalno tri 

dana prije provođenja kola natjecanja. 

Obje dobne skupine natjecatelja koriste istu opremu. 

 

ZADACI ZA NATJECANJA 

Zadatke za natjecanja Sudionici će dobivati putem elektroničke pošte.  
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