
ROBOTIČKA ALKA (JUNIOR) TROGIR - 2012. 

održana je 10. studenoga 2012. sa početkom u 10 sati ispred OŠ ˇPetar 

Berislavićˇ Trogir. Natjecanje je započelo svečano uz sudjelovanje školske 

zadruge KAIROS, Kud-a Kvadrija i Segetskih mažuretkinja. 

 



Natjecatelje i prisutne je pozdravila 

ravnateljica Gordana Cvitanović u ime 

škole domaćina, Vedrana Zelalija u ime 

grada Trogira, Tomislav Nikolić u ime 

ZTK grada Splita i Splitsko-dalmatinske 

županije i Ivica Kolarić u ime glavnog 

organizatora Hrvatskog društva za 

robotiku.  



Natjecanje je zainteresiralo medije, 

tako da je Nova TV snimila veći dio 

natjecanja i isječak sa natjecanja 

objavila u večernjem dnevniku. 

Iz Dnevnika: Održana tradicionalna robo-alka 

Kako se tradicija i moderna tehnologija jednostavno mogu 

povezati u jedno, pokazali su danas natjecatelji Robotičke alke 

održane u sunčanom Trogiru. 

Kao pravi i alkar na konju, osnovnoškolac koji je sastavio 

robot ima sličan zadatak. Robo-alkar Ante Perica tri puta 

zaredom je pogodio sridu. Njegova škola je pobjednik, a on 

nešto kao slavodobitnik.  

Robotička alka nije samo slučajna dosjetka, već natjecanje od 

formata. 'Ova alka je tradicionalna u Hrvatskoj, to je u Hrvatskoj 

jedno od najjačih natjecanja', kaže Ivica Kolarić iz Hrvatskog 

društva za robotiku. 

Mala razlika od sinjske alke, ovdje su stigle i alkarice, mogu 

sudjelovati i djevojčice i dječaci.  



Natjecalo se 18 ekipa, 54 učenika i svaki od njih, u svakom kruga pogađao je 

alku 3 puta. 



U prvom krugu natjecanja bilo je puno treme.  



Drugi krug natjecanja bio je 

puno uspješniji, sa puno 

pogodaka u sridu. 



Ovo su rezultati 1. i 2. kruga natjecanja.  



 

 
U treći krug plasiralo se 5 ekipa. 

A najbolji od najboljih bili su 

učenici OŠ Majstora Radovana, 

OŠ prof. Filipa Lukasa i OŠ 

Kman-Kocunar. 



Osmjesi na licima 

pobjednika govore sve, a 

uz njih veselili su se i 

njihovi prijatelji, roditelji…. 



Na natjecanju su studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje predstavili 

učenicima svog samobalansirajućeg robota – Tiltera. 

Jelka Hnjić, prof. 


