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FIRST LEGO League Remote Event Hub 
Stručná príručka pre trénera  tímu  
 

 

Pripravili sme pre vás stručnú príručku aby ste vedeli ako budú turnaje prebiehať. 
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Ako to bude prebiehať 
Pred turnajom budete musieť pripraviť podklady k jednotlivým častiam súťaže a v deň turnaja ich budete 

diskutovať s porotcami a rozhodcami formou online stretnutia použitím nástroja Microsoft Teams. 

Stretnutie s porotcami bude zahŕňať Inovačný projekt, Robot Design a Základné hodnoty a bude trvať 

cca. 30 minút. Detailný rozpis nájdete v dokumentoch k turnaju.  

Stretnutie s rozhodcami Robot Game bude trvať max. 5 minút. 

Inovačný projekt 
Pripravíte si projekt tak, ako po iné roky s tým, že keď ho budete mať pripravený, tak z neho nahráte 

video a toto aj s prípadnými ďalšími materiálmi, ktoré chcete dať porotcom umiestnite na portál.  
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Samotný projekt budete prezentovať v deň turnaja počas online stretnutia s porotou. Na prezentáciu 

budete mať 5 minút + 5 minút na otázky a odpovede. 

Robot Design 
Pripravíte si aspoň jedno z nasledujúcich (môžete aj všetky tri) 

1. prezentáciu/dokument 1 strana 

2. max 5 fotiek 

3. video obsahujúce vašu prezentáciu robota (max. 5 minút) 

Podklady nahráte do určeného termínu na portál a počas dňa ich budete diskutovať s porotcami: 

5 minút vaše vysvetlenie + 5 minút otázky a odpovede. 

Základné hodnoty 
Základné hodnoty nahrádzajú časť Tímová práca a posudzovanie bude prebiehať formou diskusie 

s porotcami. Odporúčame prečítať si bodovacie hárky. Diskusia bude max. 3 min. 

Robot Game 
Pripravíte aspoň dve videá: testovaciu jazdu a vašu najlepšiu ostrú jazdu. Môžete pripraviť aj ďalšie dve 

videá z ostrých jázd, ktoré môžu ukazovať plnenie iných misií, alebo ak si myslíte, že by plnenie niektorej 

misie mohlo byť posudzované problematicky.  

Video z testovacej jazdy bude posudzované pár dní pred súťažou a organizátor navrhne termín na online 

stretnutie s rozhodcami ohľadom tohto videa. Cieľom videa je jednak posúdiť kvalitu a spôsob nahratia 

videa a prípadne diskutovať sporné misie. 

Video z ostrej jazdy bude hodnotené v deň súťaže a aj k nemu budete mať s rozhodcami v deň turnaja 

online stretnutie. Termín stretnutia určí organizátor. 

Ocenenia 
Od tohto ročníka prechádzame na oficiálny postup hodnotenia tímov. Je viac založený na uvážení 

porotcov ako na matematike. 

Základný princíp je, že jeden tím môže dostať maximálne jedno ocenenie. Výnimkou je iba prípad, keď 

tím získa ocenenie a zároveň vyhrá aj Robot Game – vtedy získa obe ocenenia. Cieľom je aby čo najviac 

tímov získalo nejaké ocenenia a aby sa aj začínajúce tímy motivovali k ďalšej práci. 

Tento rok sa prvý raz budú oceňovať aj tréneri/mentori tímov. V sekcii Judging je k tomu viac informácií 

Postup - príprava 
1. Pozveme vás na turnaj – emailom vám príde pozvánka na prihlásenie sa na portál. Portál je 

dostupný vo viacerých jazykoch (napr. v angličtine, nemčine) ale nie v slovenčine. 

2. Prihlásite sa na portál Remote Event Hub – to bude spoločný nástroj na riadenie tohtoročných 

turnajov. Tam budete vidieť všetky termíny a pomocou neho budete komunikovať s rozhodcami 

a porotcami. Na portáli sú k dispozícii aj všetky dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať. 

3. Do určených termínov pripravíte a nahráte na portál potrebnú dokumentáciu (videá Robot 

Game, video k projektu, dokumentáciu k Robot Design) 

4. Video z Robot Game nakrúcajte podľa návodu, ktorý nájdete v sekcii Resources (po anglicky) 

alebo na našom webe v slovenčine. 
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5. Pred turnajom rozhodcovia Robot Game posúdia kvalitu vášho videa s testovacou jazdou 

a navrhnú online stretnutie, kde si budete môcť prejsť pripomienky k videu. 

Postup – deň turnaja 
1. V deň turnaja sa najprv pripojíte na spoločné otváracie online stretnutie turnaja. 

2. A neskôr v ten istý deň sa v určenom čase s tímom pripojíte na online stretnutie s porotcami, 

ktorí s tímom za 30 minút prejdú Projekt, Robot Design a Základné hodnoty. (presný čas 

stretnutia budete vidieť na portáli). 

3. Počas dňa budete mať aj online stretnutie s rozhodcami Robot Game (presný čas bude uvedený 

na portáli) 

4. Na záver dňa vám budú cez portál sprístupnené výsledky a hodnotiace hárky.  

5. Na turnaji môže byť naplánované aj online vyhodnotenie turnaja. 

A finále? 
Tímy postupujúce na finále dostanú pozvánku na finále a celé sa to zasa zopakuje 😊 
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Detaily 

Zoznam turnajov 
Po prihlásení na portál sa zobrazí zoznam vašich tímov (ak trénujete viac tímov) a zoznam turnajov na 

ktoré ste prihlásení. Kliknutím na turnaj zobrazíte jeho detaily. 
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Detaily turnaja 
Detaily turnaja majú tri základné časti: 

 

1. Schedule – harmonogram turnaja – tu sú všetky vaše termíny na odovzdanie materiálov a online 

stretnutia 

2. Matches & Scoring – robot game skórovanie – sem môžete nahrať vaše videá s Robot Game a tu 

sa vám budú aj zobrazovať vaše výsledky z Robot Game 

3. Judging – porotcovia – sem nahrajte vaše videá a materiály pre projekt a Robot Design a po 

skončení turnaja sa tu zobrazia aj vaše hodnotiace hárky od porotcov. 

Harmonogram 
1. Messaging – môžete kontaktovať porotcov a rozhodcov 

2. Resources – veľmi dôležitá sekcia – tu nájdete všetky dôležité dokumenty týkajúce sa turnaja: 

pravidlá, návody, hodnotiace hárky, príklad ako bude prebiehať hodnotenie a pod. 

3. Schedule – všetky termíny, ktoré sa týkajú vášho tímu sú dostupné na jednom mieste. Ak je to 

termín pre online stretnutie, tak je pri ňom tlačidlo „Join“, kliknutím na ktoré sa priamo na 

stretnutie pripojíte. Alternatívne je pri tlačidle ikona na skopírovanie odkazu na stretnutie, ktorý 

viete poslať iným členom tímu aby sa mohli pripojiť aj oni. Tlačidlo „Join“ sa objaví najskôr 22 

hodín pred stretnutím – môžete si teda stretnutie otestovať. 
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Dôležité termíny 

 Practice Match Submission Due – Termín na dodanie videa s testovacou jazdou Robot Game 

 Practice Referee Review Session – online stretnutie – diskusia s rozhodcami Robot Game k vašej 

testovacej jazde. Toto je voliteľné stretnutie a nemusí pre váš tím vytvorené. 

 Official Match Submission – termín pre nahratie videa s finálnou jazdou Robot Game – napriek 

tomu, že portál umožňuje dať tri jazdy, hodnotiť sa bude iba jedna – tá najlepšia – takže stačí 

aby ste nahrali jednu. Pokiaľ si myslíte, že z nejakého dôvodu by ste tam chceli mať viac ako 

jednu jazdu, tak môžete nahrať aj ďalšie – dajte organizátorom turnaja vedieť vaše dôvody. 

 Judging Material Submission – termín pre nahratie podkladov pre porotcov – video k projektu 

a video a/alebo prezentáciu k Robot Design. 

 Opening Session – online stretnutie – otvorenie turnaja 

 Judging Session – online stretnutie – prezentácia projektu a diskusia vášho tímu s porotou 

 Official Referee Review Session – online stretnutie – diskusia s rozhodcami k vášmu videu Robot 

Game 

 Closing Session – online stretnutie – ukončenie turnaja 
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Matches & Scoring 
Sekcia obsahuje termíny a nástroje pre nahratie podkladov (videí) k vaším Robot Game jazdám. V tomto 

okne sa tiež zobrazí hodnotenie jázd od rozhodcov. 
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Judging 
Sekcia obsahuje termíny a nástroje pre nahratie podkladov pre vašu diskusiu s porotou o projekte 

a Robot Design. V tejto sekcii sa zobrazia aj vaše výsledky po skončení turnaja. 

Novinkou je aj možnosť nominovať trénera na ocenenie Najlepší tréner v sekcii Coach/Mentor Award 

Nomination Form. Samotný hárok nájdete v sekcii Resources – po vyplnení ho treba nahrať do portálu 

v tejto sekcii. 
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Resources – dokumenty k turnaju 
Sekcia, v ktorej nájdete hlavné dokumenty k turnaju. 

 

 Challenge Overview – jednoduchý leták k RePLAY ročníku 

 Challenge Updates – pravidelne aktualizovaný dokument obsahujúci zmeny pravidiel 

 Participation Rules – pravidlá účasti v ročníku 

 RePLAY Building Instructions – návod na postavenie ihriska 

 Robot Game Resources – pravidlá Robot Game 

 Global Innovation Guidelines – pravidlá a informácie ku Global Innovation Award 

 Team Social Media Guide – rôzne informácie pre tímy 

 Robot Game Missions Video – video vysvetľujúce misie Robot Game 

 Robot Game Scoresheet – bodovací hárok Robot Game 

 Match Video Guidance – odporúčanie pre nahratie videa Robot Game 

 Judging Session Flow Chart – postup ako bude prebiehať diskusia tímu s porotcami 

 RePLAY Judging Rubrics – bodovacie hárky pre Robot Design, Inovačný projekt a Základné 

hodnoty 

 Awards List – zoznam ocenení 

 Coach & Mentor Nominations Sheet – nominačný hárok na najlepšieho trénera/mentora 


