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Rahvusvaheline  
robotivõistlus Robotex 2014

1. Ajalugu 

Robotex on Baltikumi suurim robotivõistlus, mis toimub Tallinna Tehnikaülikooli koordineerimisel 
koostöös Tartu Ülikooliga. Üritus leiab aset juba neljateistkümnendat korda. Esimene võistlus 
toimus aastal 2001, TTÜ aulas. Läbi aegade on võisteldud erinevatel aladel: joonejärgimises, 
labürindi läbimises, võrkpallis, köieronimises, toa koristamises, jalgpallis, merepäästes ja teistes 
ülesannetes. Võistlusel on olnud osalejaid mitmetest gümnaasiumidest ja ülikoolidest, ettevõte-
test ning ka välismaalt. Alates aastast 2008 toimub üritus TTÜ Spordihoones, kus on tagatud suu-
rem pind ja paremad tingimused. Sellega seoses leiavad Robotexil aset erinevad väljapanekud, 
näitused ja noortele suunatud töötoad. Alates 2010. aastast on võistlus kahepäevane, millest esi-
mene on pühendatud robootika järelkasvule ehk toimuvad võistlused lihtsamatel aladel ja teine 
päev keskendub kogenud robotiehitajatele, mis nõuab kõrgemat tehnilist taset ja teadmisi. Ro-
botexi raames on neljal viimasel korral toimunud ka tehnoloogianäitus. 2013. aastal austas meid 
oma kohalolekuga ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, kes pidas kohalviibijatele ka innustava kõne.

2. Eesmärgid ja sihtgrupid

2.1. Robotexi visioon

Äratada lastes ja noortes huvi tehnikaerialade ja teaduse vastu ning olla number üks teerajaja 
insenerierialadele õppima minemisel.

2.2. Robotexi missioon

Pakkuda kvaliteetseimat tehnoloogiaalast kogupereüritust Eestis ning jõuda aastaks 2020 Euroopa 
suurimaks robotitevaheliseks võistluseks.

2.3. Robotexi strateegilised eesmärgid

 ▬ Noortes huvi tekitamine tehnikaerialade ja robootika vastu.
 ▬ Ürituse rahvusvahelisemaks muutmine.
 ▬ Robootika (mehaanika, infotehnoloogia, mehhatroonika, tootedisaini) arengu järjepideva 

kasvu tagamine.
 ▬ Eesti innovaatilise ning konkurentsivõimelise teaduspõhise arengutegevuse kajastamine 

välismaailmas.
 ▬ Tehnikast huvituvate inimeste ning tulevaste inseneride lähendamine ettevõtetele.
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Sihtgruppide kaardistamisel on iga-aastaselt üha rohkem rõhku pandud noorematele, kuna väär-
tushinnangute kujundamine on oluline juba varajases eas. Oluline on reaalteaduste ja inseneri-
alade propageerimine ning noortes nimetatud valdkondade vastu huvi tekitamine, mis on täna-
ses majandussituatsioonis Eesti jaoks äärmiselt olulise tähtsusega nii kestliku majanduskasvu 
kui konkurentsivõime kindlustamisel. Lisaks panustatakse järjest enam rahvusvahelisusele ning 
välisvõistlejatele. Seda just eesmärgiga näidata Eesti taset robootikas ja luua soodne keskkond 
üliõpilasvahetusteks ning koostööks.

 ▬ Kooliõpilased – üks peamisi sihtgruppe, kelle kaasamine LTT erialadel õppimiseks peab 
saama alguse juba varajases nooruses.

 ▬ Tehnikatudengid – Robotexi tähtis sihtgrupp, kellele pakutakse võistluste kaudu reaalseid 
väljundeid oma teadmiste rakendamiseks.

 ▬ Muu tudengkond – kaasatakse antud projekti eesmärgiga populariseerida ja tutvustada 
teaduse- ning tehnoloogiaalaseid saavutusi kõikide noorte seas.

 ▬ Ettevõtjad – Robotex on koht ettevõtetele, kes tahavad saada Eestis suuremat kõlapinda 
ning tutvustada ennast laiemale tehnikast huvituvale publikule. Kindlasti lähendame oma-
vahel ka ettevõtja ja tudengi, mille kaudu võivad tekkida uued töö- ja praktikakohad.

 ▬ Teadusasutused – Robotex teeb koostööd erialaseltsidega ning -asutustega, et tagada 
teadussaavutuste ning -projektide populariseerimise kaudu jätkusuutlik teadlas- ja tudeng-
kond.

 ▬ Tehnikahuvilised – Robotexile on oodatud kõik tehnikahuvilised mistahes vanuses, et saa-
vutada suurem kõlapind ning tutvustada tehnoloogiamaastikul toimuvat kõigile, keda antud 
teema huvitab.

Põhikoolivõistkond Ida-VirumaaltKooliõpilaste võistkonna intervjueerimine
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3. Vajalikkus

Robotex on eelkõige noortele suunatud tehnikateaduseid populariseeriv iga-aastane üritus, mille 
peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte huvi tehnoloogiahariduse vastu. Selle tulemusena tekiks 
jätkusuutlik hulk edukaid interdistsiplinaarseid (mehaanika, infotehnoloogia, elektroonika, toote-
disain) insenere ja erialaspetsialiste, kes orienteeruksid mehhatroonika valdkonnas ja omaksid 
kogemusi meeskonnatöös nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. See on üks meede, mis 
kindlustab Eesti konkurentsivõime teaduspõhises arendustegevuses ning tootmises laiemalt. 

Oluline on koostöö suurendamine tudengiteadusklubide ning ettevõtete vahel, mis on ühtlasi 
kasulik mõlemale. Tudengil/inseneril on võimalus otsida sobiv ettevõte, kelle kaudu saada finant-
seeringut või toetust erinevate komponentide soetamiseks robotiehituseks. Samuti on firmadel 
võimalus end reklaamida ning leida oma toodetele/teenustele katsetajaid.

Robotex on vajalik robootika arenguks Eestis. Kodumaal tegutsevate robotiklubide arengu kiiren-
damiseks on vaja reaalset väljundit, kus saab katsetada erinevaid insenerlahenduslikke meeto-
deid. Samuti soodustab antud üritus koostööd ülikoolide vahel.

Robotex 2013 pealtvaatajad Võistlejate ala ülesehitus

Roboti mehaaniline täiustamine võistlusel Nooremate võistlejate autasustamine
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4. Noortes huvi tekitamine robootika vastu

4.1. Töötoad

2008. aastast saadik on Robotexi raames korraldatud erinevaid töötube. Väga populaarseid ette-
võtmisi on läbi viidud mitmetel erinevatel teemadel. Robootikaalastest on toimunud Sumorobotite 
programmeerimine, robottankide lahing ning LEGO robotite ehitamine. Samuti on kaasatud ka 
teisi robootikaga üpriski põimuvaid teemasid, nagu IDE – Insener Disainer Ettevõtja ning Ahhaa 
keskuse korraldatud töötuba. 2013. aastal sai oma kätt ja programmeerimisoskust proovile pan-
na reaalse tööstusroboti juhtimisel. Robotexi üheks suunaks on pakkuda praktilist ning käelist 
robotitega seonduvad tegevust ka neile, kellel endal ehitusalased teadmised puuduvad või pole 
võimalust antud alaga tegeleda. Töötubades viiakse läbi erinevaid robootikaga seonduvaid semi-
nare ning õpetatakse reaalset programmeerimist ning robotiehitust. Mõnede töötubade lõpptule-
musena valminud robotitega korraldatakse ka minivõistlused.

4.2. Loovad konkursid

Loovate konkursside integreerimine Robotexiga sai alguse 2008. aastal. Esmalt kaasati roboti-
võistluse kõrvale fotokonkurss. 2009. aastal toodi Robotexi kõrvale ka joonistus- ning esseevõist-
lus. Järgnevad aastad piirduti joonistus- ning fotokonkursiga. 2012 lisati ka videokonkurss ning 
eelmisel aastal digitaaljoonistusvõistlus, mis koguvad toetajaskonda ning populaarsust. Käesole-
val aastal on planeeritud kokku neli konkurssi. Igal aastal eksponeeritakse parimad tööd Robote-
xil, mis peaks suurendama võistlusmomenti ning innustama osalejaid. Robotexi projektijuhid on 
arvamusel, et reaalteaduste propageerimist tuleb alustada maast madalast ning loovad konkur-
sid on üks meede, mis seda võimaldab. Lõpptulemusena kaasatakse mitmed sihtgrupid, alates 
eelkooliealistest ning lõpetades konkreetse ala fanaatikute või siis professionaalidega.

5. Tehnoloogianäitus

Tehnoloogianäituse eelkäijaks on aastani 2006 TTÜs korraldatud Tehnikamess. 2007. aastal 
otsustati kaks teadust- ja tehnikat populariseerivat üritust ühendada ning 2008. aastal viidigi 
sündmused ühise katuse alla TTÜ Spordihoonesse. Tehnoloogianäitust ja Robotexi korraldati 
sellest ajast peale iga kahe aasta tagant ühise projektina. 2012. aastast alates toimub tehnoloo-
gianäitus suure huvi tõttu igal aastal. Sellel aastal oodatakse väljapanekule umbes seitsetküm-
met erinevat eksponaati. Tehnoloogianäituse eesmärgiks on tuua tehnikast huvitatute ette vii-
mase aja saavutused tehnoloogiavallas ning populariseerida interaktiivsete toodete kaudu LTT 
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erialasid. Samuti orienteerutakse ettevõtete ning tudengite lähendamisele kui tulemusele väga 
suure tõsidusega, et oleks tagatud inseneride järelkasv ning üliõpilastele oleksid garanteeritud 
kvaliteetsemad töö- ning praktikakohad. Soovi korral eksponeerida enda innovaatilisi tooteid 
või huvitavaid projekte Tehnoloogianäitusel, võtta ühendust Tehnoloogianäituse koordinaatoriga 
Taavi Suurkivi (taavi.suurkivi@robotex.ee, 5343 0025).

Pommirobotid Tehnoloogianäitusel

Aeropilte tegevad helikopteridTTÜ Robootikakeskuse robotkala

Lapsed Robotinoga mängimas



Robotex_20146 Robotex meedias

Robotexi meediakampaania väärtuseks oli 2013. aastal ligikaudu 66 000 eurot, mis näitab pro-
jekti võimekust ning meediakontsernide koostööhuvi meie vastu. Turunduskampaania on aasta-
aastalt kasvanud. See kajastub eelkõige pealtvaatajate ning võistlejate arvus, mis on viimaste 
üritustega mitmekordistunud. Aastal 2013 leidis Robotex kajastust ligi 80 erinevas meediakanalis 
ja -allikas. Robotexi on kahel korral külastanud ka endine Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminis-
ter Tõnis Lukas ning 2013. aastal pidas Robotexil kõne ÜRO peasekretär Ban Ki-moon.

Pälvitud auhinnad ning tunnustused:

 ▬ Eesti teaduse populariseerimise auhind I preemia – Robotex 2008;
 ▬ Tallinna Tehnikaülikooli aasta tudengitegu – Robotex 2009;
 ▬ Parim reklaam TTÜle – Robotex 2010;
 ▬ Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniliidu „Aasta Tegija“ – Robotex 2012;
 ▬ TTÜ parim tudengiüritus – Robotex 2012.

ÜRO peasekretäri kõne Robotex 2013

Robotex 2013 Postimehes Robotex 2013 karikatuur NAO robotite demo meedias
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7 Võistlusülesanded

Tänavusel, neljateistkümnendal Robotexil, korraldatakse kokku kaksteist põhi- ning lisavõistlust. 
Lisaks põhilistele pakutakse pealtvaatajatele põnevust erinevate etteastete ja deathmatch’ide näol.

1. LEGO Sumo 7. Joonejärgimine
2. Mini Sumo 8. Jalgpall
3. 3 kg Sumo 9. 2 vs 2 jalgpall
4. iRobot Sumo 10. ICD Grand Challenge „Päästemissioon merel“
5. Labürint 11. Folkrace
6. LEGO joonejärgimine 12. Humanoidrobotite jalgpall

Võistlusreeglitega saab tutvuda meie kodulehel: www.robotex.ee.

Robotex 2013 jalgpalli võistlusväljak

3 kg Sumo matši võitmineNAO humanoidrobotite etteaste

LEGO Sumo võistlus
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8. Oodatav tulemus

Mõõdetav tulemus: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Võistluspäevade arv: 1 1 2 2 3 2 2

Külastajate arv: 1800 1500 2600 2100 6500 11800 12 000

Robotivõistluste arv: 1 1 2 3 9 10 12

Roboteid kokku: 19 20 36 77 156 196 262

ülikoolidest 14 16 17 29 51 45 65

üldhariduskoolidest 2 3 18 38 87 106 130

välismaalt 1 0 1 7 14 39 60

ettevõtetest 2 1 0 3 4 6 7

Töötubadest osavõtjaid: 90 110 130 143 200 306 400

Loovad konkursid: 250 220 250 689 250 1118 1200

9. Robotex 2014

Robotex 2014 toimub 29. ja 30. novembril TTÜ Spordihoones (Männiliiva tänav 7). Kahepäevasel 
üritusel toimuvad rahvusvahelised robotivõistlused tuntud võistlusaladel. Mõõtu on võimalik võtta kahe-
teistkümnel erineval robotivõistlusel, lisaks on palju uudistamist Tehnoloogianäitusel ning näeb ka pa-
rimaid loovate konkursside töid. Samuti toimuvad erinevad autasustamised ning kõikidel robootikahu-
vilistel on võimalik osa võtta erinevatele vanusegruppidele mõeldud töötubadest. TTÜ Spordihoones 
aset leidvast projektist ootame osa võtma üle 600 robotiehitaja ning ligikaudu 12 000 pealtvaatajat. 

Üritus on kõigile pealtvaatajatele ja võistlejatele tasuta!


