
# EMRI I SHKOLLËS MENTORI/JA KOMUNA CIKLI PIKËT

1 Elena Gjika (Grupi 1) Zymer Cakolli Prishtinë 1 - 5 1600

2 Elena Gjika (Grupi 2) Zymer Cakolli Prishtinë 1 - 5 1600

3 Emin Duraku Andy Moxon Shtime 1 - 5 1600

4 Young Innovators Andy Moxon Shtime 1 - 5 1600

5 Veli Ballazhi Fatir Lusnjani Hani i Elezit 1 - 5 1600

6 Qamil Batalli Valdrine Nekoviqi Prishtinë 1 - 5 1600

7 Akademia Ora Besart Ibrahimi Prishtinë 1 - 5 1600

8 Gracanica Innovation Center  Aleksandar Blagic Graçanicë 1 - 5 1600

9 Dëshmorët e Vitisë Burim Jashari Viti 1 - 5 1531

10 Kështjella e Diturisë Burhan Laçi Hani i Elezit 1 - 5 1508

11 Kulturno skoliniste KRIK Slobodan Milikovic Kamenicë  1 - 5 1094

12 Mihal Grameno Lindita Jashanica Fushë Kosovë 1 - 5 968

13 Migjeni Valentina Maliqi Mitrovicë 1 - 5 852

14 Halil Alidema Fekir Zuka Viti 1 - 5 400

15 Atë Gjergj Fishta Mimozë Zeqiri Nikollaj Klinë 1 - 5 144

                   KML OPEN: REZULTATET E RAUNDIT 3

            CIKLI I KLASAVE: 1-5

*Shënim: 

- Për shkak të situatës pandemike në Kosovë, KML ju ka mundësuar të gjitha ekipeve të dërgojnë sfidat e raundit 3 të kompletuara duke 

zgjedhur njërën nga dy mundësitë:

1) Të gjitha ekipet të cilat kanë realizuar videot në kohë gjatë muajit mars ti ngarkojnë ato në sistemin NEURON; dhe

2) Të gjitha ekipet e tjera të cilat nuk kanë arritur ti realizojnë videot, ti ngarkojnë vetëm files me kodet e sfidës 3 në sistemin NEURON.

Prandaj, në këtë raund, kriteri i intervalit kohor/kohëzgjatja për të cilën kompletohet sfida është larguar si indikator i vlerësimit.

- Duke qenë se shumica e shkollave, programimin e roboteve e kanë bërë më herët, sekondat, shpejtësia, përsëritja e unazave dhe distanca nuk 

janë në përputhje me ato që ne kemi kërkuar në rregullore.

Për këtë arsye, ne kemi bërë përjashtim duke i marrë si të sakta të gjitha numrat që janë shënuar në rubrikën e sekondave, distancës, 

shpejtësisë dhe numrin e përsëritjes së unazave.

Kjo vlenë për të gjitha shkollat pjesëmarrëse.
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