
 
Program 61. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske 

Poreč, Hotel Pical, od 25. do 28. ožujka 2019. 
 

Ponedjeljak, 25. ožujka 2019. 
14,00 - 16,00 Dolazak sudionika, prijava Povjerenstvu za stručno-tehničke poslove 
17,00 Svečano otvorenje natjecanja u velikoj kongresnoj dvorani; 
 otvorenje izložbe fotografija Iznad i još dalje - 100 godina traženja smisla 

svemira u povodu 100. obljetnice Međunarodne astronomske unije 
18,15 - 18,45  Sastanak Državnog povjerenstva u dvorani za sastanke (Plavi salon) 
18,45 - 19,00 Sastanak voditelja županija s Državnim povjerenstvom u dvorani za sastanke 
19,00 Sastanak natjecatelja u fotografiji i njihovih mentora s Ocjenjivačkim 

povjerenstvom u fotografiji u dvorani za sastanke 
19,00 Sastanak natjecatelja u radiokomunikacijama i njihovih mentora s Ocjenjivačkim 

povjerenstvom u radiokomunikacijama 
18,30 - 21,00 Večera 
 

Utorak, 26. ožujka 2019. 
7,00 - 9,00 Doručak  
9,00 - 10,30 Rješavanje testova u velikoj i maloj dvorani 
10,30 - 11,00 Pauza, priprema radnog mjesta natjecatelja u velikoj i maloj dvorani 
11,00 -13,00 Natjecanje u izradi tehničke tvorevine u velikoj i maloj dvorani (s pauzama koje 

određuju nositelji područja natjecanja)  
13,00 - 15,00  Ručak  
15,00 - 19,00 Nastavak natjecanja u izradi tehničke tvorevine (s pauzama koje određuju 

nositelji područja natjecanja)  
19,00 - 21,00 Večera  
 

Srijeda, 27. ožujka 2019. 
7,00 - 9,00 Doručak  
9,00 - 11,00 Dovršenje izrade tehničke tvorevine i priprema predstavljanja tehničke 

tvorevine (s pauzama koje određuju nositelji područja natjecanja)  
11,00 -13,30 Predstavljanje tehničke tvorevine (s pauzama koje određuju nositelji područja 

natjecanja)  
13,30 - 15,00  Ručak 
15,30   Objava neslužbenih rezultata 
15,30 – 16,00  Rok za predaju žalbi u dvorani za sastanke 
16,00 - 17,00  Razmatranje žalbi 
18,00   Objava službenih rezultata natjecanja 
18,30 – 19,00 Orao je sletio: 50 godina od prvog čovjekovog slijetanja na Mjesec i istraživanje 

Mjeseca danas – predavanje u velikoj kongresnoj dvorani u povodu 50. 
obljetnice Apolla 11 

19,15 - 21,00  Večera 
20,00 – 23,00 Promatranje noćnog neba teleskopima (Orionova maglica, otvoreni skup 

zvijezda Plejade, Mars i upoznavanje s najvažnijim zviježđima i najsjajnijim 
zvijezdama) 

 

Četvrtak, 28. ožujka 2019. 
7,00 – 9,00    Doručak i napuštanje soba 
9,30 – 10,30  Svečano zatvaranje natjecanja u velikoj kongresnoj dvorani, podjela priznanja i 

nagrada 
10,30 – 11,00   Preuzimanje lunch paketa i odlazak sudionika 


