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Histórias Silenciadas

Cubo Mágico

1. Objetivos da prova
Resolução de cubo mágico no menor tempo possível.

2. Regulamento
2.1. Inscrição: 
a. As equipes deverão selecionar apenas um participante no campeonato. 
b. Os competidores que iniciarem a competição, deverão terminá-la, não podendo haver troca de 
participantes

2.2. Competição: 
a. A competição será realizada dentro da escola, em local a definir.
b. Os jogadores deverão levar seus cubos para o torneio, podendo haver empréstimos, caso acordo
entre as equipes. Estes serão sorteados entre os participantes.
c. O torneio seguirá os padrões da World Cube Association (WCA). 
d. Antes de cada rodada, haverá um tempo de inspeção de 15 segundos.
e. Antes do início da competição, os competidores poderão se familiarizar com o cronômetro, caso
achem necessário.
f. Durante as rodadas, os competidores que não estiverem competindo, deverão permanecer a
uma distância superior a 3 metros de distância da mesa de prova.
g.  Quaisquer  outros  eventos  não  citados  neste  regulamento  estão  sujeitos  à  decisão  dos
organizadores. 

2.3. Formato 
a. A competição será formada por 5 rodadas de embaralhamento, definidos pelo organizador ou
por programas geradores (como em competições oficiais), para cada competidor.
b. Cada rodada será composta pelo mesmo embaralhamento para os 4 competidores.
c. A cada rodada, cada competidor receberá o cubo mágico 3x3x3 embaralhado e terá o tempo de
inspeção,  já  previsto,  para  examiná-lo  antes  de  disparar  o  cronômetro.  Após  o  competidor
terminar sua tentativa deve-se anotar o tempo de cada tentativa.
d. Caso o cubo não seja considerado resolvido, o competidor terá esse tempo anulado. 
e. Caso o cubo seja considerado resolvido, mas uma de suas faces apresente-se com uma rotação
superior a 45°, será acrescentado 2 segundos a mais no tempo final da rodada.
f. O uso do cronômetro já está previsto para cada competidor. Caso o participante não o dispare ou
apanhe o cubo com o cronômetro zerado, terá o tempo anulado para essa rodada.
g. Serão descartados os tempos da melhor e da pior rodada de cada competidor e será calculada a
média aritmética dos outros 3 tempos. 
h. A classificação será feita em ordem crescente de tempos, sendo considerado o vencedor aquele
que obtiver a menor média.
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3. Pontuação
Duração da prova:

(Marque com um X)
Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


