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  مکعب روبیکقوانین عمومی  -1

 

  قوانین اختصاصی مکعب روبیک -2

گیري  مرتبه رکورد 5، فینال ) از هر شرکت کننده  ، نیمه نهایی در هر آیتم و در هر مرحله ( مقدماتی - 1-2ماده 

رکورد باقی مانده میانگین  3حذف و از  داوطلبو بهترین رکورد هر ، بدترین  شده رکورد ثبت 5از . شودمی

 باشد .می رکوردها یانگینم ،بندي  مالك رتبه. بنابراین شودگرفته می

 . رداز دیگران مانعی ندا مکعبگرفتن  قرض. خود مسابقه بدهد باید با مکعب داوطلبهر  - 2-2 ماده

که  باشدریختگی یکسان میکنندگان در هر مرحله از نظر نوع بهممکعب روبیک هر گروه از شرکت - 3-2ماده 

  .شود توسط تیم برگزاري تهیه و اجرا میاین عمل 

شود اطالع داشته بایست از گروه خود در مسابقه که توسط تیم برگزاري اعالم می می داوطلبهر  - 4-2ماده 

خود را  ، داوطلب مکعب دنشومی دهها براي مسابقه فراخوانزمان برگزاري مسابقه هنگامی که گروهباشد و در 

مسابقه بدهد و سپس به اتاق  تحویل تیم اسکرمبلاست اي که به اسم او روي میز چیده شده به همراه کارنامه

  باشد.انتظار مسابقه مراجعه و منتظر اعالم اسم خود توسط تیم داوري 

  نامزمان و نحوه ثبت

  1401دي  30  آخرین مهلت ثبت نام 

 www.vira-academy.ir/vira-cup  نامسایت ثبت

  هزار تومان 250  )ورودي( ثبت نام مبلغ

  هزار تومان 50  مبلغ ثبت نام هر آِیتم

  

  جوایز نفرات برتر

 ، تندیس و لوح تقدیرهزار تومانی 500جایزه نقدي   اول گانبرگزید

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر 300جایزه نقدي   دوم برگزیدگان

  هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر 200جایزه نقدي   برگزیدگان سوم
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 .تیم اسکرمبل شود پازل باید به صورت حل شده و سالم تحویل :تذکر 

را به همراه کارنامه درون جعبه  داوطلبین، روبیک  داوران بعد از اجراي اسکرمبل توسط تیم اسکرمبل -5-2 ماده

هاي از میز ) به همراه وي به یکیوسط داورت( یبعد از فراخوان داوطلب .قرار داده و به اتاق انتظار مراجعه می کنند

  . کندمسابقه رجوع می

حداکثر تا یک دقیقه  د و داوطلبیندهکننده قرار میداور جعبه روبیک را روي میز و روبروي شرکت - 6-2ماده 

داور جعبه را از روي  نمایدبه داور اعالم خود آمادگی  داوطلبد، هنگامی که نفرصت دارد تا آماده مسابقه شو

 ثانیه فرصت خواهد داشت تا مکعب خود را بردارد و وجوه آن را بررسی کند. 15 داوطلبروبیک برداشته و 

همچنین داور موظف است پس از  .کندثانیه را محاسبه می 15داور با استفاده از کرنومتري که در اختیار دارد 

 داوطلبثانیه مجددا زمان را یادآوري کرده و  12اطالع بدهد و بعد از گذشت  داوطلبثانیه به  8گذشت 

  .نمایدثانیه شروع به مسابقه  15بایست قبل از اتمام می

ثانیه از داور، روبیک را روي میز و جلوي تایمر قرار  12موظف است بعد از شنیدن اخطار  داوطلب - 7-2ماده 

و سپس پازل  تایمر را فعال ( لمس تایمر فقط با انگشتان دست مجاز می باشد) داده و با استفاده از دو دست خود

و در نهایت بعد از پایان حل، روبیک را روي میز گذاشته و با لمس همزمان  نمایدرا برداشته و شروع به حل آن 

 .نمایددو دست تایمر را متوقف 

 باید روبیک کامال از دستان او جدا شده باشد. داوطلبهنگام توقف تایمر توسط  : 1تذکر

شود از روي روبیک ندارد و تا زمانی که جعبه توسط داور برداشته میحق برداشتن جعبه را  داوطلب:  2تذکر 

  نباید روبیک خود را ببیند.

فعال شدن تایمر زمانی انجام می شود که چراغ سبز روشن شده باشد. بدیهی است که اگر قبل از :  3تذکر 

  شود.ی) ثبت مDNFشدن چراغ سبز داوطلب مسابقه را شروع نماید رکورد وي ناتمام (روشن

   فقط با انگشتان دست مجاز می باشد. فعال و غیرفعال کردن تایمر : 4تذکر 
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ي خود باشد و گیري باید منتظر ثبت رکورد توسط داور در کارنامهکننده بعد از هر بار رکوردشرکت – 8-2ماده 

منتظر اعالم اسم خود توسط سپس رکورد خود را با امضا در کارنامه تایید کند و مجددا به اتاق انتظار مراجعه و 

  .اوران براي رکوردگیري مجدد باشدد

تمامی داوطلبین در روز آزمون باید با تیشرت سفید ساده در محل آزمون حضور داشته باشند. همچنین  -9-2ماده 

  رعایت حجاب اسالمی براي تمامی داوطلبین دختر در روز آزمون الزامی است.

 خطاهاي مسابقه -3

گونه حرکتی در روبیک حق هیچ داردوجوه روبیک خود را  بررسیاي که فرصت  ثانیه 15در  داوطلب -1-3ماده 

  ندارد و اگر حرکتی روي روبیک خود اجرا کند آن رکورد حذف می شود.را 

شدن هاي روبیک براي حلروبیک خود را حل و تایمر را متوقف کند اما یکی از ردیف داوطلباگر  -2-3ماده 

شدن به دو شود و اگر روبیک براي حلثانیه به زمان وي اضافه می 2 درجه چرخش داشته باشد 45 بیشتر از

  ثبت خواهد شد. ) DNFناتمام ناتمام (حرکت یا بیشتر نیاز داشته باشد رکورد 

میر اقدام به تع ، تواند بدون توقف تایممی داوطلباگر در حین مسابقه قطعات روبیک از هم باز شود  -3-3ماده 

  .شود می )  ثبتDNFناتمام ( روبیک خود کند و سپس حل خود را ادامه بدهد در غیر این صورت آن رکورد

نکند به  مکعبثانیه) و اقدام به حل  17ا تثانیه روبیک خود را بررسی کند ( 15بیشتر از  داوطلباگر  -4-3ماده 

) DNFناتمام (ثانیه بیشتر شود رکورد وي  17ثانیه به زمان وي اضافه خواهد شد و اگر زمان از  2تشخیص داور 

  شودمی ثبت

خواهد شد رکورد وي ناتمام داشته باشد میانگین  ناتمامدر کارنامه ي خود دو تایم  داوطلبر هر اگ -5-3ماده 

 خواهد گرفت. بندي در رتبه آخر قرار و در جدول رده

در صورتی که در زمان مشخص براي رکورد گیري حضور نداشته باشید ، آن آیتم براي شما حذف و  -6-3ماده 

 امکان رکورد گیري مجدد وجود ندارد و حق اعتراضی نخواهد بود .
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 در حالتی که در حل سرعتی یکی ازشود. تقلب محسوب می چرخاندن مهره گوشه در حالت عادي -7-3ماده 

  مهره هاي گوشه بچرخد برگرداندن آن مهره به حالت اولیه مجاز می باشد.

استفاده از وسایل الکترونیکی ( مانند هندزفري ، ساعت هوشمند ، روبیک بلوتوثی و ... ) ممنوع می  -8-3ماده 

  . باشد

  نماید.دلگیت مسابقه اعالم  یا در زمان مسابقه پیش بیاید باید موضوع را سریعاً بهاگر مشکلی قبل، بعد  -9-3ماده 

اگر قصد ضبط ویدئو هنگام حل خود را دارید، دوربین باید طوري قرار بگیرد که صفحه نمایش آن  -10-3ماده 

  .سمت شما نباشد

  . قبل از حل از سالمت و صفر بودن تایمر خود مطمئن شوید -11-3ماده 

  د.نکنیها و نحوه ي حل خود صحبت ي اسکرمبلدرباره -12-3ماده 

  .بعد از حل، به هیچ عنوان به روبیک دست نزنید -13-3ماده 

نفر باشد جایزه نقدي براي نفرات برتر  30کنندگان کمتر از در صورتی که در یک آیتم تعداد شرکت -14-3ماده 

  حذف خواهد شد.

اي انجام پیاد را به گونههاي الم: کمیته برگزاري المپیاد ویراکاپ زمان برگزاري رشتهتذکر پایانی و بسیار مهم

شود اما توصیه می ها بدون تداخل برگزار گردند.خواهد داد که در صورت داوطلبین مشترك بین چند رشته، رشته

  ها باشد.بندي و عدم تداخل زمانی رشتهکه داوطلب زمان

  

 

  


