
Szczegółowy regulamin  

Turnieju układania kostki Rubika 

05.05.2020 SP8 Malbork 

 

Turniej polega na układaniu na czas kostki 3x3x3. 

Limit czasu układania jednej kostki wynosi 5 minut, 

 Zajęcie punktowanych miejsc zależy od poprawnego ułożenia kostki w jak najkrótszym czasie. 

W Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik dostaje dyplom. 

I. Zgłoszenia 

1. W Turnieju może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły. 

2. Zgłoszenia należy dokonać przez Formularz: 

3. https://forms.gle/DZpyFJknobwqh6C9A 

4. Termin zgłoszeń do 04 maja 2020 do godz. 12.00 

II. Przebieg Turnieju: 

1. Uczestnik nagrywa filmik jak układa kostkę według zasad: 

a. Na filmiku musi być widać postać która układa (twarz, ręce) 

b. Przed układaniem osoba obok, mama, tata (nie musi być widoczna w całości, ale 

musi być widać ręce) przez 10 s. miesza kostkę i odkłada na stół 

c. Uczestnik ma wtedy 15 sekund na obejrzenie kostki i odłożenie na stół 

d. Wtedy w czasie do 5 sekund podnosi kostkę i układa. Czas liczony jest od 

momentu wzięcia kostki ze stołu do momentu jej położenia  

e. Po ułożeniu kostka musi leżeć na stole swobodnie na jednej ze ścianek 

f. Po położeniu kotki na stole przez uczestnika, osoba obok podnosi kostkę i 

pokazuje na filmiku wszystkie ścianki. 

g. Każdy może wykonywać tyle prób ile potrzebuje i wysyła JEDEN filmik ze swoim 

najlepszym czasem. 

h. Filmiki można wysyłać 5 maja 2020 do godz. 15.00 

i. Plik podpisujemy Nazwiskiem, imieniem i klasą 

j. Film przez transfer: https://wetransfer.com/. Można wysłać tylko jeden film (nie 

można zamieniać raz wysłanego filmu). Następnie link do transferu należy 

wysłać na adres sp8malbork@gmail.com 

k. W przypadku problemów z transferem, odczytaniem filmu, słaba jakością 

nagrania organizator konkursu będzie kontaktował się z uczestnikiem i ustali 

inne sposoby na wysłanie filmu. 

III. Zakończenie Turnieju 

1. Po otrzymaniu wszystkich filmów, komisja konkursowa zlicza czasy układania 

kostki wszystkich uczestników 

2. Wyniki Turnieju zostaną opublikowane na szkolnej stronie Facebooka i 

Stronie naszej szkoły 06 maja o godz. 12.00 

3. Dyplomy oraz nagrody będą możliwe do odebrania w Sekretariacie szkoły. 

 

organizator 

Katarzyna Prusiecka 
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