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مقدمه :
انجمن بازی های فکری در نظر دارد در راستای تقویم اجرایی فدراسیون ورزش همگانی؛ مسابقات
رسمی مکعب روبیک را با عنوان " جام طالیی مکعب روبیک " در شهریور ماه سال جاری
برگزار نماید.
الف) شرایط و نحوه ثبت نام :
 .1مسابقات به مدت  2روز و در شهریورماه سال جاری در محل برج میالد تهران به شرح ذیل
برگزار خواهد شد:
 زمان برگزاری 23 :و  24شهریور ماه  - 1396ساعت  8صبح الی 21 مکان برگزاری  :تهران ،بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری ،ورودی بزرگراه شهید همت،کنار گذر اختصاصی برج میالد – گالری رواق هنری برج میالد.
 .2مسابقات در  7ماده زیر و بدون محدودیت سنی برگزار خواهد شد :
مکعب  – 2×2مکعب  – 3×3مکعب  – 4×4مکعب  – 5×5مکعب  3×3با چشمان بسته -
پیرامیکس  -مکعب  3×3با یک دست
 .3کمیته های متناظر در هیئت های استانی محدودیتی از نظر تعداد شرکت کنندگان اعزامی به
مسابقات ندارند .
 .4شرکت در مسابقه برای عموم عالقمندان آزاد خواهد بود .
 .5تمامی قوانین و شرایط مسابقه طبق قوانین و شرایطی بین المللی انجمن جهانی مکعب ()WCA
خواهد بود و شرکت در مسابقه به منزله اطالع و قبول قوانین مسابقه خواهد بود .
 .6ثبت نام در مسابقه از طریق سایت انجمن بازی های فکری ( )www.mindsports.irو سایت
انجمن جهانی مکعب ( )www.worldcubeassociation.orgوحداکثر تا ساعت  24روز دوشنبه
مورخ  1396/6/20انجام خواهد شد.
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ب) شرایط عمومی شرکت در مسابقات :
 .1شرکت کنندگان در هر ماده مسابقه می بایست روبیک مورد نظر خود را برای شرکت در
مسابقه به همراه داشته باشند .
 .2مسئولیت نظارت فنی مسابقات به عهده کمیته مکعب روبیک انجمن بازی های فکری
فدراسیون ورزش های همگانی می باشد.
 .3شرکت کنندگان می بایست در تمامی مراحل مسابقه کارت شناسایی مسابقات را به صورت
آویز گردنی به همراه داشته باشند .
 .4شرکت کنندگان می بایست در روند برگزاری مسابقه برای انجام مراحل مختلف مسابقه با تیم
برگزاری مشارکت و همکاری نمایند .
 .5استفاده از اقالم تبلیغاتی نظیر لباس و  ، ...غیر از اقالم تبلیغاتی اسپانسر احتمالی مسابقه توسط
شرکت کنندگان ممنوع می باشد .
 .6به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور در مسابقه اهدا می گردد .
 .7به نفرات اول تا سوم هر ماده جوایز اهدا می گردد .
 .8به نفر برتر ماده مکعب " ، 3×3تندیس طالیی مکعب روبیک" اهدا خواهد شد.
 .9نتایج این مسابقات در رده بندی سالیانه بازیکنان مکعب روبیک ایران امتیاز و تاثیر خواهد
داشت.
 .10مسئولین کمیته های استانی و عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با آقای مجید
اصغری رییس کمیته مکعب روبیک تماس حاصل فرمایید (.)09194381006
 .11شایان ذکر است همزمان با برگزاری مسابقات ،جشنواره بازی های فکری ویژه خانواده
های محترم شرکت کنندگان و عموم عالقمندان به بازی های فکری برگزار خواهد شد.
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