
 
 

 

 

Concurs Speedcubing (3x3x3) 

Ediția I 

 

Ghidul concurentului 
 

1. Organizarea 

Înainte de a începe concursul, se vor trage la sorți: ordinea concurenților și 

cele 3 formule de amestecat cubul. Fiecare concurent va rezolva cubul de 2 ori 

pentru fiecare tip de amestecare. Se va lua în calcul timpul cel mai bun (scurt) 

pentru fiecare rezolvare. Apoi se vor aduna rezultatele de la fiecare probă. 

Câștigătorul va fi concurentul cu cel mai bun timp.  

Exemplu de amestecare: R2 F2 D2 L B F L2 R' B2 

 

2. Pe scaun sau în picioare? 

În momentul în care rezolvi un puzzle poţi alege să stai jos sau în picioare. 

E în mare parte legat de preferinţele personale, deci alege cum îţi este mai 

confortabil. 

 3. Inspecţia 

Înainte de a începe rezolvarea poţi examina (inspecta) cubul pentru 15 

secunde. Pe masă vor fi puzzle-ul amestecat și un timer Stackmat. Nu îl atinge 

încă! Arbitrul te va întreba “Gata?” Răspunde cu “OK”, “Da” sau cu un semn din 

cap şi arbitrul îți va permite să ridici cubul și să îl inspectezi.  

După cele 15 secunde de inspecție, arbitrul va spune “Start” și vei începe 

rezolvarea. 

Notă: Ai 15 secunde pentru inspecţie, dar nu este necesar să le foloseşti pe 

toate. Dacă eşti gata să rezolvi, spre exemplu, după 6 secunde de inspecţie, 

începe-ţi rezolvarea! 

 4. Pornirea timer-ului 



Timer-ul utilizat este Stackmat timer. Când îţi începi rezolvarea, pune 

degetele de la ambele mâini pe timer. Când beculeţul verde s-a aprins, îţi poţi 

ridica mâinile şi poţi lua cubul să îl rezolvi. Beculeţele roşu şi verde vor lumina 

intermitent pe parcursul rezolvării. 

 5. Rezolvarea cubului 

Rezolvă cubul. Ai venit la concurs, deci este evident că ştii cum să faci 

acest lucru, nu? 

Vei avea 2 șanse pentru fiecare amestecare. Se va lua în calcul cel mai 

bun timp.  

Timpul va fi notat de arbitru pe fișa fiecărui concurent.   

 6. Oprirea timer-ului 

Când ţi-ai rezolvat cubul, pune-l jos, apoi pune ambele mâini pe timer.  

 7. Validarea 

În acest moment, nu atinge cubul sau timer-ul. Arbitrul se va asigura că 

puzzle-ul este corect rezolvat, apoi va consemna timpul scos de pe timer. Arbitrul 

va scrie (pe foaia cu numele tău/scoresheet) timpul obţinut.  

 

Succes! 

Nu este necesară înscrierea. Vă aștept pe toți, cu mic cu mare! 

prof. Crina Anghel 

crina.anghel@scoalapetreghelmez.ro 
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