
 

 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO CUBO MÁGICO (3X3X3) 

COPA DAMAT 2017/1 
 

CAPÍTULO I - DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 1º – Este regulamento é o conjunto de normas e disposições que regem o 

Campeonato de Cubo Mágico da COPA do Diretório Acadêmico da Matemática (COPA 

DAMAT). 

Artigo 2º – O Campeonato de Cubo Mágico da COPA DAMAT visa desenvolver a prática 

da modalidade e promover a integração entre acadêmicos da Universidade. 

 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E 

REALIZAÇÃO 

 

Artigo 3º – O Campeonato de cubo Mágico da COPA DAMAT é uma promoção dos 

membros do DAMAT para com os Acadêmicos do Curso, entre outros acadêmicos 

convidados. 

Artigo 4º – A Organização e a execução do Campeonato de Cubo Mágico da COPA 

DAMAT estarão a cargo dos membros do Diretório Acadêmico da Matemática com suas 

respectivas matrículas: 

 

Pedro Daniel Sampaio 201512611 

Guilherme Schimanko de Godoy 201411286 

Andréia Luisa Friske 201412071 

Bernardo Abreu da Cruz 2014520054 

Karol Delisia Ayres Rizzoto 201410460 

Bruno Simões Gomes 201420426 

Greisi Kelin Sinigaglia 201410855 

Isabel Cristina Frozza 201410838 

 

Artigo 5º – O Campeonato de Cubo Mágico da COPA DAMAT ocorrerá no dia 20 de 
maio, na Sala 1245 às 09:00 horas. 

 

CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

Artigo 6º – As inscrições poderão ser efetuadas até 19 de maio de 2017.  

Artigo 7º – A inscrição da equipe deverá ser feita diretamente com os membros do 

Diretório Acadêmico. 

Artigo 8º – A competição dar-se á somente mediante modalidade individual. 

Artigo 9º – Ao assinar a ficha e proceder com a inscrição, cada  participante se declara 

conhecedor do Regulamento. 
 

CAPÍTULO IV - DAS REGRAS 

Serão montados grupos de 2 (dois) participantes aleatórios no início do jogo por sorteio, um 

participante aleatório da Modalidade Masculina e uma participante da Modalidade 

Feminina. Caso não haja número de participantes masculinos e ou femininos para a 

formação do grupo, deverão ser formados grupos pares de meninos ou meninas. Caso o 



 

 

número de participantes seja ímpar, um membro da Comissão Organizadora será incluso na 

competição para obter grupos pares de competidores. 

Cada participante deverá montar cinco vezes o cubo mágico (3x3x3). A ordem de 
classificação dar-se á mediante ao seguinte critério: Elimina-se o melhor e o pior tempo de 

cada participante do grupo e faz-se a média aritmética dentre os demais tempos e depois do 

grupo. Neste sentido, a classificação será em relação às menores médias (das menores para 

as maiores). 

 

Em caso de empate, os competidores resolvem mais uma vez o cubo mágico e ganha aquele 

que fizer o menor tempo. 

 

CAPÍTULO V - DOS JOGOS 

 

Artigo 10º – O campeonato será realizado no dia 20/05/2017; em caso de mudança, será 

marcada uma nova data a ser definida pela comissão Organizadora. 

Artigo 11° - O local da competição será na sala 1245 do prédio 13 (CCNE) Universidade 

Federal de Santa Maria, Campus. 

Artigo 12° - As atividades iniciarão às 09:00 horas. 

 

CAPÍTULO VI - DA PREMIAÇÃO 
 

Artigo 13º - Aos participantes do Campeonato de Cubo Mágico COPA DAMAT será 

conferida a seguinte premiação, as equipes:  

 

1º Lugar – 1 fardos de cerveja latão (12 unidades por fardo) 

 

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 14º - Caberá a Comissão Organizadora resolver todos os casos omissos no presente 

regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diretório Acadêmico da Matemática 


