FARIA BRITO OPEN 2019

O Faria Brito Open 2019 acontecerá nos dias 06 e 07 de Abril 2019, na unidade Recreio do
Grupo de Ensino Faria Brito, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
A competição foi reconhecida internacionalmente pela WCA (World Cube Association) e os
resultados farão parte dos rankings oficiais da instituição.

MODALIDADES

Os eventos realizados no FB Open 2019 serão as principais modalidades oficiais da WCA:


Cubo 2x2x2



Cubo 4x4x4



Cubo 5x5x5



Cubo 3x3x3



Cubo 3x3x3 OH (com uma mão)



Cubo 3x3x3 BLD (olhos vendados)



Cubo 3x3x3 FM (mínimo de movimentos)



Skewb



Square-1



Pyraminx



Megaminx

PS.: Foreign Cubers, for more information, contact us by email: welbertmoutta@hotmail.com

LOCAL
Centro de Ensino Faria Brito – Unidade Recreio
Av. Miguel Antônio Fernandes, 751 – Recreio dos Bandeirantes – RJ
(21) 2432-4100 ou (21) 3311-9900

Web site: www.fariabrito.com.br

COMO CHEGAR

CRONOGRAMA

Os participantes que forem competir apenas na modalidade 3x3x3, podem ir apenas no
domingo. Mas, podem assistir às outras modalidades nos outros dias também.

Cronograma – FB Open 2019

ACOMODAÇÃO

Em 2019, pela primeira vez, o Faria Brito abrirá as suas portas para acomodar os competidores.
O colégio disponibilizará duas salas de aula e dois vestiários – meninos e meninas – para que os
cubistas durmam na própria escola, nos dias 05 e 06 de Abril, véspera dos dias de competição, a fim
de diminuir os custos com a viagem dos participantes.
Cada participante/acompanhante deverá trazer seus pertences pessoais (toalha, colchonete etc.).
Será cobrada uma taxa de R$15,00, de cada cubista/acompanhante, para cobrir as despesas com o
café da manhã.
Cubistas menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável maior de idade.

Os interessados em ficar acampados na escola deverão reservar vaga, que serão limitadas, através
do e-mail welbertmoutta@hotmail.com

OUTRAS ACOMODAÇÕES
Hotéis e Pousadas próximos ao FARIA BRITO:



Praia do Pontal Apart Hotel

Estrada do Pontal, 7535 – Recreio dos Bandeirantes – RJ
Email: reservas@aparthotelpraiadopontal.com.br
Website: http://www.aparthotelpraiadopontal.com.br



Rio Way Beach Hostel

Rua 3W, 18 – Recreio dos Bandeirantes – RJ
(21) 3647-6097



Pontal Hostel

Avenida Paulo Tapajós 06 – Recreio dos Bandeirantes (Rio de Janeiro)
(21) 3269-0851
contato@pontalhostel.com.br

INSCRIÇÕES
A inscrição será feita no dia da competiçãoe custará R$25,00, dando direito a uma camisa do
torneio e um kit do participante, com brinde dos patrocinadores do evento, e será aberta a qualquer
pessoa, de qualquer nacionalidade. É imprescindível ter lido as regras da WCA. A entrada para o
público também é livre e custará 1kg de alimento não perecível. Para se inscrever, clique no link
abaixo:
https://www.worldcubeassociation.org/competitions/FariaBritoOpen2019/register

Em caso de dúvida para fazer a inscrição, assista ao vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=ZQRsTDyIw74

As inscrições (exceto o cubo 3x3x3) serão encerradas no dia 03/04/2019 às 23:59h. No dia do
evento, só serão aceitas inscrições para o cubo 3x3x3.
Visando o bom andamento da competição, ao se inscrever em uma categoria, o competidor
compromete-se a ajudar como juiz ou embaralhador na categoria (conforme previsto nas regras da
WCA).
Serão feitos dois grupos: em um dos grupos os participantes competem e no outro ajudam,
embaralhando ou sendo juiz dos outros competidores. Dessa forma, a competição fica mais dinâmica
e as atividades ficam divididas entre todos os participantes.

RESULTADOS
Os resultados serão atualizados o quanto antes e poderão ser acompanhados em:
http://cubecomps.com

Após alguns dias do fim do campeonato, os resultados estarão disponíveis no site da WCA.
http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=FariaBritoOpen2019

Organização:

Patrocínio:

