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Układasz kostkę Rubika? Weź w tym udział!
Układanie kostki Rubika z zamkniętymi oczami albo układanie jej stopami - niemożliwe? Okazuje
się, że to jedna z 18 konkurencji, w których będzie można wziąć udział w ramach Polish Open
2017 - otwartych zawodów speedcubingu. To okazja, by zobaczyć mistrzów oraz rekordzistów
świata w akcji, a także sprawdzić się samemu w sztuce układania kostki na czas. Zawody
rozegrane zostaną w najbliższy weekend (15-17.09) w Hali Sportowej II Kampusu Politechniki
Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
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dla chętnych obejrzenia zawodników w akcji jest bezpłatny. Zawodnikom można pokibicować od
godz. 16:30 w piątek, a także od rana w sobotę i niedzielę. Szczegółowy program na
poszczególne dni zawodów dostępny jest tu: <a
href="http://www.po.polishcomps.pl/index.php?site=schedule" target="_blank"
rel="">Harmonogram</a>. <br /> <br /> W ramach Polish Open 2017 rozegrany zostanie także
pierwszy turniej Sport Stackingowy. Zawodnicy startujący w Polish Open 2017 są zwolnieni z
opłaty rejestracyjnej (10 zł) w turnieju Sport Stackingowym pod warunkiem zarejestrowania się do
czwartku (14.09) na stronie <a
href="https://www.thewssa.com/tournaments/speed-days-opole-2017/1961/" target="_blank"
rel="">https://www.thewssa.com/tournaments/speed-days-opole-2017/1961/ </a><br /> <br />
Pieczę nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie trzymał delegat światowej organizacji tej
dyscypliny (World Cube Association) - Piotr Kózka. <br /> <br /> Więcej informacji na stronie <a
href="http://www.po.polishcomps.pl/index.php" target="_blank"
rel="">http://www.po.polishcomps.pl/index.php</a><br /> <br /> Głównymi organizatorami
wydarzenia są Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz Politechnika
Opolska. Radio Opole objęło zawody patronatem medialnym.<br /> <br /> Przypomnijmy:
układankę wymyślił w 1976 roku węgierski profesor architektury Ernő Rubik. Produkt
błyskawicznie podbił rynek zabawek, a zainteresowanie nim wzrosło jeszcze bardzie, kiedy to
rozegrane zostały 5 czerwca 1982 roku w Budapeszcie Pierwsze Mistrzostwa Świata w
speedcubingu - dyscyplinie polegającej na jak najszybszym ułożeniu kostki. Przełom nadszedł
wraz z pojawieniem się internetu. Zaczęły pojawiać się poradniki i fora speedcubingowe, na
których układający dzielili się swoim doświadczeniem w układaniu.<br /> <a
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