IYPT Brasil 2020/2021
34th IYPT – Kutaisi, Geórgia

Adendo ao Regulamento Oficial
Adendo
Em virtude da pandemia de covid-19, o IYPT 2020 foi cancelado pelo IOC (International Organizing Committee), responsável pela
implementação do Torneio Internacional.
Conforme discussões realizadas com representantes dos times que haviam se qualificado para o Torneio Nacional em 2020,
optou-se por permitir que as equipes pudessem participar de uma edição em 2021, sob algumas circunstâncias extraordinárias.
•

O torneio será realizado de modo virtual, sendo os Physics Fights disputados através da plataforma Zoom e as
cerimônias transmitidas pelo Youtube.

•

Será permitida a substituição de membros, tendo em vista que alguns participantes já estarão em contextos que não
permitam a dedicação adequada ao evento.

•

O torneio será utilizado como base para definição da equipe brasileira no IYPT 2021. Vale ressaltar que a definição
quanto à realização ou não do IYPT 2021, bem como de seu formato, compete ao IOC (International Organizing
Committee) e ao LOC (Local Organizing Committee), sem envolvimento da Organização do IYPT Brasil.

•

Evidentemente, há questões de regras de imigração estabelecidas por cada país, de modo cabe ao país sede (no caso, a
Geórgia) definir se será permitida (e sob quais circunstâncias) a entrada de brasileiros no país.

•

Excepcionalmente, será permitida a participação de alunos que já tenham se formado no Ensino Médio em 2020, para
que eles tenham alguma experiência com os Physics Fights. Porém, estes estudantes não podem ser indicados ao
Torneio Internacional.

•

Excepcionalmente, será permitido o uso de problemas referentes ao ano anterior (2020). Desse modo, as equipes
poderão optar por relatar problemas tanto da lista de 2021 quanto da lista de 2020.
o Por causa desse aumento na quantidade possível de problemas, o sorteio do chaveamento será realizado
antecipadamente, de modo que os times já saberão de antemão os problemas envolvidos nos respectivos
Physics Fights.

•

Mesmo com a redução do número de times, será mantida a nova regra de premiar com medalha de ouro os 3 times
finalistas do Torneio Nacional.
o Além desses 3 times, serão premiadas mais cerca de 2 equipes com medalha de prata e cerca de 2 equipes com
bronze. A distribuição exata será definida conforme a distribuição de notas na classificação final.

•

As etapas de cada Physics Fight seguirão as regras que estavam estabelecidas ao evento presencial. Sugere-se
fortemente que os times tenham um plano B para lidar com casos de perda de conexão.
o Numa situação excepcional em que não seja possível restabelecer contato com o representante de uma
equipe, será permitido alterar o representante, desde que ainda seja respeitado o limite de participações por
PF. (Isto é, a participação nessa rodada específica será atribuída a ambos os representantes que tiverem
atuado.)

•

Os alunos participantes dos Physics Fights podem consultar materiais científicos na internet, porém é expressamente
proibido o contato com qualquer pessoa fora dos estudantes do time que estarão na sessão do Zoom (isto é, não
podem ser consultados líderes, outros professores, coordenadores, colegas, etc).

•

Situações excepcionais ou omissas serão definidas pela Organização do IYPT Brasil.

