
 

 

 

Regulamentul de desfăşurare a Campionatului Național Individual de GO 

 

Art.1   Generalități    

(1) Campionatul Național Individual de GO este deschis tuturor jucătorilor din România, 

indiferent de vârstă sau sex. 

(2) Campionatul se organizează anual, în două etape: semifinala și finala. 

 

Art.2   Etapa semifinală 

(1) În etapa semifinală pot participa toți jucătorii de nivel dan, cu excepția celor doi jucători 

calificați din oficiu direct în etapa finală (campionul și vicecampionul din anul precedent). 

(2) Comisia centrală de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive prin subcomisia de 

clasificări sportive poate oferi dreptul de participare în semifinală (wild-card) la maxim 3 

jucători cu rezultate deosebite în activitatea sportivă. Decizia subcomisiei va fi motivată în 

scris și va fi transmisă arbitrilor delegați și organizatorilor cu minim 3 zile înainte de începerea 

competiției. 

(3) În eventualitatea în care numărul sportivilor participanți este impar, organizatorul local 

poate oferi dreptul de participare în semifinală (wild-card) unui sportiv, dacă are acordul 

majorității sportivilor participanți. 

(4) Semifinala se desfășoară în sistem elvețian, 6 runde, timp de gândire 1h, byo-yomi 3x30". 

Organizatorul poate opta pentru una din următoarele două variante: o rundă vinerea, trei runde 

sâmbăta, două runde duminica ; trei runde sâmbăta, trei runde duminica.  

(5) Criteriile de departajare pentru întocmirea clasamentului sunt următoarele, in ordine: numărul 

de victorii; suma punctelor adversarilor SOS; suma punctelor adversarilor învinși SODOS; 

confruntarea directă DC (Direct Confrontation). 

(6) În urma etapei semifinale, primii 6 clasați se califică în etapa finală a Campionatului. 

 

Art.3   Etapa finală 

(1) Finala este organizată în sistem turneu round-robin de 8 sportivi, 7 runde (maxim 2 runde pe 

zi), timp de gândire 1h30', byo-yomi 5x1'. 

(2) Cei 8 sportivi calificați în finală trebuie să confirme participarea cu cel puțin 30 de zile înainte 

de începerea acesteia. În caz că unul sau mai mulți sportivi calificați renunță la participarea în 

etapa finală, participanții la etapa semifinală, începând cu cel clasat pe locul 7 și continuând cu 

locurile următoare sunt solicitați să-și exprime disponibilitatea de a participa în etapa finală, 

până la ocuparea celor 8 locuri.    



 

 

(3) Parizarea pe runde se face conform algoritmului următor (1...8 reprezentând participanții la 

finală, în ordinea GoR-ului din preziua începerii finalei), primul jucător din cadrul fiecărei 

perechi fiind cel care va juca cu piesele negre: 

R1    R2   R3    R4   R5    R6   R7  

8-1   1-7   6-1   1-5   4-1   1-3   2-1 

5-2   2-8   7-2   2-6   3-2   2-4   4-3 

3-6   5-3   3-8   7-3   8-5   5-7   6-5 

7-4   4-6   5-4   4-8   6-7   8-6   7-8 

(4) Dacă la începutul finalei sunt prezenți numai 7 sportivi, sportivul lipsă va fi considerat 

jucătorul cu numărul 8, parizarea pe runde fiind cea de la punctul (3). 

(5) Criteriile de departajare pentru întocmirea clasamentului sunt următoarele, în ordine: numărul 

de victorii; suma punctelor adversarilor învinși SODOS; confruntarea directă DC (Direct 

Confrontation). 

 

Art.4   Campionul Național 

(1) Campionul Național va fi desemnat sportivul care va ocupa locul 1 în etapa finală a 

Campionatului Național Individual de GO. 

(2) Pentru locul I la Campionatul Național Individual de GO, în caz de egalitate de număr de 

victorii se va organiza în termen de maxim 60 de zile un baraj în condiții similare finalei. 

 

Art.5   Reprezentantul României la Campionatul Mondial de GO pentru Amatori 

(1) Campionul Național va reprezenta România la Campionatul Mondial de GO pentru 

Amatori.  

(2) În caz că acesta renunță la participarea la Campionatul Mondial de GO pentru 

Amatori, participanții la etapa finală, începând cu cel clasat pe locul 2 și continuând cu 

locurile următoare sunt solicitați să-și exprime disponibilitatea de a participa la Campionatul 

Mondial de GO pentru Amatori, până la stabilirea reprezentantului României la această 

competiție.    

 

  

 


