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SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

Tipul sedintei Sedinta Ordinara 

Data si ora 04.04.2022, ora 18:30 

Loc de desfasurare Sedinta online (Google Meet) https://meet.google.com/mfx-otje-czh 

Ordinea de zi 1. Constatarea intrunirii cvorumului 

2. Aprobarea ordinii de zi 

3. Prezentare concluzii AGO FRGO 01.04.2022 (dl Toma Iulian) 

4. Componenta comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora 

(Comisia de marketing si comunicare) 

5. Aprobare regulamente competitii  (CN Feminin) 

6. Cursuri initiere si perfectionare arbitri FRGO (propuneri dl Toma 

Iulian - Comisia Centrala a arbitrilor) 

7. Site www.frgo.ro (propuneri Comisia de marketing si comunicare) 

8. Diverse 

 

Important: 

1. Biroul Federal se intruneste in sedinte ordinare, de regula o data pe luna sau de cate ori este 

nevoie, dar nu mai putin de 4 (patru) ori pe an (Art. 48, Alin. 1 din Statutul FRGO) 

2. Sedinta Biroului Federal este statutara daca sunt prezenti majoritatea de 2/3 a membrilor (Art. 

48, Alin. 2 din Statutul FRGO) 

3. Hotararile sunt valabile daca sunt adoptate cu majoritate relativa a voturilor membrilor Biroului 

Federal. In caz de egalitate, decide votul presedintelui (Art. 49, Alin. 1 din Statutul FRGO) 

Majoritate relativa reprezinta numarul cel mai mare de voturi obtinut in raport cu numarul celorlalte 

voturi (Art. 1 din Statutul FRGO) 
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PROCES VERBAL - SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

1. Constatarea intrunirii cvorumului 

In data de 04.04.2022, la ora 18:40, sunt prezenti urmatorii membri: Ghetu George-

Cristian, Fistoiu Bogdan, Fratica Anton Tiberiu, Toma Iulian, Taranu Mihaela. 

Sedinta este statutara (sunt prezenti 5 membri). 

 

2. Aprobarea ordinii de zi.  

Voturi pentru Voturi 

împotrivă 

Abțineri 

5 0 0 

 

Secretar de sedinta este dl Ghetu George-Cristian. 

Voturi pentru Voturi 

împotrivă 

Abțineri 

5 0 0 

 

3. Prezentare concluzii AGO FRGO 01.04.2022 

Dl Toma Iulian prezinta concluziile in urma AGO.  

Au fost propuneri venite din partea celor prezenti la AGO, care vizeaza schimbarea 

Statutului. Domnii Fistoiu Bogdan Fistoiu si Fratica Anton Tiberiu sunt de acord sa 

se ocupe de culegerea informatiilor si centralizarea propunerilor din partea membrilor 

afiliati, pentru intocmirea unui Statut nou pana la urmatoarea AG (octombrie 2022). 

 

4. Componenta comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora 

Dna Taranu Mihaela a propus Regulamentul comisiei de marketing si comunicare. 

Avand in vedere ca vor fi aduse unele modificari si completari, amanam luarea unei 

decizii. 

 

5. Aprobare regulamente competitii  

Regulament CN Feminin (Anexa 1) 

Voturi pentru Voturi 

împotrivă 

Abțineri 

5 0 0 

 

6. Cursuri initiere si perfectionare arbitri FRGO  

Propuneri dl Toma Iulian, Comisia centrala a arbitrilor: 

- Format fizic, la Pitesti, 07-10.07.2022 

- Doua sesiuni: initiere + perfectionare  

- Dl Toma se va consulta cu reprezentantii clubului MEIJIN si ne va trimite detalii 

complete pana pe 22.04.2022 
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7. Site www.frgo.ro 

FRGO nu are buget alocat in 2022 pentru a apela la o firma specializata (construirea 

unui site nou sau actualizarea informatiilor pe site-ul existent). Pana in prezent nu s-

au oferit voluntari care sa preia aceasta responsabilitate. 

In lipsa unei solutii, dl Radulescu Mihnea Andrei (Secretar Genaral FRGO) s-a oferit 

sa actualizeze site-ul si sa incarce informatiile cerute de Legea nr. 23/2022. 

Voturi pentru Voturi 

împotrivă 

Abțineri 

5 0 0 

 

8. Diverse  

a) Sedinte BEX 01.01 – 31.03.2022 

- Este prezentat PV al Sedintei BEx din data de 21.02.2022 

b) Hotarare BF pentru impartirea sumei de 4500 lei intre reprezentantii oficiali ai 

Romaniei la EYGC (Praga 2022), la toate categoriile de varsta (U12, U16, U20) 

c) In perioada urmatoare vor fi avute in vedere urmatoarele: Clasament cluburi 

2021, Regulamente Trofeul Shodan, Cupa Romaniei (semifinala si finala). 

 

20:30 Declaram sedinta inchisa. 
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Hotărârea Biroului Federal al FRGO din data de 04.04.2022 

Având în vedere Hotărârea Biroului Executiv al FRGO nr. 0023 din 21.02.2022 si Contractul nr. 2683 

din 28.02.2022 încheiat între Ministerul Sporturilor si Federația Româna de GO, Biroul Federal al 

FRGO hotărăște: 

1. Alocarea sumei de 4500 lei din bugetul MS, conform Contractului 2683/28.02.2022, pentru 

participarea reprezentanților României la Campionatul European pentru Tineri (Praga 2022), la 

toate categoriile de vârsta (U20, U16, U12). 

2. Alocarea sumei de 0 (zero) lei din venituri proprii FRGO, pentru participarea reprezentanților 

României la Campionatul European pentru Tineri (Praga 2022), la toate categoriile de vârstă 

(U20, U16, U12). 

3. Împarțirea sumei (4500 lei) în mod egal (1500 lei/beneficiar) între următorii sportivi: 

- Pătrașcu Alexandru-Nicolas (PIN EGD: 18513517), în calitate de câștigator al concursului de 

selecție U12, organizat la data de 23.01.2022 (Cod turneu EGD: T220123A) 

- Grosu Robert-Andrei (PIN EGD: 18362278), în calitate de câștigator al concursului de selecție 

U16, organizat la data de 23.01.2022 (Cod turneu EGD: T220123B) 

- Dobraniș Denis (PIN EGD: 15350038), în calitate de câștigator al concursului de selecție U20, 

organizat la data de 23.01.2022 (Cod turneu EGD: T220123C) 
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REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A 

CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL DE GO FEMININ 

 

Art.1 Generalități 

(1) Federația Română de GO (FRGO) organizează, conduce, controlează şi supraveghează 

activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional în baza normelor şi 

regulamentelor adoptate potrivit Statutului FRGO. 

(2) Campionatul Național Individual de GO Feminin (CN Feminin) este deschis tuturor 

jucătoarelor de GO din România, indiferent de vârstă sau rang, membre ale unui club 

afiliat la FRGO, care au taxele, cotizațiile și vizele anuale achitate la zi. 

(3) CN Feminin se organizează anual, de preferat în prima jumătate a anului, înainte de 

Campionatul European de GO Feminin. 

(4) Înscrierea sportivelor se va putea efectua până la un termen limită comunicat în anunțul 

competiţiei, cu cel puțin 7 zile înainte de data primei runde; după aceasta dată se 

consideră terminată perioada de înscrieri. 

(5) După terminarea perioadei de înscrieri, sportivele se pot retrage doar pentru motive 

obiective, bine justificate, trimițând o solicitare Arbitrului competiției și Comisiei 

centrale de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive la email bf@frgo.ro   

(6) Lista finală cu participantele înscrise va fi publicată de Arbitrul competiției cu 24 de ore 

înainte de prima rundă.  

(7) Retragerea din concurs, definitiv, pentru una sau mai multe runde, nu este permisă. 

Sportivele care nu se prezintă la una sau mai multe runde vor pierde partida/-le prin 

neprezentare. Sunt exceptate de la această regulă cazurile de forță majoră, așa cum sunt 

definite în lege. Sportiva care invocă forța majoră este obligată să trimită documentele 

justificative în termen de 10 (zece) zile de la producere, în atenția Comisiei centrale de 

competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive, la bf@frgo.ro Netrimiterea 

documentelor justificative în termenul stabilit reprezinta abatere disciplinară. 

(8) Raportarea și înregistrarea competiției la EGD (https://europeangodatabase.eu/EGD/) 

este în sarcina Comisiei centrale a arbitrilor, după primirea din partea Arbitrului 

competiției a raportului de arbitraj și a clasamentului final. 
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(9) Prin înscrierea și participarea la concurs, toți sportivii, antrenorii, rudele lor până la 

gradul IV și alți membri din staff-ul sportivilor iși asumă prevederile Regulamentului de 

Disciplină și Etică Sportivă al FRGO. 

(10) În cazul partidelor desfășurate online, se aplică dispozițiile Regulamentului antifraudă   

pentru partidele online (pe internet) din Calendarul competițional intern național (organizator 

FRGO). 

Art. 2 Sistemul de joc și programul competiției 

(1) CN Feminin se desfășoară după reguli japoneze, komi 6,5 puncte, timp de gândire 60 de 

minute, byo-yomi 3x30 secunde. 

(2) Participantele vor fi înscrise pe tabloul de concurs în ordinea ratingului EGD din preziua 

concursului. 

(3)  Numărul de runde și sistemul de joc pot varia în funcție de numărul participantelor 

înscrise, după cum urmează: 

a) 2/3 runde pentru 2 participante (sistem dublu knockout) 

b) 3 runde pentru 3/4 participante (sistem round robin) 

c) 5 runde pentru 5/6 participante (sistem round robin) 

d) 5 runde pentru 7-12 participante (sistem elvețian,”Split and Slip”) 

e) 6 runde pentru 13 participante sau mai multe (sistem elvețian,”Split and Slip”) 

(4)  Programarea rundelor se va face astfel: 

- Pentru situația descrisă la Art. 2, punctul (2) literele a) sau b), toate rundele vor fi 

organizate în cursul zilei de sâmbătă; 

- Pentru situația descrisă la Art. 2, punctul (2) literele c) sau d), vor fi organizate trei 

runde sâmbătă + două runde duminică; 

- Pentru situația descrisă la Art. 2, punctul (2) litera e), va fi organizată o rundă vineri + 

trei runde sâmbătă + două runde duminică, sau trei runde sâmbătă + trei runde 

duminică; 

Art.3 Clasamentul final 

(1) Criteriile de departajare pentru întocmirea clasamentului final sunt următoarele: numărul 

de victorii/puncte (NBW); suma punctelor adversarilor (SOS); suma punctelor 

adversarilor învinși (SODOS); confruntarea directă (DC). 
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(2) În caz de egalitate a numărului de victorii/puncte (NBW), pentru stabilirea podiumului 

(locurile 1, 2, 3), în cel mult 60 de zile se vor organiza partide de departajare (baraj) în 

condiții de concurs similare, în sistem dublu knockout. 

(3) Campioana Națională va fi desemnată sportiva care la finalul concursului va ocupa Locul 

I la CN Feminin. 

(4) Ocupantele primelor trei locuri la CN Feminin vor fi incluse în Lotul Național Feminin, 

conform Criteriilor pentru stabilirea Lotului Național al FRGO. 

Art.4 Reprezentanta oficială a României la Campionatul European de GO Feminin 

(1) Campioana Națională în exercițiu va fi reprezentanta oficială a României la Campionatul 

European de GO Feminin. 

(2) În situația în care Campioana Națională nu poate participa la Campionatul European de 

GO  Feminin, va fi desemnată următoarea sportivă disponibilă, în ordinea clasamentului 

final al CN Feminin. 

Art.5 Reprezentanta oficială a României la Campionatul Mondial de GO Feminin 

(1) Campioana Națională în exercițiu va fi reprezentanta oficială a României la Campionatul 

Mondial de GO Feminin. 

(2) În situația în care Campioana Națională nu poate participa la Campionatul Mondial de 

GO  Feminin, va fi desemnată următoarea sportivă disponibilă, în ordinea clasamentului 

final al CN Feminin. 

Art.6 Reprezentanta oficială a României la alte Campionate Internaţionale de GO Feminin 

(1) În situația în care FRGO va desemna una sau mai multe sportive pentru a participa la alte 

Competiții Internaţionale de GO Feminin, selecția va fi făcută din rândul componentelor 

Lotului Național Feminin, în ordinea ratingului EGD. 

 

Aprobat în ședința Biroului Federal al Federației Române de GO, la data de 04.04.2022. 
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