
Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva 
 
Orice concurs oficial organizat pe teritoriul Romaniei de catre FRGO si cluburile afiliate 
la FRGO se va supune regulilor de mai jos. Prin inscrierea si participarea in concurs, toti 
sportivii, antrenorii, rudele lor de pana la gradul IV si alti membrii din staff-ul sportivilor 
isi asuma aceste reguli.  
De asemenea, spectatorii care asista la partide, altii decat cei mai sus mentionati, isi 
insusesc si isi asuma prezentul regulament. 
 
Art. 1  
In timpul desfasurarii tuturor partidelor din runda, jucatorilor le este interzis: 
 
a) sa comenteze partida proprie sau alte partide aflate in desfasurare; 
b) sa consulte materiale de go ajutatoare; 
c) sa analizeze secvenţe din partidă pe alta tabla; 
d) sa folosească dispozitive electronice pentru analizarea partidei 
e) sa se joace cu piesele, producand zgomot 
f) sa impiedice vizibilitatea adversarului asupra tablei sau a prizonierilor capturaţi 
g) sa opreasca ceasul fara acordul arbitrului, exceptie facand situatia in care captureaza 
mai mult de 3 piese si cea in care fiecare perioada de byo-yomi trebuie setata manual pe 
ceasuri mecanice. 
h) sa intreprinda actiuni de distragere a atentiei partenerului de joc 
i) sa consume alimente sau bauturi alcoolice în sala de joc      

j) sa perturbe linistea in sala de joc in orice mod               

k) sa desfasoare alte activitati in timpul partidei (partide simultan, lectii de go, utilizarea 

laptopului etc.) 

Faptele prevazute la pct. a, b, c, d, g, reclamante de adversar catre arbitrul concursului, 

vor fi sanctionate cu pierderea partidei. 

Faptele prevazute la art. e, f, h, i, j, k, reclamate de adversar catre arbitrul concursului, vor 

atrage un prim avertisment pentru jucatorul in culpa, urmand ca la a doua abatere in 

aceeasi partida sa fie sanctionat cu pierderea partidei. 

Faptele prevazute la pct. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j pot fi reclamate si de alti jucatori din sala 

catre arbitrul concursului si ele se vor sanctiona conform regulamentului. 

 
 
 
 
 
 



Art. 2 
 În timpul desfăşurării tuturor partidelor din runda, spectatorii nu au voie să 

intreprindă niciun fel de acţiuni care să perturbe desfăşurarea partidelor, cum ar fi: 
 

a) să comenteze o partidă 
b) să dea sfaturi unui jucător, sa il incurajeze sau admonesteze, nici în timpul partidei, 
nici în pauzele acesteia 
c) să emită, în orice fel, aprecieri valorice asupra partidei sau mutărilor făcute 
d) să poarte între ei discuţii cu voce tare sau prelungite 
e) să folosească telefoane mobile în sala de joc, telefonul mobil va fi închis sau pus pe 
alarmă silenţioasă, iar convorbirile telefonice vor fi purtate în afara sălii de joc; 
f) să consume alimente sau bauturi alcoolice în sala de joc 
g) să se îngrămădească în jurul mesei de competiţie 
h) sa joace partide de go in sala de concurs 
i) orice contact intre spectatori si jucatori cu privire la partida in desfasurare este interzis 
in timpul acesteia, atat in sala cat si in afara ei. 
 
La sesizarea oricaruia din jucatori, spectatorul va fi mai intai avertizat si apoi evacuat din 
sala. Daca spectatorul are calitatea de antrenor sau ruda pana la gradul IV al unuia din 
jucatorii in legatura cu care s-a consumat fapta in cazul literelor a, b, c, g, sau al mai 
multor jucatori, in cazul literelor d, e, f, h, si refuza sa se supuna deciziei arbitrului, acesta 
va acorda partida pierduta in runda respectiva respectivilor jucatori ai 
antrenorului/rudei/spectatorului. 
In cazul alineatului b, daca indicarea mutarii sau sfatul acordat jucatorului au fost vadite 
si probate, arbitrul va proceda la notarea partidei drept pierduta de catre acest jucator. 
In situatia in care aceeasi persoana (spectator, ruda pana la gradul IV, antrenor, 
instructor, samd) recidiveaza la alte concursuri, sanctiunea va fi interzicerea accesului in 
sala la orice concurs raportat la EGD din Romania. In situatia in care nu se va conforma 
acestei interdictii, sportivul nu va avea drept de joc in respectivul concurs. 
 

Art.3.  
a. Dupa terminarea partidelor proprii din concurs, jucatorilor le este permis sa 

analizeze in sala de joc partida proprie sau sa joace alte partide amicale, cu obligatia de a 
o face in liniste. La sesizarea oricaror jucatori de la celelalte mese, in cazul in care 
activitatea perturba desfasurarea rundei, arbitrul va proceda la avertizarea celor in cauza 
si in cazul in care perturbarea persista, jucatorul/jucatorii in cauza vor pierde partida din 
runda respectiva si vor fi scosi din concurs.  

 b. Fumatul si consumarea bauturilor alcoolice sunt strict interzise in sala de joc 
sub sanctiunea imediata a pierderii partidei sau evacuarii, in cazul spectatorilor, din sala 
de joc.  

 
 
 
 



Art.4  
a. Independent de aspectele decise de arbitrul concursului in legatura cu rezultatul 

unei partide sau clasamentul concursului, Comisia de Disciplina poate dispune pentru 
jucatorii de go urmatoarele sanctiuni: 

- Avertisment 
- Vot de blam 
- Amenda in cuantum de 200 pana la 1000 lei catre Federatia Romana de GO 
- Excluderea de la urmatoarea competitie organizata de FRGO sau de vreun club 

afiliat la FRGO; 
- Excluderea pe o perioada determinata de la participarea la orice concurs 

organizat de FRGO sau de vreun club afiliat la FRGO 
- Excluderea pe o perioada nedeterminata de la participarea la orice concurs de 

GO prin retragerea legitimarii 
 

Sanctiunile se vor aplica in functie de gravitatea faptelor savarsite. O sanctiune 
aplicata va constitui un antecedent iar urmatoarea va fi in mod obligatoriu mai severa 
decat cea anterioara 

 
b. Independent de aspectele decise de arbitrul concursului in timpul desfasurarii 

acestuia, Comisia de Disciplina poate dispune pentru persoanele care au savarsit o fapta 
interzisa de prezentul regulament urmatoarele sanctiuni: 

- Avertisment 
- Vot de blam 
-Amenda in cuantum de 200 pana la 1000 lei, in cazul antrenorilor sau 

instructorilor 
- Interzicerea accesului la un anumit concurs organizat in Romania 
- Declararea persoanei drept “persona non grata” si interzicerea accesului acesteia 

la orice concurs organizat in Romania. In acest din urma caz, un antrenor sau instructor 
de GO isi va pierde aceasta calitate. 

Sanctiunile se vor aplica in functie de gravitatea faptelor savarsite. O sanctiune 
aplicata va constitui un antecedent iar urmatoarea va fi in mod obligatoriu mai severa 
decat cea anterioara 

 
Art. 5  
In ceea ce priveste arbitrajul si deciziile luate in legatura cu concursul si disciplina 

in sala, arbitrul are deplina putere de decizie. Arbitrul este obligat sa mentioneze intr-un 
proces-verbal orice decizie luata in baza prezentului Regulament, precum si temeiurile 
situatiei de fapt care au dus la luarea acesteia. Procesul-verbal va fi predat secretarului 
Federatiei pentru inregistrare. 

Deciziile arbitrului se limiteaza la concursul respectiv, fara a putea decide nimic ce 
excede sfera acestuia. Arbitrul va putea formula un raport disciplinar catre Comisia de 
Disciplina continand cele intamplate. 



Jucatorii care refuza aplicarea deciziilor arbitrului urmeaza sa piarda partida din 
runda respectiva si in ipoteza in care atitudinea lor persista, vor fi descalificati din 
concurs pentru rundele ramase. 

Aceleasi sanctiuni se aplica pentru jucatorii din concurs ai caror parinti, antrenori, 
rudele lor de pana la gradul IV si alti membri din staful sportivilor refuza acceptarea 
deciziilor arbitrului concursului. 

In cazul in care exista plangeri ulterioare concursului (fara ca acestea sa fi fost 
formulate in timpul concursului) sau autosesizari ale Comisiei de Disciplina ulterioare 
concursului, pentru fapte care au avut loc in timpul acesteia, Comisia poate dispune in 
acest caz sanctiuni disciplinare, dar rezultatul si ierarhia din concurs raman cele stabilite 
de arbitru. 
 

Art. 6  
Competenta de solutionare a oricaror litigii legate de arbitraj si organizare apartine 

arbitrului concursului, organizatorilor si Comisiei centrale a arbitrilor. 
 
Art. 7  
Competenta de solutionare a sesizarilor in materie de disciplina apartine in prima 

instanta Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva si in apel Comisiei de Apel. Aceasta se 
refera la:   

 
-     plangerile impotriva deciziilor arbitrului concursului, ulterioare concursului 
- sesizari ulterioare asupra unor fapte disciplinare care au avut loc in timpul 

concursului,  
- cazurile in care Comisia se autosesizeaza. 

 
Toate deciziile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt supuse apelului in termen de 
15 zile calendaristice de la comunicare. Comunicarea se va face pe adresa de mail a celor 
vizati, in masura in care este cunoscuta, pe adresa de email a presedintelui clubului la 
care sunt legitimati sportivii si pe siteul FRGO. 

 
Art. 8  
a. Plangerile, impotriva hotararilor disciplinare ale arbitrilor formulate catre 

Comisia de Disciplina si Etica Sportiva sunt supuse unei taxe de 200 lei, care, sub 
sanctiunea anularii sesizarii, va fi achitata odata cu formularea acesteia in contul 
Federatiei Romane de GO. Sesizarile unor fapte disciplinare, asa cum au fost descrise mai 
sus, dar care nu au fost analizate si sanctionate de arbitrii de concurs sunt scutite de taxa 
de timbru. 

Plangerea se va face in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data terminarii 
concursului pe adresele de mail ale Federatiei Romane de GO si ale membrilor Comisiei 
de Disciplina afisate pe siteul FRGO, sub sanctiunea anularii ei ca tardiv formulata. 

b. Apelurile impotriva hotararilor Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt 
supuse unei taxe in cuantum de 100 lei care, sub sanctiunea nulitatii apelului, va fi 
achitata odata cu formularea acestuia catre Federatia Romana de GO. 



c. Sanctiunea neachitarii taxei odata cu formularea plangerii/sesizarii/apelului 
consta anularea actului. Dovada achitarii taxei se va anexa plangerii/sesizarii/apelului. 

 
Art. 9  
Pentru analizarea oricarei spete cu care este sesizata, Comisia va proceda la 

solicitarea de a relata cele intamplate adresata atat celui care a sesizat fapta cat si celui 
acuzat de savarsirea ei. De asemenea, Comisia va apela la toti cei care au fost de fata 
pentru relatarea celor intamplate si la orice alte probe care pot contribui la aflarea 
adevarului (filmari, inscrisuri, etc.) 

Comisia va astepta 15 zile pentru a afla punctul de vedere al partilor implicate si 
pentru ca tertii sa poata depune marturie asupra celor stiute. In situatii exceptionale, in 
care cei de mai sus arata ca termenul respectiv trebuie prelungit din motive obiective, 
pentru strangerea probelor, Comisia poate astepta un maxim inca 15 zile. 

 
Art. 10  
Deciziile Comisiei se iau cu votul majoritatii membrilor care voteaza asupra spetei 

supusa anchetei. Daca unul din membri se abtine, se considera ca si-a exercitat dreptul de 
vot. In cazul egalitatii numarului de voturi, va avea prioritate votul Presedintelui 
Comisiei. In ipoteza in care numarul de voturi este egal, fara ca Presedintele sa isi fi 
exercitat dreptul de vot, plangerea/sesizarea va fi considerata respinsa. 

Daca unul din membri a fost implicat direct in evenimentul anchetat, el nu isi va 
putea exprima votul cu privire la niciun aspect. 

Oricare din membri poate fi recuzat de persoana care a facut reclamatia/sesizarea 
sau de persoana care este anchetata pentru savarsirea faptei disciplinare. Decizia in 
aceasta privinta va fi luata de ceilalti doi membri ai Comisiei, conform regulilor de mai 
sus. 

 
Art. 11  
Decizia Comisiei se emite in forma scrisa, continand descrierea amanuntita a 

situatiei de fapt retinute si a temeiurilor de drept care stau la baza ei. De asemenea, vor fi 
indicate probele care au fost luate in considerare si modul in care acestea au fost 
apreciate. 

Ea va contine de asemenea aratarea votului fiecarui membru al Comisiei, in parte. 
Decizia va fi inregistrata, impreuna cu eventuala Decizie pronuntata in apel (care se 
supune acelorasi cerinte procedural), atat in arhiva Comisiei de Disciplina si Etica 
Sportiva, cat si in arhiva Federatiei Romane de GO. In termen de 6 luni, ambele 
exemplare vor fi semnate de toti membrii Comisiei. 

Decizia Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva va fi adoptata nu mai tarziu de 3 
luni de la savarsirea faptei si nu mai tarziu de 45 zile de la formularea sesizarii/plangerii. 

Dosarul continand toate actele cazului se va pastra 5 ani in arhiva Comisiei iar 
Decizia in intregul ei va fi pastrata intr-un Registru special constituit in acest sens. 

 
 
 



Art. 12  
Aceleasi reguli formale se aplica Deciziilor Comisiei de Apel. 
Deciziile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt supuse apelului, care va fi 

declarat in 15 zile calendaristice de la data comunicarii Deciziei, sub sanctiunea anularii 
sale ca tardiv formulat. 

Apelul se trimite pe adresele de mail ale Federatiei Romane de GO si ale 
membrilor Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva. 

Apelul, impreuna cu Decizia si  toate probele care au stat la baza Deciziei din fond, 
vor fi inaintate Comisiei de Apel. 

In apel este permisa administrarea unor probe noi. Comisia de apel va lansa un 
nou apel partilor implicate pentru a formula aparari noi sau a depune probe noi la dosar. 

Se pastreaza aceleasi termene pentru instrumentarea cazului ca la fond. 
Decizia Comisiei de Apel este definitiva si nu mai poate fi atacata in fata organelor 

FRGO. Dosarul continand toate actele, inclusive cele din apel, se restituie spre arhivare si 
pastrare Comisiei de Disciplina si Etica sportiva. 
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