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Regulamentul antifraudă pentru partidele online (pe internet) din
Calendarul competițional intern național (organizator FRGO)
Având in vedere:
-

Prevederile Art. 12, punctul (3), litera l) din Statutul FRGO:

“(3) In vederea realizării obiectivelor sale F.R.GO exercită următoarele atribuţii principale:
l) intreprinde măsuri … pentru promovarea spiritului de fair-play …;”
-

Prevederile Art. 23 din Statutul FRGO:

“Membrii F.R.GO au următoarele obligaţii:
j) să acţioneze … pentru promovarea spiritului de fair-play in competiţii şi in afara lor;”
-

Prevederile Art. 84 litera c) din Statutul FRGO:

“Răspunderea disciplinară reprezintă ansamblul de norme legale privind sancţionarea faptelor de
incălcare cu vinovăţie, de către orice persoană fizică sau juridică a unor reguli sau norme de
conduită, care asigură desfăşurarea in condiţii de eficienţă a procesului de activitate in jocul de GO,
reguli acceptate şi asumate prin chiar actul afilierii la F.R.GO. Astfel de fapte sunt:
c) nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate in locurile in care se desfăşoară acţiuni
sportive de GO;”
-

Organizarea unui numar tot mai mare de competiții din Calendarul competitional intern al
Federației Române de GO (FRGO), pe internet (online);

-

Dezvoltarea programelor de Inteligență Artificială (AI) și atingerea unui nivel foarte ridicat la
jocul de GO;

-

Utilizarea programelor de AI pe o scară largă (sportivi, instructori, antrenori, profesori etc.);

Federația Română de GO stabilește următoarele reguli pentru desfășurarea partidelor oficiale online:
1. Înregistarea video cu sunetul pornit se va efectua pe toată durata partidei. Prin înregistrare
video se înțelege un clip video care nu este modificat, are continuitate și acoperă întreaga
partidă.
2. Ecranul dispozitivului pe care se joacă partida, mâinile, mouse-ul și tastatura (pentru
dispozitivele dotate cu astfel de accesorii) vor fi în permanență la vedere.
3. Ecranul dispozitivului trebuie să afișeze tabla de joc și plasarea pieselor. Orice alte ferestre
deschise pe dispozitivul pe care se joacă partida, care nu au legătură cu partida, vor fi închise.
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4. Atât calitatea imaginii cât și cea a sunetului trebuie să fie realizate la o calitate care să permită
identificarea detaliilor; nu sunt acceptate înregistrările audio-video neclare, nefocalizate sau
încețoșate.
5. Pe toată durata desfășurării partidei este interzisă utilizarea altor dispozitive (laptop, telefon,
tabletă, căști audio etc.); sunt interzise activități precum cititul sau scrisul (cărți, caiete, broșuri,
fișe etc.).
6. Sunt interzise încurajările sub orice formă primite din partea terților, sfaturile și discuțiile cu
alte persoane pe chestiuni care au legatură cu partida (în particular) sau cu jocul de GO (în
general).
7. Începutul înregistrării trebuie să conțină următoarele: denumirea concursului, numărul rundei,
data, ora de începere, numele celui care face înregistrarea și numele adversarului.
8. Înainte de începerea partidei, pentru reducerea sau eliminarea suspiciunilor, se recomandă
stabilirea unei conexiuni video, cu sunetul pornit, între participanți (Google Meet, Zoom,
Skype, Microsoft Teams, Whatsapp etc.).
9. Pentru partidele în care cel puțin unul dintre sportivi are ratingul EGD mai mare sau egal cu
1150 (9 kyu), înregistrarea partidei este obligatorie (https://europeangodatabase.eu/EGD/).
10. Pentru partidele în care ambii sportivi au ratingul EGD mai mic de 1149 (10 kyu), înregistrarea
partidei este opțională, însă devine obligatorie prevederea de la punctul 8 din prezentul
Regulament.
11. Participanții sunt obligați sa păstreze înregistrările 72 de ore de la terminarea partidei.
12. Reclamațiile vor fi trimise pe email la bf@frgo.ro în atenția Comisiei de disciplină si etică
sportivă a FRGO, în cel mult 24 de ore de la terminarea partidei. Reclamațiile trimise după mai
mult de 24 de ore de la terminarea partidei nu vor mai fi luate în considerare.
13. La solicitarea Comisiei de disciplină si etică sportivă, participanții sunt obligați să trimită
înregistrarea partidei care face obiectul reclamației. În situația în care Comisia de disciplină si
etică sportivă nu-și poate îndeplini atribuțiile, solicitarea va fi trimisă de către Biroul Federal al
FRGO.
14. Comisia de disciplină si etică sportivă este singura în măsură să decidă cu privire la săvarșirea
sau nu a unei fapte neregulamentare. În situația în care Comisia de disciplină si etică sportivă
nu-și poate îndeplini atribuțiile, reclamația va fi analizată de Biroul Federal al FRGO.
15. Frauda este confirmată într-una din următoarele situații:
a) Refuzul sportivului de a trimite înregistrarea partidei care face obiectul reclamației;
b) Netrimiterea înregistrării în 48 de ore de la trimiterea solicitării;
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c) În urma verificării înregistrării se constatată nerespectarea unuia din punctele 1, 2, 3, 4, 5
sau 6 din prezentul Regulament;
16. Sancțiunile pentru sportivul care a săvârșit frauda sunt următoarele (cumulativ):
a) Pierderea partidei;
b) Refacerea clasamentului concursului, ținându-se cont de noul rezultat;
c) Amenda în cuantum de 500 (cinci sute) lei;
d) Interdicția de a participa la competiții oficiale timp de 12 luni; sportivul va primi dreptul
de joc după ce va face dovada plății amenzii prevăzute la punctul 16, litera c din prezentul
Regulament;
17. Dacă frauda nu este confirmată (reclamația este nefondată):
a) Rezultatul partidei rămâne cel înregistrat;
b) Amenda în cuantum de 100 (una suta) lei pentru sportivul care a trimis reclamația;
18. Organele FRGO, prin Comisia centrală a arbitrilor sau prin arbitrul delegat la competiția
respectivă, vor putea utiliza instrumente de control pentru a identifica dacă participanții
respectă regulile de fair-play. În situația în care constată nereguli se pot sesiza din oficiu,
trimițând o reclamație scrisă, în atenția Comisiei de disciplină si etică sportivă.
19. Partidele pot fi jucate online fără a fi necesară înregistrarea sau supravegherea video, în
următoarele situații:
a) Dacă sportivii sunt supravegheați în permanență de martori delegați de Comisia centrală
a arbitrilor;
b) Dacă ambii sportivi, tutorii sau antrenorii lor sunt de acord sa joace partida fără
înregistrare sau supraveghere video (situații în care vor anunța în scris arbitrul competiției,
înainte de începerea rundei);
În oricare din aceste situații, trimiterea unei reclamații în timpul sau după terminarea partidei
nu va fi luată în considerare.
20. Prezentul Regulament intră in vigoare începând cu data de 01.04.2022
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