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REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A
CUPEI ROMÂNIEI LA GO
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) Cupa României la GO este o competiție deschisă tuturor jucătorilor de GO cu cetățenie
română, indiferent de vârstă sau rang, membri ai unui club afiliat la FRGO, care au
taxele, cotizațiile și vizele anuale achitate la zi.
(3) Cupa României la GO se organizează anual și cuprinde mai multe etape: sferturile de
finală, semifinala și finala.
(4) Etapele Cupei României la GO se desfășoară după reguli japoneze, komi 6,5 puncte,
(5) Înscrierea sportivilor 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.
(6) După terminarea perioadei de înscrieri, sportivii 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
(7) Lista finală cu participanții înscriși va fi publicată de Arbitrul competiției cu 24 de ore
înainte de prima rundă.
(8) Retragerea din concurs, definitiv, pentru una sau mai multe runde, nu este permisă.
Sportivii 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. Sportivul care invocă forța majoră este obligat 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.
Art. 2 Sferturile de finală
(1) Orice club sportiv afiliat la FRGO poate organiza o singură etapă de sferturi de finală, cu
aprobarea Biroului Federal al FRGO și cu respectarea Regulamentelor FRGO.
(2) Aceste etape se vor organiza cu cel puțin zece zile înainte de ziua la care este programată
să înceapă etapa Semifinală.
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(3) În sferturile de finală pot participa toți sportivii cu rating EGD cuprins între 100 (20 kyu)
și 1149 (10 kyu).
(4) Timpul de gândire este 30 de minute/jucător, byo-yomi 3x30 secunde.
(5) Primii 25% din fiecare sfert de finală se califică în etapa semifinală. În caz de egalitate,
vor avansa în etapa următoare toți sportivii care au același număr de victorii cu ultimul
calificat din competiția respectivă.
Art. 3 Semifinala
(1) În etapa semifinală pot participa toți sportivii cu rating EGD cuprins între 1150 (9 kyu) și
1749 (4 kyu) + cei calificați din sferturile de finală.
(2) Timpul de gândire este 45 de minute/jucător, byo-yomi 3x30 secunde.
(3) Primii 25% se califică în etapa semifinală. În caz de egalitate, vor avansa în etapa
următoare toți sportivii care au același număr de victorii cu ultimul calificat.
Art. 4 Finala
(1) În etapa finală pot participa toți sportivii cu rating EGD mai bun sau egal cu 1750 (cel
puțin 3 kyu) + cei calificați din etapa Semifinală.
(2) Timpul de gândire este 60 de minute/jucător, byo-yomi 3x30 secunde.
Art. 5 Sistemul de joc și programul
(1) Participanții vor fi înscriși pe tabloul de concurs în ordinea ratingului EGD din preziua
concursului.
(2) Numărul de runde și sistemul de joc pot varia în funcție de numărul participanților
înscriși, după cum urmează:
a) 2/3 runde pentru 2 participanți (sistem dublu knockout)
b) 3 runde pentru 3/4 participanți (sistem round robin)
c) 5 runde pentru 5/6 participanți (sistem round robin)
d) 5 runde pentru 7-12 participanți (sistem elvețian,”Split and Slip”)
e) 6 runde pentru 13 participanți sau mai mulți (sistem elvețian,”Split and Slip”)
(3) Programarea rundelor se va face astfel:
-

Pentru situația descrisă la Art. 5, punctul (2) literele a) sau b), toate rundele vor fi
organizate în cursul zilei de sâmbătă/prima zi de concurs;

-

Pentru situația descrisă la Art. 5, punctul (2) literele c) sau d), vor fi organizate trei
runde sâmbătă/prima zi de concurs + două runde duminică/a doua zi de concurs;
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-

Pentru situația descrisă la Art. 5, punctul (2) litera e), va fi organizată o rundă
vineri/prima zi de concurs + trei runde sâmbătă/a doua zi de concurs + două runde
duminică/a treia zi de concurs, sau trei runde sâmbătă/prima zi de concurs + trei
runde duminică/a doua zi de concurs;

Art.6 Clasamentul intermediar și final
(1) Criteriile de departajare pentru întocmirea clasamentului intermediar și final sunt
următoarele: numărul de victorii/puncte (NBW); suma punctelor adversarilor (SOS);
suma punctelor adversarilor învinși (SODOS); confruntarea directă (DC).
(2) La terminarea concursului (Finala Cupei României), 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. Câștigătorul Cupei României va fi desemnat sportivul care va
ocupa Locul I.
(3) Ocupanții primelor trei locuri din Finala Cupei României la GO vor fi incluși în Lotul
Național, conform Criteriilor pentru stabilirea Lotului Național al FRGO.
Art.7 Reprezentantul oficial al României la KPMC
(1) Câștigătorul Cupei României va fi reprezentantul oficial al României la KPMC (Korea
Prime Minister Cup) sau la un concurs echivalent.
(2) În situația în care câștigătorul Cupei României nu poate participa la KPMC sau la un
concurs echivalent, reprezentant oficial va fi desemnat următoarul sportiv disponibil, în
ordinea clasamentului Finalei Cupei României.
Art.8 Dispoziții finale
(1) 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.
(2) 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.
(3) În cazul partidelor desfășurate online, se aplică dispozițiile Regulamentului antifraudă
pentru partidele online (pe internet) din Calendarul competițional intern național
(organizator FRGO).
Aprobat în ședința Biroului Federal al Federației Române de GO, la data de 26.04.2022.
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