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Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 Definiții și termeni 

FRGO Federația Română de GO 

Art. 2 Temei legislativ 

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu: 

a) Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului; 

b) Statutul Federației Române de GO; 

c) Hotararea de Guvern nr. 1447 / 2007; 

d) alte dispoziții legale. 

Art. 3 Autoritate 

FRGO detine autoritatea deplina, in conditiile legii, asupra organizarii, conducerii, controlului si 

supravegherii activitatilor si competitiilor oficiale pe ramura sportiva GO din Romania, la toate 

nivelurile. 

Art. 4 Scopul Regulamentului 

Prezentul regulament stabileste baremele de arbitraj pentru competitiile FRGO de nivel national. 

Capitolul II - BAREME DE ARBITRAJ 

Art. 5 Indemnizatii de arbitraj 

(1) Indemnizatia pentru o runda de meciuri dintr-o competitie se acorda in functie de timpul de 

gandire ajustat alocat pentru un sportiv / pereche. 

(2) Timpul ajustat se calculeaza conform algoritmului EGF: 

a) sistem byo-yomi: Timp ajustat = Timp de baza + 45 de mutari in byo-yomi 

b) sistem  byo-yomi canadian: Timp ajustat = Timp de baza + 60 de mutari in byo-yomi 

c) sistem Fischer: Timp ajustat = Timp de baza + 120 de mutari 

 

Categorie 
Timp ajustat 

(minute) 

Indemnizatie / runda (brut, lei) 

Arbitru principal Arbitru secund 

Categoria 1 Minim 75’ 120 90 

Categoria 2 Minim 50’ 80 60 

Categoria 3 Minim 30’ 40 30 

Categoria 4 Sub 30’ 20 15 
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Art. 6 Norma de meciuri 

(1) O competitie are un singur arbitru principal si nici unul sau mai multi arbitri secunzi, cu 

incadrarea in norma de 20 meciuri / runda / arbitru. 

(2) Necesarul de arbitri pentru o competitie se calculeaza astfel: 

a) Se imparte numarul de meciuri dintr-o runda la 20. 

b) Rezultatul obtinut se rotunjeste in sus, la cel mai apropiat intreg, numarul obtinut fiind necesarul 

de arbitri. 

(3) Doua sau mai multe competitii simultane pot avea acelasi arbitru principal si aceeiasi secunzi cu 

respectarea urmatoarelor conditii: 

a) Competitiile se desfasoara in acelasi spatiu; 

b) Numarul total de meciuri simultane este cel mult 20 pentru fiecare arbitru; 

c) Indemnizatia de arbitraj se acorda o singura data si se calculeaza pentru competitia care se 

incadreaza la cea mai mare categorie de indemnizatie dintre toate competitiile desfasurate simultan. 

Capitolul III - DISPOZIȚII FINALE 

Art. 7 Intrarea în vigoare 

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării se completează cu dispozițiile legale si ale 

regulamentelor FRGO în vigoare. 

(2) Prezentul Regulament a fost adoptat de Adunarea Generala a Federației Române de GO la data 

de 02 decembrie 2022. 


