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Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1 Definiții și termeni 
 

FRGO Federația Română de GO 

EGF European GO Federation (Federația Europeană de GO) 

EGD European GO Database (Baza de date europeană a competițiilor 

oficiale) 

Rating (EGF) Evaluarea tăriei de joc a unui sportiv conform algoritmului EGF 

 
 

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 deține autoritatea deplină, în condițiile legii, asupra organizării, conducerii, controlului și 

supravegherii activitaților și competițiilor oficiale pe ramura sportivă GO din România, la toate 

nivelurile. 

Art. 4 Scopul Regulamentului 

Prezentul regulament stabilește cadrul de organizare și de participare la competiția de GO 

“Campionatul Național de Studenți”. 

 
Capitolul II - ORGANIZARE 

 

Art. 1 Perioada de organizare 

„Campionatul Național de Studenți” se organizează de FRGO în fiecare an, conform calendarului 

competițional pentru anul în curs, aprobat în ședință de birou federal în cursul anului precedent.  

Art. 2 Sistemul de joc 

(1) „Campionatul Național de Studenți” se desfășoară după următorul format, numărul de runde și 

sistemul de joc putând varia în funcție de numărul participanților înscriși, după cum urmează: 
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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 participanți sau mai mulți (sistem elvețian, ”Split and Slip”) 

(2) Regulamentul de joc: 

a) Tabla de joc 19 x 19; 

b) Reguli de joc japoneze, komi 6.5 puncte; 

c) Timp de gândire: 45’ + byo-yomi 15 secunde / mutare; 

d) Stabilirea culorilor de joc se va face astfel : pentru situația descrisă la Art.6, punctul (1), literele 

a), b) sau c) stabilirea culorilor de joc se face prin „nigiri”. Pentru situația descrisă la Art. 6, 

punctul (1), litera d), stabilirea culorilor se face automat de către software-ul utilizat.  

Art. 3 Programul competiției 

„Campionatul Național de Studenți” se va desfășura după următorul program: 

a) Pentru situația descrisă la Art.6, punctul (1) literele a) și b), toate rundele vor fi organizate în 

cursul zilei de sâmbătă; 

b) Pentru situația descrisă la Art.6, punctul (1) literele c) și d) vor fi organizate trei runde sâmbătă 

și două runde duminică. 

 Art. 4 Clasamentul intermediar și final  

a) 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); 

b) La terminarea concursului, in 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. Câștigatorul Campionatului National de 

Studenți va fi desemnat sportivul care va ocupa locul I. 
 

Capitolul III - PARTICIPARE 
 

Art. 1 Participare 

Un sportiv poate participa la „Campionatul Național de Studenți” dacă: 

a) este sportiv legitimat la un Club Sportiv afiliat FRGO; 

b) este sportiv cu cotizația anuală FRGO plătită la zi în momentul începerii competiției; 

c) nu este suspendat; 

d) clubul la care este legitimat are drept de joc; 

e) este cetățean român; 
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f) este student sau masterand cu normă întreagă la universitate sau colegiu, înscris la o instituție de 

invațământ superior, excluzând doctoranzii; 

g) face parte din categoria de vârstă ce respectă criteriile campionatului European de studenți (vârste 

cuprinse între 16 și 29 de ani, cu data de naștere cuprinsă între 1 august 1994 și 1 august 2007). 

 

 

Aprobat în ședința Biroului Federal al FRGo în data de 12.01.2023 
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