
1.Acest document prezinta regulamentul pe baza caruia se face desemnarea

perechii reprezentante a Romaniei la Campionatul Mondial de Perechi. Tarile sunt
invitate sa participe la CM pe baza rezultatelor obtinute la Campionatele Europene,
carora li se adauga automat alte punctaje (de exemplu pentru numarul de jucatori ai
tarii) care nu tin de clasificarea la concursurile pe perechi. In momentul de fata se
poate gasi aici: http://eurogofed.org/egf/pairsystem.htm sistemul de puncte al
Federatiei Europene.

In medie, Romania este invitata la CM o data la doi-trei ani, in cazul in care exista participari si
rezultate foarte bune constante la campionatele europene.

De aceea, perechea participanta la CM nu va fi intotdeauna castigatoarea en-titre a
Campionatului National, un rol foarte important in calcularea punctajului perechilor jucandu-l
participarea acestora la CE si Congresul European.

1.Regulament perechi

Articolul 1) Clasamentul se face pe perechi, însă punctele se contorizează individual. Doar
perechile care au jucat într-un concurs pot câştiga puncte in clasament.

Articolul 2) Pentru desemnarea perechii reprezentante la CMP se ia în considerare
clasamentul din momentul primirii invitaţiei din Japonia.

Articolul 3) Pentru a asigura un principiu al rotatiei, perechii participante la Campionatul
Mondial i se scade din punctajul propriu (nu din punctele bonus) punctajul urmatoarei perechi cu
drept de participare (incluzand punctele bonus). Aceasta “urmatoare pereche” nu poate sa
contina una dintre persoanele participante in respectivul an la CM.

Articolul 4) Se vor puncta urmatoarele concursuri in clasament:
Categoria 1: Campionatul European de Perechi
Categoria 2: Campionatul National de Perechi
Categoria 3: Concursul de perechi din cadrul Congresului European.

http://eurogofed.org/egf/pairsystem.htm


La aceasta categorie se pot adauga in viitor si alte concursuri reprezentative de perechi.

Articolul 5) Punctaj – punctele de mai jos se acordă perechii, fiecare jucător primeşte individual
jumătate din puncte.

1. Pentru Campionatul European de Perechi se puncteaza primele 15 pozitii
din clasamentul final, dupa urmatoare distributie a punctelor:

Loc ocupat Puncte castigate

1 60 puncte

2 52 puncte

3 44 puncte

4 36 puncte

5 30 puncte

6 24 puncte

7 20 puncte

8 16 puncte

9 14 puncte

10 12 puncte

11 10 puncte

12 8 puncte



13 6 puncte

14 4 puncte

15 2 puncte

1. Pentru Campionatul National de Perechi se puncteaza primele 10 pozitii, dupa
urmatoare distributie a punctelor:

Loc ocupat Puncte castigate

1 30 puncte

2 24 puncte

3 20 puncte

4 16 puncte

5 12 puncte

6 10 puncte

7 8 puncte

8 6 puncte

9 4 puncte



10 2 puncte

1. Pentru concursurile de pairgo din categoria “Alte concursuri” se puncteaza in
functie de numarul de perechi participante si de pozitia ocupata in final de pereche,
astfel:

Pozitie ocupata Puncte castigate

Locurile 1-4 16 puncte

Locurile 5-8 10 puncte

Locurile 9-16 4 puncte

Articolul 6) Modalitatea de realizare a clasamentului

In fiecare an, dupa incheierea Congresului European de GO se actualizeaza clasamentul
national de perechi cu punctele castigate de perechile romanesti participante la CN, CE si
Congres.

Calculul punctelor

Punctele se calculeaza pentru fiecare pereche care a participat incepand cu anul 2008 la unul
dintre campionatele mentionate mai sus. Punctajul se calculeaza astfel:

Nr. puncte echipă = 100% puncte realizate de cei doi parteneri împreună + bonus de 50%
puncte realizate de fiecare partener cu altcineva.

În clasament nu se consideră perechi care au doar puncte bonus, adica cei doi jucatori nu au
jucat împreună nici măcar la un concurs (sau le-au ajuns punctele la zero în urma unei
participări la CMP).

Participarea la CMP - scăderea punctelor

Dupa fiecare editie de Campionat Mondial de Perechi la care Romania e reprezentata se
actualizeaza clasamentul national de perechi prin reducerea punctajului perechii/perechilor
romanesti participante.



Punctele se scad din punctajul realizat de perechile participante şi nu din bonusul lor, acesta din
urma se recalculeaza. Daca punctajul rezultat dupa scadere este negativ, se va reseta la 0.

Punctajul se reduce cu un numar de puncte egal cu punctajul celei mai bine clasate perechi
care putea sa participe si nu a participat, calculat cu bonus.

Exemplu de calcul pentru anul 2013

Clasament CNP
1 – Irina Suciu, Lucreţiu Calotă = 30p
2 – Laura Avram, George Gheţu = 24p

Clasament CEP
10 – Laura Avram, Lucian Nicolae = 12p
11 – Irina Suciu, Lucreţiu Calotă = 10p

Puncte individuale fete
Irina Suciu – cu Lucreţiu Calotă = 20p
Laura Avram – cu George Gheţu = 12p
Laura Avram – cu Lucian Nicolae = 6p

Puncte individuale băieţi
Lucreţiu Calotă – cu Irina Suciu = 20p
George Gheţu – cu Laura Avram = 12p
Lucian Nicolae – cu Laura Avram = 6p

Clasament perechi
Irina Suciu, Lucreţiu Calotă = 40p + 50% * 0p = 40p (nu au puncte bonus)
Laura Avram, George Gheţu = 24p + 50% * 6p = 27p (George nu aduce puncte bonus)
Laura Avram, Lucian Nicolae = 12p + 50% * 12p = 18p (Lucian nu aduce puncte bonus)

La CMP au participat Irina şi Lucreţiu, ei pierd 27p ce se scad din punctele perechii, fără bonus.
Irina Suciu – cu Lucreţiu Calotă = 7p
Lucreţiu Calotă – cu Irina Suciu = 7p

Dacă la CMP ar fi participat Laura cu George, ar fi pierdut 40p ce se scad din punctele comune.
Laura Avram – cu George Gheţu = 0p
Laura Avram – cu Lucian Nicolae = 6p (nu pierde punctele cu Lucian)
George Gheţu – cu Laura Avram = 0p
Lucian Nicolae – cu Laura Avram = 6p



Perechea Laura- George va trebui să mai joace cel puţin un concurs împreună pentru a intra în
următorul clasament.

Articolul 7) Desemnarea perechii reprezentante

In momentul in care Romania este invitata sa participe la Campionatul Mondial de Perechi,
desemnarea perechii reprezentante se va face pe baza clasamentului la zi, prima pereche din
clasament fiind automat calificata.

In cazul in care prima pereche nu poate participa, se va desemna urmatoarea pereche din
clasament, si asa mai departe.

Daca doua perechi au acelasi punctaj, si trebuie ales intre ele, se vor folosi urmatoarele criterii
de departajare, in ordinea aplicarii, astfel:

1. Numarul mai mare de puncte aduse tarii prin participari la Campionatul
European de Perechi

2.
3. Mai multe participari la Campionatul European de Perechi
4.
5. Mai multe participari la concursuri de perechi

Mentiune: Exista posibilitatea ca participarea la CM a jucatorilor profesionisti de GO sa nu fie
permisa de catre organizatorii concursului. A se avea in vedere acest aspect.

Articolul 7) Momentul aplicarii regulamentului si al realizarii clasamentului: august 2016.

Acest regulament intra in vigoare incepand cu anul 2016, odată cu Campionatul Naţional.


