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Echipa României la Campionatul mondial de rebus 
 

Oradea, 15 oct. /Rompres/ - Echipa României care a participat, în 
perioada 7-12 octombrie, la cea de a 15-a edi Ńie a Campionatului Mondial de 
Rebus - World Puzzle Championship (WPC), desf ăşurat la Borovets, în 
Bulgaria, s-a clasat pe locul 17, din 23 de Ńări. 

Echipa reprezentativă a fost formată din Bernat Barna-László, Andreas 
Bolotă, Daday Hunor, Szoke Alexandru, rezerva Lorincz Emeric şi căpitanul echipei 
Stelian-Radu Cacuci. 

Potrivit căpitanului echipei, această clasare este chiar o performanŃă 
pentru cei patru competitori români care s-au întâlnit pentru prima dată cu unele 
genuri de probleme. "Este foarte greu să concurezi cu cei care dispun de reviste de 
specialitate. La noi, sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârşire," a declarat pentru 
Rompres căpitanul echipei. Cu toate acestea, românii au surclasat echipe mult mai 
puternice şi cu posibilităŃi de pregătire serioase, precum Italia, India sau Brazilia. 

Probele de concurs au constat în peste 100 de probleme, împărŃite în 16 
runde, pe parcursul a trei zile de competiŃie. Probele sunt în proporŃie de 90 la sută 
individuale şi doar 10 procente pe echipe. Fiind o întrecere internaŃională, rebusurile 
sunt astfel concepute încât în rezolvare să nu fie necesară cunoaşterea unei limbi 
comune. 

Problemele se bazează pe logică, pe matematică şi, nu în ultimul rând, pe 
inspiraŃie şi intuiŃie şi sunt fundamental diferite de rebusul clasic românesc. Cu 
aproximativ zece zile înaintea unui campionat mondial, genurile de probleme sunt 
afişate pe site-ul competiŃiei. 

Stabilirea componenŃei reprezentativei Ńării noastre s-a făcut în urma 
Concursului NaŃional de Rebus Logic (CNRL) "Korona" - "Logic Club" în perioada 25-
27 august la Braşov, loc tradiŃional de desfăşurare. 

Cei mai buni s-au dovedit a fi la echipe: SUA, Germania şi Japonia, iar la 
individual: un german, un american şi un japonez. 

În paralel cu Campionatul Mondial de Rebus s-a desfăşurat Congresul 
anual al FederaŃiei InternaŃionale de Rebus (WPF), la care, din acest an, România 
are drept de vot, fiind membră cu drepturi depline a FederaŃiei prin AsociaŃia 
orădeană "Logic Club" România, preşedinte Stelian-Radu Cacuci. 

Cu acest prilej, s-a decis că, anul viitor, Campionatul Mondial de Rebus 
(WPC) să aibă loc în Brazilia, iar peste doi ani, în Lituania. Căpitanii reprezentativelor 
naŃionale de puzzle au stabilit şi locurile de desfăşurare ale Campionatelor Mondiale 
de Sudoku, un gen rebusist cu o dezvoltare explozivă în ultimul timp şi în România: 
Cehia (ediŃia a 2-a, 2007) respectiv, India (ediŃia a 3-a, 2008). 

O propunere interesantă s-a referit la un al treilea tip de Campionat 
Mondial de Rebus, începând din anul 2007, cel destinat tineretului, asupra căruia nu 
s-a luat, încă, o hotărâre. ROMPRES 
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