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Jurnalistul din Oradea Stelian-Radu Cacuci va conduce, in perioada 6-11 octombrie, 
echipa Romaniei la cea de a 16-a editie a Campionatului Mondial de Rebus - World 
Puzzle Championship (WPC), competitie desfasurata anul acesta in Brazilia, la Rio 
de Janeiro.  
 
Echipa tarii noastre este formata din Andreas Bolota, Daday Hunor, Alexandru 
Nicusan, Szoke Alexandru si capitanul echipei, Stelian-Radu Cacuci. Lotul national a 
fost stabilit in urma desfasurarii Concursului National de Rebus Logic (CNRL) 
"Korona" - "Logic Club", ce a avut loc, in perioada 24-26 august, la Brasov.  
 
In paralel cu Campionatul Mondial de Rebus, se desfasoara Congresul anual al 
Federatiei Internationale de Rebus (WPF). Din anul 2005, tara noastra este membra 
cu drepturi depline a Federatiei Internationale de Rebus, prin Asociatia oradeana 
"Logic Club", unic reprezentant al Romaniei pe langa forul international, al carei 
presedinte este Stelian-Radu Cacuci, corespondentul pentru judetul Bihor al Radio 
Romania Actualitati.  
 
In prezent, 42 de tari sunt afiliate la nivel international. Peste 40 de tari participa la 
aceasta editie. Dupa cinci zile de concurs, se va intocmi clasamentul pe tari. 
Concursul WPC se desfasoara individual si se cumuleaza punctajul celor patru 
rebusisti, rezultand punctajul tarii respective.  
 
Capitanul echipei romane si-a manifestat speranta ca lotul roman va obtine rezultate 
care sa-l plaseze in prima treime a clasamentului. Recompensele pentru castigatori 
sunt simbolice, deoarece nu se castiga premii in bani, doar cate o cupa pentru primii 
trei puzzleri si pentru primele trei echipe nationale.  
 
Rebusul logic (puzzle - eng.) este diferit de ceea ce apare in publicatiile de 
specialitate din Romania, fiind reprezentat de jocuri si probleme de enigmistica de o 
mare diversitate bazate pe matematica, perspicacitate si intuitie.  
 
Jocul de rebus nu poate fi catalogat drept un sport si nici un test de cultura generala. 
Practicantii acestuia spun ca este o combinatie a celor doua, plus o mare doza de 
pasiune.  
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