
Bihor: Nou site pentru pasionaţii de jocuri logice 
  
Oradea, 3 iulie /Agerpres/ - Pasionaţii de jocuri logice din ţară au la 
dispoziţie, începând de duminică, un nou site, cu un aspect diferit şi mult 
mai cuprinzător, pagina WEB fiind creată de Asociaţia Logic Club România. 
  
''Toate site-urile găzduite de geocities.com au fost închise în anul 2009 şi de 
curând au venit cu o nouă ofertă de găzduire gratuită a paginilor web pe 
domeniul geocities.ws. Acesta are mult mai multe şi mai complexe unelte de 
editare a unei pagini web, ceea ce este un avantaj pentru utilizatori'', a declarat, 
pentru AGERPRES, preşedintele asociaţiei, Stelian-Radu Cacuci, creator al 
paginii. 
Pe http://www.geocities.ws/logic-club cei pasionaţi de jocuri logice sau sudoku 
pot afla noutăţi din domeniu la secţiunea puzzles, unde sunt prezentate mai 
multe genuri internaţionale, cum ar fi hitori, pentaminoul japonez, variante de 
domino, calcule numerice, pot vedea galerii foto cu echipele României la 
campionatele mondiale şi pot accesa informaţii din lumea jocurilor logice, cu link 
spre World Puzzle Federation (WPF). 
De asemenea, oricine poate vizualiza participarea echipei României la 
campionatele mondiale de rebus/puzzle în perioada 1992-2011. Totodată, 
asociaţia aşteaptă şi contribuţia amatorilor la conţinutul site-ului, cu jocuri logice, 
articole, comentarii, sugestii, pe adresa logic.club@gmail.com. 
Asociaţia non-profit Logic Club România (Logic Club Romania Association) este 
unica reprezentantă a ţării noastre, membră din anul 2005 a Federaţiei 
Internaţionale de Rebus (WPF). 
''Dobândirea denumirii de federaţie pentru ţara noastră şi înscrierea ei juridică ar 
presupune înfiinţarea a cel puţin 20 de filiale în tot atâtea judeţe, ceea ce practic, 
în prezent, este imposibil. Acest fapt şi pentru că cei peste 250 de membri ai 
asociaţiei sunt grupaţi în câteva regiuni, cu tradiţie în ţară, cum ar fi Oradea, 
Covasna, Mureş, nordul Moldovei, Constanţa, Braşov şi Bucureşti'', a precizat 
Cacuci. 
Primele concursuri între naţiuni organizate de WPF datează de la începutul anilor 
'90. România a devenit, încă de la început, ţară afiliată federaţiei, până în anul 
2000, când neachitarea cotizaţiei anuale (de minimum 250 de euro) a condus, 
indirect, la atribuirea unui statut de ţară tolerată la competiţii. 
De la 1 iulie 2006, prin Asociaţia  Logic Club România, ţara noastră este re-
afiliată Federaţiei Internaţionale de Rebus, devenind membră cu drepturi 
depline. Meritul recăpătării acestui statut îi revine preşedintelui asociaţiei, 
jurnalistul Stelian-Radu Cacuci. 
Campionatul mondial de puzzle, ediţia 2011, va avea loc între 8-13 noiembrie, în 
localitatea Eger, din Republica Ungară. Echipa României va fi selectată în urma 
campionatului naţional de rebus logic, din august. AGERPRES/(Eugenia Paşca) 


