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COMUNICAT  DE  PRESĂ 
 

 

 
Din acest an, ţara noastră este membră cu drepturi depline a Federaţiei 

Internaţionale de Rebus – World Puzzle Federation (WPF), fiind reprezentată de 

„LOGIC  CLUB“  ROMÂNIA. 

În perioada 7–12 octombrie a.c., la Borovets, Bulgaria, s-a desfăşurat a 15-a 

ediţie a Campionatului Mondial de Rebus - World Puzzle Championship (WPC), la 

care echipa României (formată din BERNÁT Barna–László, Andreas BOLOTĂ, 

DADAY Hunor, SZÖKE Alexandru, rezerva LÖRINCZ Emeric şi căpitanul echipei 

Stelian–Radu Cacuci) s-a clasat pe locul al 17-lea. 

Probele de concurs au constat în peste 100 de probleme, împărţite în 16 

runde, pe parcursul a 3 zile de competiţie. Probele sunt în proporţie de 90 % 

individuale, şi doar 10 procente pe echipe. Fiind o întrecere internaţională, 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 

inspiraţie, şi sunt fundamental diferite de rebusul clasic românesc. Cu aproximativ 

zece zile înaintea unui campionat mondial, genurile de probleme sunt afişate pe site-

ul competiţiei. 

Stabilirea componenţei reprezentativei ţării noastre s-a făcut în urma 

Concursului Naţional de Rebus Logic  (CNRL)  „«Korona» – «Logic Club»” în 

perioada 25–27 august la Braşov  –  loc tradiţional de desfăşurare. 

* 

În paralel cu Campionatul Mondial de Rebus s-a desfăşurat Congresul anual 

al Federaţiei Internaţionale de Rebus (WPF), la care, din acest an, România are 
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drept de vot. 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 naţionale 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 (ediţia a 2-a, 2007) şi, respectiv, India (ediţia 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. 

 

 

 

Stelian–Radu CACUCI 

preşedinte  „Logic Club“ România 

 

Oradea, 15.10.2006 

 
 

 

 

 

Persoană de contact: Stelian–Radu Cacuci  0744 34 66 96;   logic.club@gmail.com   

   

Hyperlink-uri (în ordinea utilizării în text):   
- WPF:   http://www.worldpuzzle.org/   
- „LOGIC CLUB“ ROMÂNIA:   http://www.worldpuzzle.org/members/romania.html   
- WPC Bulgaria, 2006:   http://wpc2006.puzzle-bg.com/   
- Echipa României:   http://wpc2006.puzzle-bg.com/participants.html   
- Rezultate:   http://wpc2006.puzzle-bg.com/team.htm   
- WSC Sudoku, ediţia 1:   http://www.worldpuzzle.org/championships/sudoku_2006/index.html   


