
CONCURSUL DE AYURVEDA 2020 
GRUPELE DE CONCURS ŞI MODUL DE ALCĂTUIRE A CLASAMENTULUI 

Sâmbătă, 15 februarie 2020, începând cu ora 12:45 se va desfăşura la unison, în mai multe 
localităţi din România şi din alte ţări, Concursul internaţional de Ayurveda 2020.  

În cadrul acestui concurs vor exista două categorii de clasamente: o categorie de clasamente 
generale, realizate pe grupe de studiu şi o altă categorie de clasamente realizate pe tipuri de teste. 

CLASAMENTELE GENERALE REALIZATE PE GRUPE DE STUDIU 
În cadrul Concursului de Ayurveda 2020 clasamentele generale se vor realiza în funcţie de 4 clase 

de grupe de studiu şi anume: grupele 01-02, grupele 03-06, grupele 07-15 şi grupele 16-25.  
La testele 1 şi 3 participanţii vor alege teste dintre cele 6 indicate pentru grupele de studiu din care 

fac parte, conform indicațiilor următoare. În clasamentul general realizat pe grupe se va ţine cont de testul 
cu punctajul cel mai mare, dintre cele alese de fiecare participant corespunzătoare grupei de studiu. La 
testele 1 şi 3 fiecare participant poate alege şi alte teste, din afara celor care corespund grupei sale de 
studiu, rezultatul acestora fiind luat în considerare în clasamentele specifice. Testul tip W este o surpriză! 

GRUPELE 00 și 01-02: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile A, B, C, P, 
L sau X, respectiv din secţiunea Dosha-Prakriti (testul A sau testul B), din secţiunea Svasthavritta (testul 
B sau testul C), din secțiunea Svasthavritta, capitolul Vimshati-guna (testul L), din capitolul Ayurveda-
Padartha (testul P) sau dintre testele introductive din secțiunea Ayurveda-Parichaya (testul X). 

GRUPELE 03-06: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile B, C, D, L, P sau 
W, respectiv din secţiunea Svasthavritta (testul B sau testul C), din secțiunea Dravyaguna (testul D), din 
secțiunea Svasthavritta, capitolul Vimshati-guna (testul L) sau din secțiunea Sharira-Jnana (testul W). 

GRUPELE 07-15: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile C, D, E, G, U sau 
W, respectiv din secţiunea Svasthavritta (testul C), din secţiunea Dravyaguna (testul D), din secţiunea 
Manasa-Jnana (testul E), din secţiunea Pravritti-Jnana, capitolul Raksha-Viddhi (testul G), din secțiunea 
Cikitsa-Sthana, capitolul Udara-Roga (testul U) sau din secțiunea Sharira-Jnana (testul W). 

GRUPELE 16-25: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile E, G, H, F, K, U 
sau W, respectiv din secţiunea Manasa-Jnana (testul E), din secţiunea Pravritti-Jnana, capitolul Raksha-
Viddhi (testul G), din secţiunea Nidana-Stahana, capitolul Parikshakrama (testul H), din secţiunea 
Rasayana, capitolul Niramaya (testul F) sau Vajikarana (testul K) sau din secțiunea Cikitsa-Sthana, 
capitolul Udara-Roga (testul U). 

grupe A B C D E F G H K L P U X W 
Grupele 00-02 A B C       L P  X  
Grupele 03-06  B C D      L P   W 
Grupele 07-15   C D E  G     U  W 
Grupele 16-25     E F G H K   U   

CLASAMENTELE SPECIFICE REALIZATE PE TIPURI DE TESTE 
Clasamentele specifice sunt clasamente restrânse, realizate pe tipuri de teste, în care vor fi 

premiaţi cei care vor avea cele mai mari punctaje la fiecare dintre probele specifice din concurs.  
La testele 1 şi 3 din Concursul de Ayurveda 2020 se vor realiza clasamente specifice restrânse 

pentru fiecare tip de test în parte (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, X și W).  
La testul 1 există clasamentele specifice corespunzătoare cu indicativul 1, și la testul 3 există 

clasamentele specifice corespunzătoare cu indicativul 3. Pentru realizarea clasamentelor specifice nu se 
va ţine cont de grupa de participare. De exemplu, un participant de la grupele 16-25 poate răspunde şi la 
testul 1-A în intervalul de timp alocat testului 1, astfel încât acesta va concura cu toţi ceilalţi în cadrul 
acestui clasament specific pentru testul 1-A. În mod similar, un participant de la grupele 03-06 poate 
răspunde în timpul care este alocat testului 3 şi la testul 3-G şi astfel va putea participa în clasamentul 
specific pentru testul 3-G. Şi în cazul celorlalte patru teste din Concursul de Ayurveda 2020 şi anume 
testele 2, 4, 5 şi 6 se vor realiza clasamente specifice la care vor fi incluşi toţi participanţii. 

La testul 2 există clasamentul specific 2, la testul 4 se va realiza clasamentul specific 4, la testul 5 
se va realiza clasamentul specific 5 şi la testul 6 se va realiza clasamentul specific 6. 


