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REGULAMENT

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SCRABBLE ANGLOFON

Art. 1. Campionatul Naţional de Scrabble Anglofon (CNSA) este o competiţie individuală, 
organizată anual, separat pe 2 categorii de vârstă:

• Seniori – sportivi cu vârsta minimă de 19 ani;
• Tineret – sportivi cu vârsta maximă de 18 ani;

unde  vârsta unui  sportiv  se  consideră  ca  fiind  de  N  ani  dacă  acesta  împlineşte  N  ani  în  anul  
competiţiei. În cazul în care CNSA - Tineret nu se dispută, jucătorii înscrişi pot participa la CNSA -  
Seniori.

Art. 2. Pentru a putea participa la CNSA, sportivii  trebuie să fie legitimaţi la unul dintre 
cluburile afiliate la federaţie şi să aibă toate taxele şi cotizaţiile plătite la zi. 

Art. 3. Programul competiţional CNSA cuprinde 3 etape. O etapă se desfăşoară pe parcursul a 
2 zile. Proba de concurs este partida de Scrabble liber în limba engleză. La fiecare etapă din cadrul  
CNSA se dispută un turneu de partide libere, dupa următorul format:  

3.1. Dacă numărul jucătorilor înscrişi este de maxim 8, se dispută un turneu în format Round-
Robin (RR) dublu, conform schemei de împerechere prezentată la articolul 9.3 din Regulamentul de 
competiţie al partidei de scrabble liber. Fiecare jucător va fi primul la depunere în una din cele două 
partide pe care le dispută cu fiecare din adversarii săi. La începutul turneului se trage la sorţi poziţia 
fiecărui jucător în tabelul de generare a partidelor, apoi se generează rundele. Se dispută mai întâi un 
ciclu complet de  runde RR la începutul cărora jucătorii care sunt primii la depunere se desemnează 
prin extragerea unei litere din săculeţ, apoi se dispută al doilea ciclu complet de runde RR în care vor  
fi primii la depunere jucătorii care nu au început în partidele din primul ciclu.

3.2. Dacă numărul jucătorilor înscrişi este mai mare de 8, se dispută un turneu în format RR 
simplu, urmat de 3 runde desfăşurate în ordinea : sistem factorizat 6 (FP6), sistem factorizat 4 (FP4),  
king  of  the  hill  (KOTH),  cu  repetiţii  multiple  şi  aplicarea  regulii  Gibson,  conform  descrierilor 
prezentate în anexa 3, articolul 1, articolul 4 şi articolul 7 din Regulamentul de competiţie al partidei 
de scrabble liber. La începutul turneului se trage la sorţi poziţia fiecărui jucător în tabelul de generare 
a  partidelor,  apoi  se  generează  rundele.  La  sfârşitul  rundelor  RR şi  după  fiecare  nouă  rundă  se 
generează un clasament intermediar care va fi folosit pentru stabilirea perechilor rundei următoare, iar  
în  cazul  rezultatelor  ultimei  runde  pentru  stabilirea  clasamentului  final.  Pentru  determinarea 
jucătorului care începe partida se foloseşte art.4.2.b.ii. – metoda „autobalansării” startului. 

Art.  4. Partidele se dispută în conformitate cu Regulamentul  de competiţie al  partidei  de 
scrabble liber cu următoarele particularităţi:

- art. 2.1. – fondul oficial de cuvinte este HarperCollins SCRABBLE Tournament & Club 
Word List (2012 Edition) .

- art. 4.2.a.i. – jokerul se consideră a fi prima literă a alfabetului, înaintea literei A.

- art. 5.10.2.b.ii. – se utilizează sistemul de contestare „globală”.

- art. 5.10.15.b. – penalizarea în cazul contestaţiei nefondate este de 5 puncte pentru fiecare 
cuvânt valabil, contestat.
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- art. 7.3.2 şi art. 9.5.4.b. – se anulează. În cazul depăşirii timpului de gândire se deduc câte 10  
puncte din punctajul jucătorului care a depăşit timpul de gândire pentru fiecare minut suplimentar, dar  
nu mai mult de 10 minute. Fracţiunile de minut suplimentar se rotunjesc la minut întreg de la prima 
secundă de depăşire. Arbitrul va rezolva orice dispută referitoare la depăşirea timpului de gândire.

- art. 9.2.e. – se anulează. În aplicarea algoritmilor de stabilire a partidelor nu se va ţine cont 
de club.

- anexa 3 art.7. - se aplică regula Gibson.

Art. 5. Partidele sunt arbitrate cu ajutorul programului gratuit Zyzzyva, modul „Word Judge”, 
care se găseşte la adresa  http://zyzzyva.net. Logistica turneului poate fi asigurată de programul tsh, 
disponibil la adresa http://www.poslarchive.com/tsh/doc/index.html.

Art.  6. Punctele  de  clasament  se  atribuie  la  fiecare  turneu  conform  scării  de  punctaje 
corespunzătoare numărului de participanţi.  Scara de punctaj minimă este 10, iar cea maximă 100. 
Clasamentul  general  final  se face prin cumularea punctelor de clasament acordate la toate cele 3  
etape. 

Art.  7. F.R.  Scrabble  conferă  titlurile  de  Campion  Naţional  şi  Vicecampion  Naţional  
sportivilor  clasaţi  pe  locurile  1  şi  respectiv  2,  la  fiecare  categorie  de  vârstă,  cu  condiţia  ca  în  
clasamentul final respectiv să fie minim 5 sportivi.

Prezentul Regulament a fost aprobat de Adunarea Generală a F.R. Scrabble în şedinţa 
din data de 06.10.2011 şi intră în vigoare începând cu data de 01.01.2012.
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