
              
                FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SCRABBLE

REGULAMENT

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SCRABBLE FRANCOFON

Art. 1. Campionatul Naţional de Scrabble Francofon (CNSF) 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 CNSF - Tineret nu se dispută, jucătorii înscrişi pot participa la CNSF - 
Seniori.

Art. 2. Pentru a putea participa la CNSF, 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 CNSF cuprinde 3 etape. O etapă se desfăşoară pe parcursul a 
2 zile. Proba de concurs este partida de scrabble Duplicat (clasic) în limba franceză. La fiecare etapă 
din cadrul CNSF se dispută 5 partide de scrabble duplicat, astfel: 3 partide cu timp normal de gândire 
(3 minute / tur) şi 2 partide cu timp semirapid (2 minute / tur). Dacă una din etape se desfăşoară  
concomitent cu Turneul Internaţional de Scrabble Francofon al României, atunci toate cele 5 partide  
se dispută cu timp normal de gândire.

Art.  4. Partidele  sunt  arbitrate  cu  ajutorul  unui  program  omologat,  în  conformitate  cu 
Regulamentul Federaţiei Internaţionale de Scrabble Francofon.

Art.  5. Clasamentul  unei  etape  şi  clasamentul  general  final  al  CNSF  se  alcătuiesc  prin 
însumarea punctelor de partidă realizate de fiecare sportiv la cele 5, respectiv 15 partide, la categoriile  
de vârstă de mai sus.

Art.  6. F.R.  Scrabble  conferă  titlurile  de  Campion  Naţional  şi  Vicecampion  Naţional  la 
scrabble francofon sportivilor clasaţi pe locurile 1 şi 2, la fiecare categorie de vârstă, cu condiţia ca la  
categoria respectivă minim 5 dintre sportivi să fi participat la toate etapele.

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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