
              
                FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SCRABBLE

REGULAMENT

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SCRABBLE INTERCLUBURI

Capitolul I. Reguli generale

Art. 1. Campionatul Naţional de Scrabble Intercluburi (CNSI) este organizat anual în paralel  
cu  Campionatul  Naţional  Individual  de  Scrabble  (CNIS).  Prin  „club”  se  înţelege  orice  structură 
sportivă  (club, secţie, asociaţie etc.) afiliată la F.R. Scrabble. 

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

Capitolul II. CNSI – Seniori

Art. 3. Programul competiţional CNSI - Seniori cuprinde 5 etape, constând din toate probele 
disputate în cadrul etapelor CNIS - Seniori, inclusiv la Turneul Final. 

Art. 4. La fiecare probă se consideră cele mai bune 3 punctaje de clasament ale sportivilor 
fiecărui club, conform scării de punctaj de la CNIS - Seniori, iar apoi se alcătuieşte un clasament pe 
cluburi  şi  se  aplică scara  de  punctaj  corespunzătoare  numărului  de  cluburi  participante  la  proba 
respectivă. Scara de punctaj minimă este 10, iar cea maximă 100.  Clasamentul etapei se obţine prin 
cumularea punctelor de clasament de la toate probele etapei,  iar  clasamentul  final  se obţine prin 
cumularea punctelor de clasament de la cele 4 etape şi de la Turneul Final. 

Capitolul III. CNSI – Tineret

Art. 5. Programul competiţional CNSI - Tineret cuprinde 4 etape, constând din toate probele 
disputate în cadrul etapelor CNIS - Tineret, inclusiv la Turneul Final. 

Art. 6. La fiecare probă se consideră cele mai bune 2 punctaje de clasament ale sportivilor 
fiecărui club, conform scării de punctaj de la CNIS - Tineret, iar apoi se alcătuieşte un clasament pe 
cluburi  şi  se  aplică scara  de  punctaj  corespunzătoare  numărului  de  cluburi  participante  la  proba 
respectivă. Scara de punctaj minimă este 10, iar cea maximă 100.  Clasamentul etapei se obţine prin 
cumularea punctelor de clasament de la toate probele etapei,  iar  clasamentul  final  se obţine prin 
cumularea punctelor de clasament de la cele 3 etape şi de la Turneul Final. 

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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