Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Polskiej Federacji Scrabble
w 2015 roku
Informacje na temat Stowarzyszenia Polska Federacja Scrabble (zwanej dalej PFS)

UL. LASEK BRZOZOWY 18/77
02-792 WARSZAWA

REGON 012 745 363
NIP 534 22 60 652

Dane osób wchodzących w skład Zarządu
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Prezes Zarządu – Karol Wyrębkiewicz
Wiceprezes Zarządu – Justyna Górka
Skarbnik – Krzysztof Bukowski
Członek Zarządu – Kamil Górka
Członek Zarządu – Joanna Jewtuch
Członek Zarządu – Krzysztof Mówka
Członek Zarządu – Krzysztof Obremski

Celem działalności Polskiej Federacji Scrabble jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw,
postaw i działań sprzyjających znajomości języka polskiego i innych języków,
upowszechnianie tej znajomości poprzez grę Scrabble, a także wspieranie organizacyjne i
rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
Polska Federacja Scrabble realizuje cele poprzez:
1) wszechstronne propagowanie umiejętności gry Scrabble,
2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń związanych z grą Scrabble,
4) organizowanie i prowadzenie:
a) w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów regionalnych, krajowych, pucharowych,
treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa
sportowego,
b) centralnej krajowej klasyfikacji sportowej,
c) obozów i wczasów rekreacyjno-scrabblowych,
5) ustalanie kalendarza sportowego i regulaminu rozgrywek,
6) rozwijanie umiejętności gry wśród młodzieży,
7) prowadzenie ewidencji graczy oraz sekcji i klubów,
8) prowadzenie rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji , dokumentacji i
sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,
9) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
10) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

W 2015 roku Polska Federacja Scrabble realizowała następujące działania
1. Organizacja lub współorganizacja Pucharu Polski w Scrabble, Mistrzostw Polski w
Scrabble, Klubowych Mistrzostw Polski oraz Turnieju 24h „Le Mans”. To
najważniejsze i najbardziej prestiżowe zawody w corocznym kalendarzu turniejów
Scrabble. W Pucharze Polski udział wzięło 47 osób, w Mistrzostwach Polski – 108, w
turnieju „Le Mans” – 66, a w klubowych MP – 13 drużyn klubowych.
Mistrzostwa Polski 2015 dodatkowo uzyskały wsparcie sponsora, firmy
Teekanne.
2. PFS współorganizowała lub wsparła finansowo również organizację następujących
imprez:
 Mistrzostwa Polski Szkół w Kutnie,
 VIII Turniej Mikołajkowy w Warszawie,
 V Turniej Scrabble o Puchar Gimnazjum Niepublicznego nr 12 im. Lotników
Amerykańskich w Warszawie,
 Turniej „Marcowe harce na planszy” we Wrocławiu,
 Projekt „Międzypokoleniowe scrabblowanie” w Kłobucku.
3. W 2015 PFS zorganizowała po raz kolejny cykl turniejów Grand Prix. Cykl ten został
utrzymany w formule z 2014 roku, dając możliwość bezpośredniej walki o końcowe
trofeum w trzech grupach rankingowych (ogólna, poniżej 130 oraz poniżej 115).
Podobnie jak rok wcześniej utrzymana została ilość sześciu turniejów w cyklu –
celem takiego działania jest docenienie i wyróżnienie najlepszych turniejów na
przestrzeni całego roku.
4. W 2015 PFS przeprowadziła po raz drugi w historii cykl rozgrywek Mistrzostwa
Regionów. Rozgrywki te dają przede wszystkich możliwość rywalizacji wewnątrz
lokalnych środowisk, z których wiele osób nie ma możliwości uczestnictwa w
imprezach odbywających się w dalszych zakątkach Polski. W roku 2015 były to
regiony: Pomorze, Południe oraz Centrum i Mazury. Każdy z regionów obejmował 5
turniejów.
5. Pod egidą Polskiej Federacji Scrabble odbyło się w roku 2015 40 turniejów
ogólnopolskich, z czego 35 turniejów były rankingowe. W roku 2015 odnotowaliśmy
4 turnieje z frekwencją przekraczającą 100 uczestników, z czego dwa (po raz
pierwszy w historii) podczas zawodów dla dzieci i młodzieży! Takie frekwencje
podczas turniejów szkolnych napawają optymizmem w świetle przyszłości turniejów
PFS, jak i samej popularyzacji gry w Polsce.
Pojawiły się również 2 nowe miejsca na scrabblowej mapie Polski, to turnieje w:
 Kołobrzegu,
 Przystajni.
6. Na wzrost frekwencji turniejów szkolnych niewątpliwie wpływ miała kontynuacja
programu „Scrabble w szkole” oraz utrzymanie współpracy z firmą Mattel. Firma
Mattel obiecała przekazanie 100 nowych zestawów do gry, wyraziła również
zainteresowanie powstaniem nowego słownika OSPS.

7. Liczba członków Polskiej Federacji Scrabble na koniec roku 2015 wyniosła 144
osoby. W roku 2015 przyjęto do tego grona 12 nowych osób (15 osób usunięto
wskutek nieopłacania składek). Ze składek członków PFS realizowane są cele
statutowe.
8. W prowadzonym Rejestrze Klubów na koniec 2015 roku znajdowało się 32 kluby, z
czego aktywnych jest 26 klubów.
9. W roku 2015 kontynuowana była realizacja programu „Scrabble w Szkole”, którego
celem jest popularyzacja gry w Scrabble wśród dzieci i młodzieży, a także
pogłębianie znajomości języka polskiego w tym środowisku. Kontynuowano
aktywny sposób prowadzenia programu, który oprócz dwóch, stałych turniejów w
ciągu roku zakłada aktywne, comiesięczne wyzwania w postaci zadań scrabblowych
dla uczestników programu. Z ramienia PFS koordynatorem programu jest Sławomir
Wolski.
10. Zarząd PFS uchwalił nowe regulaminy: turniejowy, sędziowski oraz rankingowy.
Nowe regulaminu powstały dzięki Kolegium Sędziów, które opracowało nowe
przepisy i ustaliło ich brzmienie po konsultacjach z Zarządem PFS. Nowe przepisy
dają możliwość przeprowadzania turniejów według usystematyzowanych,
wzbogaconych o nowe regulacje i bardziej przejrzystych zasad, a także
jednoznacznie precyzują zasady organizacji turniejów rankingowych i tworzenia
listy rankingowej oraz jej prowadzenia.
11. W roku 2015 PFS we współpracy z różnymi partnerami współorganizował różnego
rodzaj imprezy popularyzatorskie:




Festiwal „Cały Kazio”
Planszówki na Narodowym,
III Krakowski Turnieju Szkół Gimnazjalnych w Scrabble

PFS była obecna również w mediach ogólnopolskich, w audycjach radiowych (Lato z
radiem) i telewizyjnych (TVN24).
12. W 2015 roku kontynuowało działanie Kolegium Sędziów, którego zadaniem jest
bieżąca kontrola i aktywne działania w odniesieniu do obowiązujących przepisów i
regulaminów rozgrywek turniejowych pod auspicjami PFS.
W wyniku działań tych wprowadzone zostały opisane powyżej zmiany w przepisach,
a także opracowany nowy zestaw pytań na egzamin sędziowski w odniesieniu do
zmienionych przepisów.
13. Na stronie PFS udostępniona została nowa wersja Anagramatora. Obecnie jest to
część słownika OSPS dająca możliwość zarówno anagramowania słów, jak i przede
wszystkich spełniająca funkację arbitra, dając możliwość weryfikacji poprawności
wskazanego słowa bezpośrednio poprzez stronę WWW.
14. Zarząd PFS wprowadził do rozgrywek rankingowych możliwość rozgrywania
turniejów z limitem czasowym po 15 minut na zawodnika na partię. Zmiana ta daje
możliwość graczom, jak również organizatorom rozegrania podczas jednego turnieju

większej ilości partii, co z kolei przekłada się na możliwość wyłonienia zwycięzcy za
pomocą większej ilości gier. Dodatkowo rozgrywki te stanowią swojego rodzaju
odmianę dla tradycyjnych pojedynków 20-minutowych i pierwsze turnieje w tym
systemie pokazały, że będą stanowiły ciekawą alternatywę i uzupełnienie
dotychczasowego sposobu rozgrywania turniejów rankingowych.
15. Kontynuowane jest wydawanie Legitymacji Członkowskich, stanowiących formalną
identyfikację członków ze stowarzyszeniem.

