Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Polskiej Federacji Scrabble
za rok 2019
Informacje o stowarzyszeniu:
nazwa: Polska Federacja Scrabble (zwana dalej PFS)
adres siedziby: 02-792 Warszawa, Lasek Brzozowy 18/77
KRS: 0000125204
REGON: 012 745 363
NIP: 534-226-06-52
Władze stowarzyszenia:
Rafał Wesołowski – prezes Zarządu (do 25.05.2020 r.)
Kamil Górka – wiceprezes Zarządu
Szymon Płachta – skarbnik
Grzegorz Koczkodon (członek Zarządu)
Bartosz Morawski (członek Zarządu)
Miłosz Wrzałek (członek Zarządu)
Joanna Juszczak (członek Zarządu do 25.03.2019r.)

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,
ustalanie kalendarza sportowego i regulaminu rozgrywek,
rozwijanie umiejętności gry wśród młodzieży,
prowadzenie ewidencji graczy oraz sekcji i klubów,
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.
5.
6.
7.
8.

W 2019 roku Polska Federacja Scrabble realizowała następujące działania
1. Organizacja lub współorganizacja Mistrzostw Polski w Scrabble, Pucharu Polski w Scrabble,
Klubowych Mistrzostw Polski oraz Turnieju 24h „Le Mans”. To najważniejsze i najbardziej
prestiżowe zawody w corocznym kalendarzu turniejów Scrabble. W Mistrzostwach Polski
wzięły udział 93 osoby, w Pucharze Polski – 42, w turnieju Le Mans – 61, a w Klubowych
Mistrzostwach Polski 15 cztero- lub pięcioosobowych drużyn z 10 klubów. We współpracy z
klubem „Maczki” z Sosnowca zorganizowano III Mistrzostwa Polski w Belgijkę.
2. W 2019 PFS zorganizowała po raz kolejny cykl turniejów Grand Prix. Utrzymano stosowany w
latach ubiegłych podział na grupy rankingowe (ogólną i dla osób z rankingiem poniżej 140,00).
Liczba turniejów w cyklu została zwiększona do 9 – celem takiego działania jest docenienie i
wyróżnienie najlepszych i najliczniejszych turniejów na przestrzeni całego roku. Podobnie jak
w ubiegłym roku zrezygnowano z nagród finansowych na rzecz zapewnienia awansu do fazy
finałowej Mistrzostw Polski i/lub zwolnienia z wpisowego do Mistrzostw Polski / Turnieju
Towarzyszącego / turniejów Grand Prix.
3. W 2019 PFS kontynuowała organizację cyklu 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.
Utrzymano zeszłoroczny podział na 3 regiony – po 6 turniejów w każdym z regionów. System
nagród podobnie jak w cyklu Grand Prix pozostał bez zmian (zrezygnowano z nagród
finansowych na rzecz zapewnienia awansu do fazy finałowej Mistrzostw Polski i/lub zwolnienia
z wpisowego do Mistrzostw Polski / Turnieju Towarzyszącego).
4. Dodatkowo w 2019 roku PFS współorganizowała i/lub wsparła finansowo / sprzętowo /
organizacyjnie XVII Mistrzostwa Polski Szkół, festiwal Cały Kazio, festiwal „dla myślących”,
turnieje belgijki w Sosnowcu, turnieje dla dzieci i nauczycieli w Jaworznie, turniej w scrabble
po angielsku dla uczniów szkół w Oleśnicy, a także inne lokalne turnieje i imprezy
okołoscrabblowe zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
5. Pod egidą Polskiej Federacji Scrabble w 2019 roku odbyły się 44 turnieje ogólnopolskie, z czego
38 to turnieje rankingowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym frekwencja na turniejach
rankingowych nieznacznie spadła (w sumie niemal 2100 uczestników). Na scrabblowej mapie
pojawiły się cztery nowe miejsca: Grodzisko Dolne, Gorzewo (gdzie rozegrano Klubowe
Mistrzostwa Polski), Konstancin Jeziorna i Szczyrk. Najwyższą frekwencję spośród turniejów
rankingowych odnotowano na Mistrzostwach Polski – 93 uczestników). Na nierankingowych
Mistrzostwa Polski Szkół w Kutnie rywalizowało 88 przedstawicieli kółek scrabblowych
(pomimo zakończenia programu scrabble w szkole i rezygnacji firmy Mattel ze wspierania
mistrzostw).

6. Liczba członków Polskiej Federacji Scrabble na koniec roku 2019 wyniosła 188. W roku 2019
przyjęto do tego grona 15 nowych (bądź powracających) osób. Składki członkowskie
przeznaczane są na realizację celów statutowych PFS.
7. Wysokości składki członkowskiej oraz opłaty od organizatorów turniejów pozostały na
ubiegłorocznym poziomie. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia składki zostały
podniesione w roku 2020 w celu zwiększenia dofinansowania organizacji Mistrzostw Polski. Z
pozyskanych w ten sposób środków realizowane są cele statutowe PFS. Wpisowe do turniejów
również pozostało niezmienione w stosunku do ubiegłego roku.
11. Cały czas aktywnie działa Komisja Językowa PFS, która w 2019 roku przygotowała kolejny duży
update OSPS.
12. Na koniec 2019 roku 12 osób posiadało uprawnienia sędziowskie (z czego uprawnienia jednego
sędziego zostały zawieszone w związku ze skreśleniem z listy członków PFS). Staż sędziowski
rozpoczął Dawid Węgrzyński.
13. W prowadzonym Rejestrze Klubów na koniec 2019 roku znajdowały się 38 klubów, z czego
aktywnych (tj. organizujących regularne spotkania) jest ok. 20 klubów.
14. W celu uatrakcyjnienia informacji zawartych na stronie internetowej PFS kontynuowany jest
konkurs "Relacja z turnieju". W 2019 roku opublikowano na stronie 3 takie relacje.
15. Z inicjatywy Bartka Morawskiego podjęte zostały prace nad aplikacją OSPS dla systemu
Android. Aplikacja powstałą i została udostępniona graczom na początku 2020 roku.
16. Zostały przygotowane wnioski o sponsoring do 9 dużych firm, niestety nie udało się pozyskać
w ten sposób sponsora.
17. We współpracy ze Sławomirem Wiśniowskim został opracowany ranking belgijkowy.
18. Zostały wprowadzone drobne zmiany w regulaminie turniejowym.
19. Zostały wyprodukowane zestawy naklejek umożliwiające odnowienie zużytych zestawów
scrabble. Zestawy zostały przekazane członkom PFS oraz klubom.
20. Powstał program Wspomagacz 2.0, który posiada dodatkowe opcje wspierające pracę
sędziego oraz umożliwia prowadzenie bezobsługowej transmisji na żywo na stronie PFS.
21. Zarząd udostępnił OSPS:
a) Danielowi Janusowi w celu stworzenia programu Władcy Słów.
b) Twórcom strony Aerolith
c) Twórcy aplikacji OSPS na Androida
d) Autorowi strony poocoo.pl (scrabblemania)
e) Twórcom strony isc.ro
Podsumowanie dotychczasowych działań w roku 2020:
1. Przed epidemią koronawirusa odbyło się 5 turniejów rankingowych. Po zniesieniu obostrzeń
jak dotychczas odbyły się 2 turnieje w Powsinie i w Raciborzu oraz wczasy scrabblowe w
Chełmsku Śląskim.
2. 15 turniejów zostało odwołanych (w tym Klubowe Mistrzostwa Polski). Pozostałe zostały
przełożone. Nie ma pewności, czy w tym roku odbędzie się Puchar Polski
3. Z uwagi na epidemię zostały anulowane cykle Grand Prix i Mistrzostwa Regionów
4. Został opracowany zestaw wytycznych PFS dla organizatorów i uczestników turniejów scrabble
(na podstawie wytycznych dla wydarzeń sportowych)
5. Przyjęto 8 nowych członków federacji
6. Na portalu kurnik.pl została dodana możliwość organizowania turniejów scrabble
7. Została powołana Komisja Językowa na nową kadencję
8. Ze swojego stanowiska zrezygnował Prezes PFS Rafał Wesołowski

Sporządził:
Kamil Górka,
Kraków, 24.08.2020r.

