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X OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ w SCRABBLE Kutno ’2012 

                                       25 maja 2012 r. 

 

                     REGULAMIN TURNIEJU 

 

1. W X Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Scrabble Kutno ’2012, zwanych dalej Turniejem, 

mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

publicznych i niepublicznych.  

2. Organizator: Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie. 

3. Termin rozgrywek: 25 maja 2012 r. (piątek). 

4. Miejsce rozgrywek: Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Staszica 6, 99-300 Kutno. 

5. Harmonogram Turnieju dostępny na stronie www. Turnieju oraz na stronie www.scrablewszkole.pl . 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie, które będą na 

bieżąco umieszczone na stronach internetowych 

6. Strony internetowe Turnieju: www.scrabblewszkole.pl  oraz 

http://gim2kutno.szkoly.lodz.pl/scrabble/  

7. Warunkiem zakwalifikowania szkoły do Turnieju jest:  

 rejestracja w formularzu rejestracyjnym dostępnym na www.scrabblewszkole.pl ,  

 okazanie przez zgłoszonych uczniów w dniu Turnieju aktualnej legitymacji szkolnej lub  

potwierdzenie tożsamości przez opiekuna drużyny. 

8. Turniej ma charakter zespołowy. Rozstawiane są szkoły, a nie indywidualni zawodnicy. Szkołę 

reprezentuje jedna drużyna składająca się z dwójki uczniów. Poszczególne partie uczniowie 

rozgrywają indywidualnie. 

9. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych do Turnieju szkół do 60 (tj. 

60 dwuosobowych drużyn reprezentujących szkoły): 20 szkół podstawowych, 20 gimnazjów i 20 

szkół ponadgimnazjalnych. 

11. W przypadku większej, niż zakładana, liczby zgłoszeń w danej kategorii o zakwalifikowaniu szkoły 

decydować będzie kolejność rejestracji. 

12. W przypadku mniejszej liczby szkół zgłoszonych w danej kategorii, w ich miejsce w Turnieju mogą 

uczestniczyć szkoły reprezentujące pozostałe kategorie, według kolejności rejestracji. 

13. W przypadku mniejszej niż 60 liczby wszystkich szkół zgłoszonych do Turnieju Organizator 

zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do turnieju drugiej drużyny z jednej szkoły 

zakwalifikowanej według kolejności rejestracji.  

14. Szczegółowy terminarz dotyczący Turnieju będzie dostępny na stronach internetowych Turnieju. 
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15. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary/statuetki i tytuły: Mistrza Polski Szkół 

Podstawowych w Scrabble 2012, Mistrza Polski Gimnazjów w Scrabble 2012, Mistrza Polski Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Scrabble 2012.  

16. Puchary/statuetki otrzymają także szkoły za zajęcie II i III miejsca w poszczególnych kategoriach.  

17. W każdej kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca indywidualny. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych w miarę posiadanych środków. 

19. W przypadku, gdy jeden ze zgłoszonych uczniów nie będzie mógł wziąć udziału w Turnieju, istnieje 

możliwość zastępstwa przez innego ucznia z danej szkoły. Zmianę uczestnika szkoła jest 

zobowiązana niezwłocznie przekazać Organizatorom pod adresem e-mail: scrabblewszkole-

1@247pr.pl  

20. Podczas trwania Turnieju drużyną/drużynami opiekuje się zgłoszony nauczyciel, rodzic lub 

pełnoletni opiekun. Zmianę opiekuna szkoła jest zobowiązana niezwłocznie przekazać 

Organizatorom pod adresem e-mail: scrabblewszkole-1@247pr.pl 

21. Rozgrywki turniejowe składają się z pięciu rund. Wszystkie rundy rozgrywane są systemem 

szwajcarskim. 

   System szwajcarski polega na tym, że w kolejnych rundach spotykają się ze sobą gracze mający 

zbliżony dorobek z poprzednich rund, przy czym ta sama para graczy nie może się ze sobą 

spotkać więcej niż raz.  

22. Każdy z zawodników ma do dyspozycji 20 minut tzw. czystej gry (tzn. bez zapisu oraz sprawdzania 

układanych wyrazów).  

23. Czas gry jest kontrolowany przy użyciu zegarów szachowych.  

24. Ze względu na ograniczenie czasowe trwania Turnieju dopuszcza się, że:  

 jeżeli gra zawodników od chwili oficjalnego rozpoczęcia rundy przez Sędziego Głównego 

przekroczyła godzinę, Sędzia ogłasza zakończenie wszystkich toczących się jeszcze gier, a 

zawodnicy zapisują bieżący wynik, odpisując wartość liter znajdujących się na stojaku,    

 w uzasadnionym przypadku, Sędzia Główny może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby 

rozgrywanych rund lub skróceniu czasu ich trwania.  

25. O miejscu zajętym przez szkołę w danej kategorii decyduje:  

 w pierwszej kolejności, liczba zdobytych dużych punktów (1 p. za zwycięstwo; 0,5 p. za remis; 

0 p. za przegraną) uzyskanych łącznie przez obydwu graczy, 

 w drugiej kolejności, suma małych punktów zdobytych podczas gry w poszczególnych partiach 

łącznie przez obydwu graczy. 

26. O klasyfikacji indywidualnej w danej kategorii decyduje:  

 w pierwszej kolejności, liczba zdobytych dużych punktów (1 p. za zwycięstwo; 0,5 p. za remis; 

0 p. za przegraną), 
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 w drugiej kolejności, suma małych punktów zdobytych indywidualnie podczas gry w 

poszczególnych partiach. 

27. Wyrazy są sprawdzane w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty opracowanym przez Polską 

Federację Scrabble (PFS) dostępnym podczas Turnieju na wyznaczonych stanowiskach.  

28. Zawodnicy otrzymują formularze do zapisu partii.  

29. Zawodników obowiązuje Regulamin turniejowy PFS dostępny na www.pfs.org.pl/regulamintur.php   

30. Nad przebiegiem zawodów czuwa delegowany przez PFS Sędzia Główny, któremu mogą 

towarzyszyć Sędziowie Wspomagający.  

31. W przypadku uczestnictwa w zawodach uczniów reprezentujących szkoły dla słabo słyszących 

dopuszcza się asystowanie, przy ich stolikach, uczniów wyznaczonych przez Sędziego Głównego, 

pełniących rolę Sędziów Wspomagających, którzy: 

 obserwują, czy gra przebiega zgodnie z zasadami, 

 kontrolują prawidłowość obliczeń wykonywanych przez obu graczy, 

 pomagają w kontaktach między zawodnikami, 

 w sprawach spornych kontaktują się z Sędzią Głównym zawodów. 

32. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczne rozstrzygnięcie 

należy do Sędziego Głównego.  

33. Decyzje Sędziego Głównego mają charakter ostateczny.  
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