
              
                FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SCRABBLE

REGULAMENT

CUPA ROMÂNIEI

Capitolul I. Reguli generale

Art. 1. Cupa României este organizată anual, într-o singură etapă pe parcursul a 2 zile. Cupa 
României include două întreceri: 

• Cupei României la individual;
• Cupa României intercluburi. 

Art. 2. Cupa României la individual este o competiţie open deschisă tuturor amatorilor, iar la  
Cupa României intercluburi pot participa cluburile (secţiile) de scrabble afiliate la F.R. Scrabble, cu 
cotizaţia plătită pe anul în curs. 

Art. 3. Probele de concurs sunt următoarele: 

• Duplicat clasic; 
• Duplicat completiv; 
• Partida de Compunere „Integral... parţial”;
• Turneu de partide libere de 7 tururi. 

Art. 4. La toate probele se aplică scara de punctaj corespunzătoare numărului de participanţi. 
Scara de punctaj minimă este 10, iar cea maximă 100. 

Capitolul II. Cupa României la individual

Art. 5. Clasamentul final se obţine prin cumularea punctajelor fiecărui jucător la toate probele 
de concurs.  Trofeul  Cupa României la individual este cucerit  de sportivul clasat pe primul loc în 
clasamentul general. În caz de egalitate, trofeul va fi acordat sportivului care a realizat punctajul cel  
mai mare la oricare dintre cele 4 probe de concurs.  F.R. Scrabble acordă trofeul  Cupa României la  
individual cu condiţia ca în clasamentul final să fie minim 10 jucători.

Capitolul III. Cupa României intercluburi

Art. 6. La Cupa României intercluburi, clasamentele se obţin luându-se în considerare cele 
mai  bune 3 rezultate individuale,  la  fiecare  probă,  ale  membrilor clubului  respectiv.  Clasamentul  
general al Cupei României intercluburi se obţine prin însumarea punctelor de clasament realizate de 
fiecare club la cele 4 probe de concurs.  Trofeul  Cupa României intercluburi este cucerit de clubul 
clasat pe primul loc în clasamentul general. În caz de egalitate, trofeul va fi cucerit de secţia care a 
avut  sportivul  cel  mai bine clasat  în clasamentul  general  individual.  F.R.  Scrabble acordă trofeul 
Cupa Romaniei intercluburi  cu condiţia ca în clasamentul final să fie minim 5 cluburi, iar la Cupa 
României la individual să fi participat minim 10 jucători.

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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