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HOTĂRÂREA  

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 
din 28 decembrie 2021 

 
Convocată în ședință de Dan Laurențiu SANDU, președintele Federației Române de SCRABBLE, 
on-line (prin aplicația Skype), în ziua de marți, 28 decembrie 2021, ora 17.00 și reconvocată la 
ora 19.00. 
În temeiul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
În conformitate cu Statutul FRSc 2020 recunoscut în vigoare de către MTS, 
În conformitate cu votul exprimat în Adunarea generală extraordinară din 28.12.2021, 
 

Adunarea generală extraordinară a Federației Române de SCRABBLE hotărăște următoarele: 
 
1. Se aprobă (în unanimitate) menținerea taxelor FRSc pe anul 2022 la nivelul anului 2021. 

2. Se aprobă (în unanimitate) proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al FRSc pe anul 2022: 
Calendar sportiv național: 93000 lei; Calendar sportiv internațional: 15000 lei; Pregătire loturi naționale: 
10000 lei; Resurse umane (cheltuieli de personal): 58000 lei; Bunuri și servicii: 15000 lei; Materiale și 
echipament sportiv: 10000 lei; Congrese, conferințe internaționale: 6000 lei; Cursuri perfecționare 
antrenori: 4000 lei; Activități pregătire juniori mici: 17000 lei; Persoane cu nevoi speciale: 4000 lei; total: 
232000 lei. 

3. Se aprobă (în unanimitate) modificarea regulamentului partidei libere, în sensul stabilirii de către 
computer a jucătorului care începe partida. 

4. Se aprobă (în unanimitate) modificarea regulamentului competițional al CNIS-T 2022, astfel: 
Categoria tineret va rămâne o categorie separată cu clasament general și pe probe; Se unifică 
clasamentele la categoriile juniori și cadeți și se extrag din clasamentul general primii 3 clasați în 
clasamentul general și în clasamentele pe probe pentru juniori și cadeți. Turneul de libere va avea 5 
runde. 

5. Se aprobă (în unanimitate) modificarea calendarului competițional 2022 prin devansarea datei 
desfășurării etapei CNIS-S de la Cluj-Napoca cu o săptămână, din 24-26.06.2022 în 17-19.06.2022. 

6. Se aprobă (în unanimitate) modificarea listei oficiale de cuvinte la scrabble anglofon prin 
introducerea dicționarului Collins ediția 2022, cu începere de la 01.01.2022. 
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7. Se aprobă (în unanimitate) modificarea regulamentului competițional al CNIS 2022: A. Calculul 
punctajelor conform ponderilor stabilite se face prin înmulțirea cu 2 a punctelor de clasament la probele 
de libere și anticipație; B. Fiecare probă de compunere va fi jucată de câte 2 ori în primele 4 etape, 
evitându-se ca într-o etapă să se joace atât integral parțial cât și integral parțial pe șir, respectiv serii de 
maxime și heptascrabble; C. În toate etapele: Libere + Anticipație + Duplicat clasic; 1. Duplicat completiv, 
Integral parțial, Serie de maxime; 2. Duplicat eliptic, Serie de maxime, Integral parțial pe șir; 3. Duplicat 
completiv, Integral parțial pe șir, Heptascrabble; 4. Duplicat eliptic, Heptascrabble, Integral parțial. La 
turneul final se joacă: Libere, Anticipație, Duplicat clasic și prin tragere la sorți, 4. Duplicat completiv sau 
Duplicat eliptic; 5. Integral parțial sau Integral parțial pe șir; 6. Serie de maxime sau Heptascrabble; D. 
Pentru CNS Intercluburi se vor lua în calcul toate rezultatele din primele 4 etape, la care se vor adăuga 
rezultatele de la turneul final. Se vor folosi ponderile și punctajele descrise la lit.A ca bază a ierarhiei 
intercluburi. Pentru turneul final, tragerea la sorți se face la prima etapă. 

8. Se aprobă (cu 7 voturi pentru și 1 abținere) pentru CNSP 2022 aceeași structură competițională cu 
ponderile aferente ale probelor ca la CNIS 2022. 

9. Se aprobă (cu 7 voturi pentru și 1 abținere) ca la etapa CNIS dinaintea CNSP 2022 să se tragă la sorți 
probele pentru CNSP 2022. 

10. Se aprobă (cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă) modificarea timpului de joc la 3 minute/tur la 
partidele de duplicat de la CNSP 2022. 

11. Se aprobă (în unanimitate) amânarea votului privind modificarea regulamentului competițional CR 
pentru următoarea ședință a AG. 
12. Se aprobă (în unanimitate) modificarea calendarului sportiv 2022 prin introducerea CNS 
Corespondență. Urmează a se stabili regulamentul competițional. 

13. Se aprobă (în unanimitate) amânarea votului privind desemnarea ambasadorului FRSc pe ISC 
pentru următoarea ședință a AG în vederea depunerii candidaturilor. 

14. Se aprobă (în unanimitate) amânarea votului privind stabilirea componenței comisiei de 
competiții și a comisiei de arbitri pentru următoarea ședință a AG în vederea depunerii candidaturilor. 
15. Se aprobă (în unanimitate) convocarea unei şedinţe on-line (prin Skype) a Adunării generale a 
FRSc în data de 26.01.2021, ora 17 - prima convocare, ora 19 - a doua convocare, cu ordinea de zi: 1. 
Modificare regulamente Cupa României 2022 și Corespondență 2022; 2. Desemnare ambasador FRSc 
pentru ISC; 3. Stabilire componență comisia de competiții și comisia de arbitri; 4. Diverse. Pentru 
punctele 2 și 3 candidaturile se trimit pe e-mail la FRSc cel târziu cu o zi înaintea ședinței AG. 

 
 

PREȘEDINTE, 
Dan Laurențiu SANDU 

 

 

 
Secretar de ședință, 
Laurian IEREMEIOV 
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