
 

 
 
Regles del campionat:  

 
1. Les partides seran de 4 jugadors. 
2. Cada jugador podrà fer un màxim de 4 rondes  per partida. 
3. El temps màxim de partida és de 30 minuts . 
4. El temps màxim per jugada és de 2 minuts . 
5. Es jugarà en sentit horari (després de fer la jugada un jugador, seguirà el 

que es trobi a la seva esquerra). 
6. Per a dirimir qui comença  la partida, cada jugador agafarà una fitxa. La fitxa 

més propera a la lletra “A” serà el primer a iniciar la partida. La fitxa blanca 
guanya a la “A”. En cas d’empat (només per ser la fitxa més “baixa”), els 
dos empatats tornen a agafar una fitxa. 

7. El jugador que iniciï la partida serà qui apuntarà al full d’anotació la jugada, la 
puntuació de la jugada i la puntuació total de cada jugador. 

8. L’últim jugador serà  qui  cronometri la  partida. Cada  jugada  serà  de  
màxim 2 minuts. 

9. La primera paraula ha de passar pel centre  del tauler i cal fer servir 
almenys 2 fitxes. 

10. Un  cop  feta  la  jugada,  si  n’hi  ha,  es  resolen  les  impugnacions,  
s’atura  el cronòmetre (rellotge) i el primer jugador apunta la jugada. 

11. Per impugnació  s’entén que un o varis jugadors al·leguen l’existència d’una 
o vàries de les paraules que formen la darrera jugada, el que implica cridar 
un àrbitre perquè en comprovi la validesa. La seva resposta ha de ser un SÍ 
o NO global referent a la validesa de la jugada impugnada, sense cap altre 
detall. En fer una jugada només s’accepta una impugnació, i no es permet 
encadenar-ne vàries. 

12. Si una paraula o vàries paraules estan impugnades, l’impugnador l’ha 
d’escriure en el paper d’impugnació. L’àrbitre anirà a la taula, agafarà el 
paper, anirà a l’ordinador i en comprovarà la validesa. 

13. Si la jugada no és vàlida, el jugador que l’hagi feta ha de retirar les lletres 
que ha col·locades en aquesta ronda del tauler, i perd el torn. Al full 
d’anotació se li apuntarà una ratlla en comptes de la jugada, i a la puntuació 
de la jugada zero punts. 

14. Un cop apuntada la darrera jugada, el jugador que l’hagi feta completa el 
faristol per a arribar a 7 fitxes (si en resten a la bossa), i comprova que no 
fossin totes vocals o consonats (no hi ha d’haver cap blanca), cas en el qual 
pot tornar les 7 consonants o vocals (totes) a la bossa i tornar a agafar-ne 
de noves. Si la situació es repeteix 3 vegades seguides, el contrincant del 
costat esquerre mirarà si a la bossa resta cap vocal (cas d’haver sortit 7 
consonants) o consonant (cas d’haver sortit 7 vocals), si sí, n’agafa una i la 
dóna al seu contrincant, qui traurà després 6 fitxes més, si no, traurà 7. 

15. En cas de cometre un error i treure més de 7 fitxes, el jugador del costat 
esquerre agafarà les sobrants i les posarà a la bossa. 

16. Si una casella amb premi està coberta, el premi (multiplicació per 2 o 3 de 
lletra o paraula) ja no es considerarà en el cas en què es formin noves 
paraules que incloguin la fitxa que la tapa. 



 

17. Si en fer una jugada, una de les fitxes col·locades cobreix una casella amb 
premi, que a més forma paraules en ambdues direccions, el premi afectarà 
el còmput de les puntuacions d’ambdues paraules. 

18. El jugador pot passar  de torn de forma voluntària, al full d’anotació se li 
apuntarà una ratlla en comptes de la jugada, i a la puntuació de la jugada 
zero punts. 

19. El jugador pot canviar les fitxes que vulgui (entre 1 i 7), sempre que a la 
bossa restin almenys 7. El canvi es fa posant-les cara avall, traient de la 
bossa el mateix nombre  de  fitxes,  i  llençant  les  refusades  a  la  bossa.  
Al  full  d’anotació  se  li apuntarà una ratlla en comptes de la jugada, i a la 
puntuació de la jugada zero punts. En aquest cas, si després del canvi 
resulten 7 vocals o consonants, ja no es poden canviar. 

20. La fitxa blanca  val zero punts. En jugar-la, el jugador ha de dir quina lletra (o 
dígraf) representa, i no es podrà canviar durant tota la partida. 

21. Si es fa una jugada què utilitza totes les 7 fitxes del faristol, es diu que es fa 
un scrabble , que a més de la puntuació de la jugada suma 50 punts. 

 
 
 
 
 
 
Per a practicar l’Scrabble en línia, jugar contra un robot, o fer partides de 2, 3 o 4 
jugadors, us recomanem el web: 

 
http://www.catamots.cat  

 

 


