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Scrabble Competition 

Scrabble Competition adalah lomba bermain scrabble dalam durasi 60 menit. Lomba ini dibagi 

dalam lima babak, yaitu Preliminary Round , Octo-final , Quarter-final, Semi-final, dan  Grand Final.   

A. KETENTUAN UMUM 
1. Perlombaan ini terbuka untuk tingkat SMP atau sederajat se-Jawa Timur 

2. Peserta lomba adalah perorangan (tidak kelompok) 

3. Peserta bisa mendaftarkan diri sebagai wakil dari sekolah atau tidak mewakili sekolahnya. 

4. Peserta lomba dibatasi sebanyak 32 orang. 

5. Pada saat pendaftaran, peserta harus membawa/ melengkapi syarat-syarat pendaftaran sebagai 

berikut: 

- Formulir pendaftaran yang sudah diisi 

- Foto kopi kartu pelajar 1 lembar 

- Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar 

- Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- 

6. Pemenang terdiri dari juara I, II, serta akan dipilih Best Word Maker dan Bingo Master. 

7. Peserta wajib melakukan registrasi ulang saat technical meeting. 

B. TEKNIS PELAKSANAAN 
1. Kamus resmi yang digunakan adalah Oxford Advanced Dictionary. 

2. Perlombaan terdiri dari  5 babak, yaitu Preliminary Round , Octo-final , Quarter-final, Semi-final, 

dan  Grand Final. 

3. Match-up akan ditentukan di technical meeting. 

4. Pergantian peserta diinformasikan kepada panitia paling lambat pada saat technical meeting. 

5. Peserta harus hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai. 

6. Peserta yang telah melakukan registrasi ulang dan mendapat nomor urut harus siap berada di tempat 

yang telah ditentukan. Apabila terlambat, peserta harus memberi tahu panitia terlebih dahulu, 

minimal satu jam sebelum pelaksanaan lomba. 

7. Peserta yang datang terlambat diberikan toleransi 10 menit dan waktu permainannya akan dikurangi 

sejumlah waktu keterlambatannya. Jika masih belum hadir dalam waktu yang ditentukan maka 

peserta dinyatakan kalah. . 

8. Perlombaan dilaksanakan antar individual (satu lawan satu). 

9. Semua babak menggunakan sistem gugur (knock out system). Peserta yang menang melaju ke 

babak berikutnya. 

10. Durasi perlombaan adalah 60 menit; 25 menit untuk masing-masing peserta, 10 menit untuk 

challenge dan time extension. 

11. Apabila seorang pemain kehabisan jatah waktunya, pemain tersebut mendapatkan time extension 

selama 1 menit dan boleh melanjutkan permainan dengan catatan skor pemain pada tiap putaran 

selama time extension dikurangi 10 poin kecuali pemain melakukan pass pada gilirannya. 

12. Aba-aba lomba, sisa waktu dan habisnya waktu akan diberitahukan oleh masing-masing Timer 

yang bertugas. 

13. Apabila peserta ingin mengajukan challenge atas lawannya, peserta wajib melapor pada Scorer 

yang kemudian akan menyampaikannya pada panitia untuk mengecek validitas kata tersebut. 

14. Peserta hanya diberikan kesempatan untuk challenge satu word dalam satu giliran main. Ketika 

challenge, waktu milik peserta dihentikan. Jika challenge-nya sukses (kata yang di-challenge 

UNACCEPTABLE) kata tersebut harus diambil kembali dan tidak ada pengurangan skor. Jika 

challenge-nya gagal (kata yang di-challenge ACCEPTABLE) peserta yang di-challenge 

mendapatkan tambahan 5 poin. 

15. Permainan berakhir apabila salah satu pemain telah menghabiskan tiles-nya terlebih dahulu atau 

waktu telah habis (setelah ditambahkan time extension). 

16. Tabulasi nilai akan dipublikasikan di akhir perlombaan. 

17. Jika peserta tidak hadir pada waktu pelaksanaan perlombaan tanpa pemberitahuan yang jelas, maka 

peserta dinyatakan didiskualifikasi dan uang pendaftaran tidak dapat diambil kembali. 
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C. ESTIMASI WAKTU 

Hari Babak Durasi 

1 Preliminary  

Octo final  

Quarter final 

1 Jam 

1 Jam 

1 Jam 

2 Semifinal I 

Final 

1 Jam 

1 Jam 

 

D. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1. Peserta wajib mengenakan tanda dan nomor peserta 

2. Pakaian yang harus dipakai peserta adalah seragam sekolah. 

3. Panitia menyediakan LO (Liason Officer) yang bertindak sebagai pembimbing selama perlombaan. 

4. Peserta tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari pertandingan. 

5. Pergantian pemain atau perubahan nama pemain hanya dibolehkan pada saat technical meeting. 

6. Ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

7. Hal-hal lain yang belum tercantum di atas akan ditentukan kemudian oleh panitia berdasarkan 

kepatutan. 

E. SCORER 

1. Scorer bertanggung jawab untuk menulis setiap kata yang dihasilkan pemain dalam setiap giliran 

permainan. 

2. Scorer bertanggung jawab untuk mengingatkan pemain atas waktu yang tersisa. 

3. Scorer bertugas mencatat kata yang di challenge dan menghentikan jam pemain ketika 

mengvalidasi kata yang di challenge. 

4. Scorer adalah mahasiswa D3 dan S1 Sastra Inggris FIB.  

5. Scorer akan mendapatkan voucher test ELPT 

F. TECHNICAL MEETING 

Technical Meeting akan dilaksanakan pada: 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 17 Mei 2013 

Waktu   : 09.00-selesai 

Tempat  : Ruang C Pusat Bahasa FIB UNAIR 

G. BIAYA PENDAFTARAN 

Biaya pendaftaran per peserta Rp. 50.000,-* 
(*Meliputi= snack, makan siang, dan sertifikat peserta) 
 

H. PRIZE AND AWARD 

1. Semua peserta mendapat sertifikat tergantung dari tahap lomba yang diselesaikan. Peserta final 

akan mendapat sertifikat final, peserta semifinal sertifikat semifinal dan seterusnya. 

2. Hanya ada 2 pemenang yaitu Juara I dan Juara II. 

3. Ada penghargaan khusus untuk best word maker and bingo master (peserta yang dapat 

menggunakan semua 7 hurufnya dalam satu kali giliran main). 

4. Juara I mendapatkan trophy, sertifikat dan uang Rp. 750.000 

     Juara II mendapatkan trophy, sertifikat dan uang Rp. 500,000 

            Best word maker dan bingo master mendapatkan trophy, sertifikat dan uang Rp 250.000   

5. Juara I, II, III mendapat voucher free English training/ course di Pusat Bahasa Unair.  
 

 

Bagi sekolah yang tidak memungkinkan untuk datang langsung dapat mendaftar melalui e-mail resmi Pusat Bahasa : 

pusbafib.unair@yahoo.com atau mengirimkan data-datanya melalui fax (031) 5053607. 

Informasi dan formulir pendaftaran dapat diunduh di www.pinlabs.unair.ac.id atau blog: 

festivalpusatbahasaunair.wordpress.com 

http://www.pinlabs.unair.ac.id/

