Slovenský Scrabblový Slang

1. Bingo – slovo vytvorené zo všetkých siedmich písmen
2. Bingoidný zásobník – na prvý pohľad s potenciálom binga
3. Blok/blokovať/bloknúť – položiť slovo tak, aby súper nemohol využiť prémiové
polia
4. Buchholz – pomocné kritérium pre určenie poradia na turnaji – celkový počet
bodov všetkých súperov na turnaji (výhra 1 bod, remíza 0,5 bodu, prehra 0
bodov)
5. Devina/ deväťnásobok – slovo z minimálne 8 písmen, ktoré prechádza cez dve
červené políčka; každé násobí hodnotu slova tromi
6. Hlúň – neplatné slovo omylom uznané na turnaji, stalo sa „ochrannou známkou“
pre názov priateľských turnajov na Liptove
7. Hodnota písmena – počet bodov uvedený na hracom kameni
8. Hodnota slova – súčet hodnôt písmen v slove
9. Jednotky/ slabé písmená – písmená s hodnotou jeden – mať samé jednotky
10.Miešok/vrece/ vrecúško – látkový útvar, v ktorom sú ukryté písmená
11.Nahrávka/nahrať – položiť slovo tak, aby hráč sebe alebo súperovi umožnil
využiť prémiové polia
12. Otvárať hru – vytvárať dlhé slová alebo také, ktoré sa dajú predlžovať, otvorená
hra pripravuje súperovi viac možností pre ukladanie slov
13. Partiár – papierový dokument, ktorý slúži na zápis hry na turnaji
14. Patvar / scrabblizmus – slovo vytvorené podľa gramatických pravidiel , ktoré sa
vôbec alebo veľmi zriedkavo používa v hovorenej alebo písanej slovenčine (
fyloxérí, vyzuvší, laloc, bŕdc, jarab...)
15. Pehaňa – písmeno ä
16. Potvora/potvory – viď sviňa/svine
17. Prémia – 50 bodov navyše za vytvorenie binga, znásobenie hodnoty písmena,
znásobenie hodnoty slova
18. Screlo – výkonnosť hráča vyjadrená číslom, rating
19. Siňo/ El Siňo – elektronický slovník, v ktorom sa overuje platnosť slov
20. Sviňa/ svine – písmená s bodovou hodnotou desať, ktoré sa nedajú položiť
v dvojpísmenových slovách: ä ,ŕ, ĺ
21. Sypať – vo význam dariť sa ( ak mi sype, mám dobré písmená a vyhrávam)

22. Štvornásobok/ štvorka – slovo z minimálne 7 písmen, ktoré prechádza cez dve
ružové políčka; každé násobí hodnotu slova dvomi
23. Trojka / trojnásobok – položené slovo, ktoré prechádza cez červené políčko
24. Vykladací turnaj v scrabble - špeciálny typ scrabble, všetci hráči majú rovnaké
písmená, cieľom je nájsť najhodnotnejší ťah
25. Zásobník – plastový držiak na písmená
26. Zatvárať hru – vytvárať také slová, ktoré sa nedajú predlžovať, zabrániť súperovi
položiť slová s prémiou
27. Zavrieť / zatvoriť – v závere hry minúť všetky písmená ( ja zavriem a súper
odpíše zo svojho bodového zisku to, čo mu ostalo na zásobníku a ja si to
pripíšem)
28. Zbaviť sa ( napr. svine) – položiť slovo s ťažkým písmenom, napríklad s ä
29. Žolík – prázdny hrací kameň s nulovou hodnotou, hráč ním môže nahradiť
akékoľvek písmeno, ktoré na zásobníku nemá

Príklady výrokov scrabblistov, ktorým zvyšok sveta pravdepodobne nerozumie:

- Celý čas zatváral hru! Potom mi tam dal takú devinu, že som radšej dal námietku,
a predstav si, Siňo ju uznal!
- Sypalo mu neskutočne, a mne ostali vo vreci tri svine, aspoň pehane som sa zbavil,
aj keď bez prémie...
- Mal som slabého „bucholca“ (Buchholza); asi mi klesne „skrelo“ (Screlo), a to som
dal 11 bíng!
- Otvoril mi štvorku a ja som tam položil čistý patvar bez žolíka.
- Kedy bude ďalší Hlúň? Hneď po vykladacom?
- Miešok vo výške očí !
- Dal som sex s ex za 69 do trojky !

