ORSZÁGOS NYÍLT ILLUSZTRÁLT
TAROKK KUPÁK BAJNOKSÁG KIÍRÁSA - 2020
Elnevezés:
Kiíró:
Résztvevők:

XX-as hívásos, éves nyílt országos illusztrált tarokk bajnokság (kódja I20TK).
Illusztrált Tarokk Versenyrendezői Bizottság (ITVB)
A bajnokságba tartozó versenyeken (kupán) bárki részt vehet, aki az ITVB vonatkozó
versenyszabályzatában (lásd Tarokk Regiszter) foglaltakat ismeri, és elfogadja.
A versenyrendezők által választható zsűritagok:
dr. Bajusz Katalin, Bakonyi Zoltán, Boldizsár Rezső, Bölcsföldi István, dr. Döbrönte
József, Döbrönte Gábor, Hibbey Alpár, Lóth István, Sóváry Zoltán
Lebonyolítás: A bajnokságba tartozó versenyeket a rendezők az ITVB nyilvános pályázati kiírása
szerint kötelesek lebonyolítani (lásd részletesen a Tarokk Regiszteren).
Ez röviden a következőket jelenti:
 Egyéni nevezési díj:
1 000 Ft
 Csapat nevezési díj:
1 000 Ft (csapatonként)
 Kezdési időpont: 10 óra (nevezni, nevezési díjat befizetni 9,30h-ig
lehet, érkezés a helyszínre legkésőbb 9,45h-ig)
 Fordulók száma:
4
 Eredményhirdetés:
17,30 óra
 Díjazás:
egyéni 1-3. helyezett kupa és oklevél
csapat 1. helyezett kupa és oklevél
legeredményesebb XXI fogó kupa és oklevél
A XXI fogások értékelésénél, azonos pontszám esetén sorrendben a következők szerint kell eljárni:
 előrébb végez, aki többször fogott hátulról
 előrébb végez, akit kevesebbszer fogtak meg hátulról
 előrébb végez, aki többször hajtott hátulról
 előrébb végez, aki kevesebbszer szenvedett hátulról
 előrébb végez, aki többször fogott bemondva
 előrébb végez, akit kevesebbszer fogtak meg bemondva
 előrébb végez, aki többször hajtott bemondva
 előrébb végez, aki kevesebbszer szenvedett bemondva
 előrébb végez, aki többször fogott csendben
 előrébb végez, akit kevesebbszer fogtak meg csendben
 előrébb végez, aki többször hajtott csendben
 előrébb végez, aki kevesebbszer szenvedett csendben
Amennyiben sorrendben szigorúan fentről lefelé haladva valamelyik feltétel esetén már nincs
egyenlőség, eredményt kell hirdetni, nem kell tovább lefelé a feltételeket vizsgálni.
Amennyiben az utolsó sor esetében is egyenlőség van, akkor holtversenyt kell hirdetni!
Kupák:

A bajnokságban szereplő kupák a Tarokk Regiszter Versenyek/Előkészítés menüpont
alatt találhatók.

Értékelés:

A bajnokságban minősített értékelés van, azoknak a játékosoknak az eredménye kerül
az éves összesített bajnokságban értékelésre, akik legalább 4 fordulón részt vesznek,
a 7 kupa fordulóból a legjobb 4 fordulóban elért versenypont átlag és összes asztali
pont eredménye alapján. A bajnokságban egyéni és csapat értékelés van.

Csapat értékelés: Az egyes fordulókon tetszőleges összeállítású és elnevezésű, pontosan 4 fős csapatok
indulhatnak. Az éves minősített értékelés azonban csak a regisztrált csapatokra
vonatkozik. A csapatokat regisztrálni az első kupa fordulót megelőzően lehet, erre
felhívást és felszólítást az ITVB a Tarokk Regiszteren és a levelezőlistán a végleges
versenynaptár ismeretében nyilvánossá tesz. A csapatregisztrációban legalább 3,
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legfeljebb 6 játékos jelölhető meg. A regisztrált csapatok eredménye akkor számít bele
az éves minősített értékelésbe, amennyiben egy adott fordulón a regisztrációban
szereplő játékosok közül legalább 3(!) az adott csapat tagja.
Az éves minősített egyéni bajnokság első helyezettje oklevelet, Magyar Kupa
vándorkupát, és emlékkupát, a második és harmadik helyezett kupát és oklevelet kap.
A minősített csapatbajnokság első helyezettje oklevelet, a Dr. Várkonyi László
vándorkupát, és emlékkupát kap, a második és harmadik helyezett oklevelet kap.
A nyertesek a vándorkupát kötelesek 1 éven keresztül megőrizni, a nevüket a kupára
felgravíroztatni, és a következő év első kupafordulójára a kupát elhozni, és a
következő év nyertesének átadni.
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