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I. Bajnokság- és versenykódok 2017  

  bajnokságkód  megnevezés     versenykód 

A   osztrák játékok – marad minden a régiben 

 

I   Illusztrált játékok 

I17   Illusztrált bajnokság    17illuxx 

I17TK   Országos Illusztrált tarokk kupák  ITK-XXX 

I17BTE  Budapesti Tarokk Egyesület bajnoksága  17btexx 

I17BTE-HVE  Budapesti Tarokk Egyesület házibajnokság 17hvexx 

I17BI   Bezerédi Ifjak (Csegezi/Gróf/Karig/Sóváry)  17cstxx,17graxx, 17sozxx 

I17BO   Bölcsföldi/Bárdos Ottóné szervezés   17bolixx 

I17DO   Döbrönte család szervezés   17dojoxx, 17dotaxx 

I17HE   Héjj Andreas szervezés    17heanxx 

I17TRO  Tarokk Regiszter ONLINE, internetes játékok 17troxx 

I17K   Kecskeméti szervezés    17borxx, 17vopxx, 17sztmxx 

I17MO   Kotsis-Moravek-Vajda szervezés  17koaxx, 17momxx 

 

P   Paskievics játékok 

P17   Paskievics bajnokság    17pasxx 

P17TK  Országos paskievics tarokk kupák   PTK-XXX 

P17DO   Döbrönte család szervezés    17dojopxx, 17dotapxx 

P17ETV   Kaposvári ETV-s játékok    17etvxx 

P17KAP   Kaposvári játékok     17kapxx 

P17TB  Tatabányai játékok    17tbxx 

P17TRO  Tarokk Regiszter ONLINE, internetes játékok 17tropxx 

 

X17   Nem illusztrált és nem paskievics versenyek 17xxxxx 

K17   Képzésekhez, fejlesztéshez/teszteléshez  17kepzxx 

N17   Nemzetközi versenyek     17nemzxx 

 

 

Versenykód az egyesületi, társasági és az otthoni játékok esetében 17névkód+xx- ahol xx egy futó sorszám, ha ugyanaz 

a személy szervez illusztrált és paskievicset is, akkor a paskievics versenyek esetében a neve mögé tesz egy p betűt. 

 

Az országos nyílt illusztrált és paskievics kupák esetében (ezek Előzetes-be fel vannak töltve) ITK-XXX illetve PTK-XXX 

ahol a kötőjel mögé az XXX helyére nagy betűkkel római számokkal a kupa futó sorszámát kell írni. 
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II. Magyarázat a bajnokságok kódolásához 

 

Minden lekönyvelt robberhez kötelezően tartoznia kell egy bajnokságkódnak.  

A bajnokságok egymásba ágyazott (tartalmazó) kódolása lehetővé teszi, hogy egy robber több bajnokság 

értékelésébe is beszámítson, melyet az alábbi egymásba ágyazott téglalapok mutatnak.  

Egy téglalap egy bajnokságot jelent.  

Ha valamelyik robber beletartozik egy téglalapba, akkor beletartozik az összes „felettes”, vagyis őt tartalmazó 

téglalapba is, vagyis ha a bajnokság eredményét lekérdezzük akkor a robberek eszerint tartoznak bele! 

  Bajnokság kód   Magyarázat 

 

  I   Magyarországi illusztrált játékok 

  I16   2016-ban lejátszott Magyarországon lejátszott illusztrált játékok 

  I16BTE   2016-ban a BTE klubnapjain lejátszott illusztrált játékok 

 

  I16BTE-HVE  2016-ban a BTE háziversenyein lejátszott illusztrált játékok 

 

 

 

  I16BO   2016-ban a Bölcsföldi István által szervezett illusztrált játékok 

 

 

  I16BI   2016-ban a Bezerédi Ifjak által szervezett illusztrált játékok 

 

  

 

 

Ezek szerint, a „2016-ben a BTE havonkénti háziversenyein lejátszott játékok” robberei (melyekhez a I16BTE-HVE 

bajnokságkód van beírva) a következő bajnokságokba tartoznak bele: 

I16BTE-HVE  2016-ban a BTE havonkénti háziversenyein lejátszott játékok 

I16BTE   2016-ben a BTE klubnapjain lejátszott játékok 

I16   2016-ben Magyarországon lejátszott i illusztrált játékok 

I   Magyarországi illusztrált játékok 

 

És így tovább !!! Remélem érthető!! 


