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Elnevezés:  XX-as hívásos, illusztrált éves nyílt tarokk bajnokság 

Kiíró:  Budapesti Tarokk Egyesület (BTE) 

 

Időpont: Minden kedden 16,30h-tól 23h-ig. 

 

Helyszín: Az elektromos pálya étterme, vagy a BTE elnöksége által megnevezett egyéb helyszín.  

 

Résztvevők: A BTE igazolt tagjai, valamint a megjelenő, a BTE tagok által elfogadott, illetve az 

elnökség jelenlévő tagja által jóváhagyott alkalmi játékosok. 

 

Kódja: B13BTE 

 

Értékelés: A bajnokságba kizárólag a BTE keddi klubnapjain ½ 5-től lejátszott robberek (és csak 

azok!) számítanak bele. A bajnokság értékelésében, a bajnokságban mindenkor 

lejátszott összes robbernek az 5%-nál többet játszó játékosok eredménye számít bele.  

 

Lebonyolítás:  A keddi klubnapokon ½ 5-től véletlenszerű sorsolás dönt a játékosok hely kiosztásáról. 

A partikban alkalmazható a BTE által rendszeresített papír játszmalap, vagy ha az 

asztalnál ülő minden játékos elfogadja, lehet gépi könyvelést is alkalmazni. Minden 

keddi klubnap a könyvelésben egy versenynek számít, melynek kódja kötelezően 

13btexx, ahol xx egy szigorúan monoton növekvő sorszám. Kivételt képeznek ez alól a 

minden hónap első keddjei, amely egyben (!!) a BTE háziversenyeinek bajnoksága is, 

mely napokon a verseny kódja 13hve01, 13hve02 stb. ahol a sorszám az adott hónap 

sorszámát jelöli. 

 

Szabályok: A játékok az országos versenyszabályzat szerint zajlanak, a következő kivételekkel: 

 

 Zsűri nincs, szabály értelmezésben és konfliktus kezelésben a BTE jelenlévő 

elnökségi tagjai segítenek. 

 Trull mondás esetén, ha tarokkszámon kívül nincs egyéb bemondás, és a játék 2-s 

vagy 3-s, úgy amennyiben a bemondó páros (vagy önhívás esetén egyedül) 

kezében van a 2 nagyhonőr a játékot nem játsszuk le, a pontszám beírásra kerül. 

Amennyiben kiderül, hogy úgy történt a bedobás, hogy volt „kint” nagyhonőr, 

renonszot kell érvényesíteni. 

 Akinek a XXI-ét megfogják kötelező a kiírók által biztosított kalapot viselni, 

mindaddig amíg az asztalnál újabb fogás be nem következik, vagy a robbernek 

vége nem szakad.  

 Az asztalnál ülő játékosok konszenzusos döntése alapján lehet pénzben játszani. 

 

Jutalmazás:  A bajnokság első helyezettje oklevelet és kupát, a második és harmadik helyezett 

oklevelet kap. 

 

 


