
Meghívó és általános tudnivalók a 2015 augusztus 29.-én 
megrendezésre kerülő tarokkversennyel kapcsolatban. 

 

 
Nagyon nagy örömmel meghívunk minden érdeklődő játékostársunkat a 

2015 augusztus 29.-i Parlament épületében, azonos időben 
megrendezendő Paskievics és Illusztrált Tarokkversenyre. Annak 

érdekében, hogy minden teljesen zökkenőmentesen bonyolódjon a 
következőkre szeretném felhívni a figyelmeteket.  

 
Kérem, figyelmesen olvassátok végig, mert ez közös érdekünk! 

 
 

A verseny helyszínének megközelítése: 
 

A Kossuth Lajos tér átépítése után az épület bármely irányból szabadon 
megközelíthető, de csak gyalogosan. A főlépcsőtől jobbra lesz az első 

ellenőrzési pont, amelyen a személyi igazolványotokkal való ellenőrzés 

után tudtok átjutni. Ennél a pontnál kaptok egy „órát”. Ezt a verseny 
végéig magatokon kell tartanotok. Ennek segítségével jöhettek be az 

épületbe, a beléptető kapu jobb oldalához kell érinteni. 
Belépés (és majd a kilépés) a XII. számú kapunál lehetséges, mely a 

főlépcső jobb oldalán található. 
Távozáskor, az „órát” be kell dobni a kimeneti kapu jobb oldalán lévő 

beépített tárolóba, mely hatására nyílik ki az üveg lengőajtó. 
 

Az épületbe való belépés után lesz a biztonsági átvizsgálás. Ennek 
gyorsítása érdekében kérem minden fémet, aprópénzt, telefont, kulcsot 

stb. már korábban tegyetek át a zsebetekből a táskátokba. 
 

Arra gondoljatok, hogy a beléptetési idő nem kevés, pláne, ha valaki 
valamit a zsebében felejt vagy nagyméretű fémcsatos öve van. Azt 

javasolom, hogy legkésőbb 9:00-ig érjetek a kapuhoz, hogy ne kelljen 

várni Rátok. Gondoljatok rá, hogy sokan leszünk. 
 

A beléptetéshez az előzetesen leadott nevezéseket, valamint a számomra 
megküldött vendégnevek alapján összeállított listát vesszük alapul! 

Semmilyen más adatra szükség nincsen! 
 

A Kossuth tér átépítése óta autóval való parkolás csak a környéken lévő 
utcákban lehetséges. Szombaton a parkolás díjmentes. 

 
Mint korábban jeleztem lehetőség van rá, hogy a verseny előtt 

idegenvezetéssel megnézzétek az Országgyűlés épületét. Kérem, 
részemre ezt jelezzétek előre, és aki ezt igénybe szeretné venni annak 

8:00-ig meg kell érkeznie, mert 9:00-kor indul a csoport a főlépcső alján 
lévő parlament makettól.  

Az idegenvezetés előtt nevezéseteket le kell adni! 



 

Kérem azt is jelezzétek előre, ha valaki nem játszó vendéget szeretne 
hozni. Arra mindenképpen gondoljatok, hogy a vendégek a házban 

önállóan nem nagyon „sétálhatnak”. Ezt csak azért említem, mert aki nem 

játszik velünk az nehezen tudja az idő eltölteni. 
 

A verseny a Vadász- és a Gobelin teremben lesz, melyek a Kupolából 
nyílnak. Segítő táblákat teszünk ki a könnyebb megközelítés érdekében. 

 
 

A verseny programja: 
 

A verseny négyfordulós és az érvényes versenyszabályzatok szerint zajlik. 
Az első forduló 10:00-kor kezdődik és  az Illusztrált versenyen maximum 

90 percig tart, a Paskievics bajnokságban pedig 80 perc. 
A további három forduló ideje maximum 80 perc. Ezek szabályzása a 

versenykiírásában megtalálható. 
 

Ebéd a második forduló után az alagsori önkiszolgáló étteremben lesz. Lift 

a Kupolától jobbra és balra levő folyóson található (a főlépcső tetejénél). 
 

Végeredményt a negyedik forduló után hirdetünk. Kérem, hogy – a 
győztesek és helyezettek érdekében – mindenki várja meg az 

eredményhirdetést. 
 

 
 

Könyvelés és nevezés: 
 

A nagy létszámú nevezésre való tekintettel, kérem a következők 
betartását és elfogadását.  

Az egyéni és a csapat nevezéseket kérem, előre adjátok le! 
A több mint 40 asztal könyvelésére egy önálló csapat áll segítségünkre. 

Arra azonban nem lesz lehetőség, hogy ha elszámoltatok egy lapot, akkor 

azt javítsa valaki. Saját hatáskörben fogjuk eldönteni az egyenleg 
kiegyenlítését, úgy hogy a leadott sorrendet ne változtassa meg. Pozitív 

eltérés esetén az első helyezett pontjaihoz adjuk hozzá, negatív esetén 
pedig az utolsótól vonjuk le a hiányzó pontokat. 

Kérem, figyelmesen könyveljetek, így egyszerűbb mindenkinek. 
A XXI fogásokat kérem, egyértelműen írjátok a lapokra. Bemondott vagy 

hátulról fogást kérem, külön jelezzétek. 
A példa kedvéért, abban az esetben, ha a 4. játékos megfogja a 2. XXI-

esét a 1. játékos hajtásával és azt 3. játékos nem tudja megmenteni 
akkor ezt így írjátok fel: F4,B2,H1,Sz3. (csak az érthetőség miatt: 

fogta4, bukta2, hajtotta1, szenvedte 3.) 
 

 
 



Nevezési díj: 

 
Paskievics versenyre:  

 

Egyéni nevezés díj: 2.000,- 
Csapat nevezés díj: nincs 

 
 

Illusztrált versenyre: 
 

Egyéni nevezés díj: 1.000,- 
Csapat nevezés díj: 1.000,- 

 
 

Fogyasztás, étkezés és egyebek: 
 

A következő menüvel várunk Titeket: 
 

Leves 

Újházy tyúkhúsleves csészében 

Főétel 

Óriás bécsi szelet (sertésszűzből) tejszínes burgonyapürével, 

káposztasalátával 

vagy 

Trappista sajt három magvas bundában, párolt rizzsel, tartárral 

Desszert 

Mandulás-barackos pohárkrém 

Italajánlat 

Szénsavas és szénsavmentes víz 

 
 

 
Ebéd ára :      2.500,- 

 

 
Az egyéb fogyasztások a teremben elhelyezett büfében lehetséges 

azonnali készpénzfizetés ellenében. A nagy létszámra való tekintettel más 
megoldás nem nagyon lehetséges. 

 
 

Dohányzás csak a kijelölt helyen lehet. Jó idő esetén a Vadászterem 
erkélye nyitva lesz, egyéb esetben az ebédlő irányába kell elindulni az 

alagsorba. Onnan táblák fogják jelezni. 



 

Többen kérdeztétek a megjelenés öltözékét. Mindenkinek azt mondtam, 
hogy az eseménynek és a helynek megfelelő öltözékben gyertek. 

 

 
 

A verseny – a későbbiek érdekében – nem sajtó nyilvános. Nagyon kérek 
mindenkit ennek figyelembe vételére! Bármilyen hír jelenne meg rólunk az 

csak árt nekünk. 
 

 
 

Bármely kérdésben állunk rendelkezésetekre, 
 

 
 

A rendező Budapesti Tarokkegyesület nevében, 
 

 

Sóváry Zoltán 
zoltan.sovary@gmail.com 

+36 30 990 3283 


