
Minden kedves Tarokkozó Barátunkat sok szeretettel várjuk, 
2014. február 22-én, Egerbe, a Bacchus Panzióba 

,

ahol az egri Tarokk Klub 20. éves fennállását is ünnepeljük.  

Nevezni a: www.tarokkregiszter.hu honlapon, 
vagy e-mail-en a csathony@t-online.hu
illetve a 06-30-3727-533-as telefonszámon lehet 2014. február 19-ig,
mely vonatkozik a csapatverseny névsorának leadására is.
Helyszíni nevezésre nincs lehetõség.
Nevezési díj: 2000 Ft/fõ
 

A versenyek lebonyolítása a 2014. évi véglegesített Országos 
Paskievics Versenyszabályzat alapján történik.
A résztvevõk emléklapot kapnak.
Egyéni verseny: I-III. helyezett serleget kap
Csapatverseny: I-III. helyezett oklevél és éremdíjazásban részesül
 

A versenyzõk szállásfoglalása egyénileg történik, a panzió 6000 Ft/fõ/éjszaka 
kedvezményes áron tud szállást biztosítani a résztvevõknek.
A verseny közben igény szerint 3 fogásos ebédet biztosítunk, melynek ára 2000 Ft/fõ. 
 

7.30-8.15 Regisztráció
8.15-8.30 Megnyitó
8.30-9.50 Elsõ forduló
10.00-11.20 Második forduló
11.30-12.50 Ebéd
13.00-14.20 Harmadik forduló
14.30-15.50 Negyedik forduló
16.00 Eredményhirdetés
Azon versenyzõink számára, akik már a pénteki napon megérkeznek
a helyszínen játéklehetõség biztosított.
Személygépkocsival érkezõk számára a Panzió mélygarázsában és udvarán
parkolási lehetõség van.

(Eger, Szépasszonyvölgy utca 29. 
Telefon: +36 36 428-950  e-mail: info@bacchuspanzio.hu) 
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