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A jelentős távolság ellenére sokan, 45-en vettek részt az összességében nagyon jól sikerült illusztrált 

kupán Pécsett, amely szombaton 10h-kor időben és rendben elkezdődött és ½ 6-kor végződött. Az 

adminisztráció apróbb hibáktól eltekintve gördülékenyen, jelentősebb csúszások nélkül zajlott. Sokan 

már pénteken érkeztek, és csak vasárnap távoztak, élvezve a társasági játék kötetlen jellegét.  

 

A szervezők (Prof. Dr. Héjj Andreas, Dr. Hatvani Zsolt) jelezték, hogy jövőre nem tudnak rendezni, 

így egyelőre sajnos el kell búcsúznunk ettől a csodálatosan szép várostól, köszönjük az idei és tavalyi 

rendezést. 

 

A kupa az egyéni elbírálásban a BTE és azon belül is a Bezerédi Ifjak sikerét hozta. Szamos Gábor 

100%-os teljesítménnyel, 40 ponttal nyerte a kupát, a 2. és 4. helyezett Bezerédi Ifjak tagjai előtt, 

harmadik helyen Rápolti Istvánné Ágnes végzett.  

 

A csapatversenyt ezek után nem meglepetésre jelentős, 18 pontos előnnyel szintén a Bezerédi Ifjak 

nyerte, a Medicina és a Csibészek előtt. 

 

A XXI fogásban a Rápolti házaspár (István és Ágnes) győzedelmeskedett, holtversenyben végeztek 

az első helyen 25 ponttal, harmadik helyen Bánki Vilmos végzett. 

 

Fontos és örömteli tény, hogy a játékosok majdnem fele !! (22 fő) rendszeresen részt vesz országos 

paskievics kupán is, ami a két tábor közeledését jelzi. Az eredmények pedig egyértelműen azt mutatják, 

hogy a „régi” paskievics játékosok az illusztrált játékot ugyanolyan jól játsszák mint a „régi” illusztrált 

társaik, hiszen a XXI fogás első 3 helyezettje és a csapatversenyben 2. és 3. helyezett csapat játékosai 

kivétel nélkül a „régi” paskievics táborhoz tartoznak.  

 

Az utolsó 2015-s forduló előtt, az illusztrált kupák minősített egyéni értékelésében, 10 pontos, 

jelentős előnnyel továbbra is Boldizsár Rezső, a minősített csapat értékelésben pedig 2 pontos 

előnnyel a Csendes Négykirálynő vezet. 

 

A Döbrönte Tamás Zoltán Vándorkupa elbírálásában Bárdos Ottóné Edit vezet. Idén már 37 olyan 

játékos van, aki egyaránt részt vett az illusztrált és a paskievics kupasorozaton, ebből 15-en pedig 

legalább 3-3 alkalommal. 

 

November 28., 29.-én találkozunk Pápán, az idei év utolsó illusztrált kupáján,  

ami egyben a tarokktörténelem első közös országos illusztrált-paskievics rendezése lesz. 
 

Fotók: Országos Illusztrált Tarokk Kupák, 2015 
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