Vándorkupa
Döbrönte Tamás Zoltán emlékére
2015-től kezdve évenként kerül meghirdetésre

1975 -2014
Döbrönte Tamás Zoltán egyaránt játszott illusztrált és paskievics tarokkot, mind a két változatot
kiválóan, a legmagasabb szinten. Mindenki nagyon szerette kedves modoráért, békés természetéért,
intelligens gondolataiért. Aktív és lelkes versenyszervező, gyönyörű versenykiírások és tudósítások
készítője, felejthetetlen versenynyeremények biztosítója, a Budapesti Tarokk Egyesület honlapjának,
a www.tarokk.hu–nak megújítója, webmestere volt. Három gyermekes családapa, szerető férj, sikeres
építész volt.
Tamás 2013-ban kitalált valamit, ami a Tarokk Regiszterben kérésére elkészült:

Legyen évenként együttes illusztrált és paskievics kupa kiértékelés,
minimálisan kötelező 3-3 országos nyílt kupa részvétellel,
a legjobb 3-3 eredmény alapján.

Részvételi feltételek:
Azon játékosok számára, akik az adott évben egyaránt részt vesznek országos nyílt illusztrált és
országos nyílt paskievics tarokk kupán.
(Nevezni külön nem kell, a részvétel a Tarokk Regiszter eredmény nyilvántartása alapján
automatikusan számítódik, a Bajnokságsorozatoknál lehet megtalálni!)
Értékelési feltétel:
Azon játékosok közül, akik az adott évben részt vettek legalább 3 alkalommal országos nyílt
illusztrált tarokk kupán és akik részt vettek legalább 3 alkalommal országos nyílt paskievics kupán, a
vándorkupát minden évben a legmagasabb versenypont átlag/asztalipont-ot elérő kapja,
a legjobb 3 illusztrált és a legjobb 3 paskievics kupa eredmény összesítése alapján..
A vándorkupát és az oklevelet minden év végén, Pápán, az év utolsó kupa fordulóján Tamás édesapja
Dr. Döbrönte József, vagy valamelyik gyermeke, vagy a Döbrönte család más tarokkozó tagja adja át
a nyertesnek,. A kupa nyertese köteles a megfelelő évszám mellé a nevét felgravíroztatni, a
következő év utolsó kupa fordulójáig a kupát megőrizni, majd átadni a Döbrönte családnak.
Eredmény:
Az aktuális állást mindig megnézheted a Tarokk Regiszter hosszú menüjében a Kimutatások alatt, a
17-s kimutatásnál a megfelelő évszámot kitöltve.
http://www.tarokk.hu/T_kimutatas17.php?T_evszam=2017
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