Kedves Tarokk Barátok!
Mint az már szerintem mindnyájatok előtt ismert, szeretett éttermünk, a LOVAS lebontásra
kerül. 2016. november 1-jétől kiköltöztünk az épületből, így azóta árválkodik a lovas
beruházás kellős közepén. Ami ebből a dologból minket érint, az sajnos az, hogy ott már soha
többé nem fogunk játszani. :(
Az épület, melyben terveztem a további tarokk versenyeket, sajnos márciusig nem készül el,
így az idei Szilvásváradi tarokkverseny az egri éttermünkben kerül megrendezésre:
Hotel Aqua Eger*** & Zsálya Bisztró; www.hotelaqua-eger.hu; www.zsalyabisztroeger.hu.
Reményeim szerint nem sülünk itt sem fel a vendéglátással (2016-ban éttermünk szerepelt a
legjobb 100 magyar étterem listáján is! ), és persze a versenyszervezéssel sem.
Éttermünkben 18 asztal játékával tudunk egy időben számolni, ami némileg behatárolja a
nevezők létszámát, bár a tapasztalat az, hogy Szilvásváradon sem volt soha sokkal nagyobb
érdeklődés.
Előnyök:
- Szállás lehetőség helyben (16 szoba) és közvetlen közelében, tekintve belvárosi
elhelyezkedését
- Kiváló éttermi minősítés 
- Közelebb kicsit mindenkinek
- Családtagoknak közel az összes fürdő (Török Fürdő, Termálfürdő, sportuszoda), az Egri vár
és a belváros is!
....Sajnos kimarad a csodaszép Szalajka-völgy látványa 
Mivel a nevezhető létszám korlátozott, ezért kérnélek benneteket, hogy nevezéseteket
mihamarabb adjátok le vagy a Tarokkregiszteren keresztül, vagy e-mail formájában:
info@hotelaqua-eger.hu e-mailre vagy Sóváry Zolinál a zoltan.sovary@gmail.com címre
küldve.
Ha bármi nemű változás adódna a nevezésetekkel kapcsolatban, kérlek azt is jelezzétek, hogy
a „később ébredők” számára is megnyíljon a lehetőség a játékra.

2017. 03. 24.
PÉNTEK
-

Szabad játék, vacsorázási lehetőséggel: ZSÁLYA BISZTRÓ, 3300 Eger, Maklári út 9.
Minden tarokk barátnak kedvezményes étel- és italkínálat!

2017. 03. 25.
SZOMBAT

V. Országos Paskievics Vándorkupa 2. forduló
A verseny szabályok és lebonyolítási rend mindenben megegyezik az országos kiírással.
Nevezési határidő egyénileg és csapatban is: 2017. 03. 23.
Nevezési díj egyéni versenyben: 2.000 Ft / fő
Nevezési díj csapatban nincs.
Verseny díjazása:
Egyéni:
o
o
o
o

Az első 10 helyezett oklevelet kap
I. helyezett: plakett
II. helyezett: plakett
III. helyezett: plakett

Csapat:
o I. helyezett: érem
o II: helyezett: érem
o III. helyezett: érem
Napirend:
7:30- 9:30
10:00-11:20
11:30-12:50
12:50-től
14:30-15:50
16:00-17:20

Érkezés és regisztráció, sorsolás, reggelizési lehetőség
I. forduló
II. forduló
Ebédidő – kedvezményes ebéd rendelhető a nevezéskor
III. forduló
IV. forduló

17:30-tól
Eredményhirdetés
19:00-tól
Vacsora, kötetlen beszélgetés, igény szerint további kártyás asztalok. Az a’ la
carte étkezések és az ital fogyasztásból 10% kedvezményt biztosítunk.

2017. 03. 26.
VASÁRNAP

X. Gibás Imre Tarokk Kupa
A verseny szabályok mindenben megegyeznek az országos kiírással.
Nevezési határidő egyénileg és csapatban is: 2017. 03. 23.

Nevezési díj:
Egyéni: 2.000 Ft / fő
Csapatban: 2.000 Ft / csapat
Napirend:
7:30-9:30
10:00-11:00
11:10-12:10
12:20-13:20
13:20-15:00
15:00-16:00
16:10-17:10
17:30-18:00

Érkezés és regisztráció,sorsolás, reggelizési lehetőség
I. forduló
II. forduló
III. forduló
Ebéd – kedvezményes menü rendelhető a nevezéskor
IV. forduló
döntők
eredményhirdetés, díjkiosztás

Verseny díjazása:
Az első 10 helyezett oklevelet kap.
Egyéni verseny díjazása:
o I. helyezett: Vándorserleg, plakett, 2 fő részére 2 éjszaka szállás félpanzióval
az egri Hotel Aqua Eger***-ben és borkóstolós vacsora a Zsálya Bisztróban
o II. helyezett: plakett, két fő részére egy félpanziós hosszú hétvége a Bacchus
panzióba
o III: helyezett: plakett, 1 karton Juhász Rozé’16
Csapatverseny díjazása:
o I. helyezett: emléklap, érem, 8 üveges borválogatás az egri Juhász testvérek
pincészetétől
o II: helyezett: emléklap, érem, 4 üveges borválogatás az Ostoros – Novaj Borászati
Zrt. boraiból
o III. helyezett: emléklap, érem

Nevezéseiteket az alábbi elérhetőségen tehetitek meg:
info@hotelaqua-eger.hu vagy www.tarokkregiszter.hu vagy a zoltan.sovary@gmail.com email címen.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Szálláslehetőségek
A verseny helyszínén, a Hotel Aqua Eger***-ben (www.hotelaqua-eger.hu):
Standard, emeleti kétágyas szobában reggelivel:
15.000 Ft / 2 fő / 1 éjszaka + Idegenforgalmi adó
Standard, emeleti kétágyas szobában 1 Fő elhelyezése esetén, reggelivel:
11.000 Ft / fő / 1 éjszaka + idegenforgalmi adó

Szállodánk és éttermünk belvárosi elhelyezkedéséből adódóan, további
szálláshely lehetőségek állnak rendelkezésünkre, többféle kategóriában, már
6.000 Ft-tól, kétágyas szobában történő elhelyezés esetén / éjszaka!

Éttermi Szolgáltatások – Zsálya Bisztró

 Reggeli: 1.500 Ft / fő
 Ebéd menü: 2.800 Ft / fő
 A’ la carte étkezésekből és ital fogyasztásokból 10% kedvezményt
biztosítunk!
Kérjük, kedves tarokkos barátaink, hogy jelentkezéseiteket március 23-ig elektronikus
levélben az alábbi címre küldjétek el:
info@hotelaqua-eger.hu
Tarokkregiszteren keresztül!

Bővebb információk a verseny kapcsán:
Gál Gábor, +36 30 955 21 80; lovasetterem@t-online.hu
Szálláshely szolgáltatások - Hotel Aqua Eger***: +36 36 515-337
Szobafoglalás: info@hotelaqua-eger.hu

