Kedves Tarokk Barátok!
Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal
rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos
tarokkverseny sorozathoz is.

III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló
2015.03.28.
(szombat)

VIII. Gibás Imre Tarokk kupa
2015. 03.29.
(Vasárnap)
A versenyen értékes díjak kerülnek kiosztásra:
Hosszú hétvége Egerben félpanzióval,
borkóstolós vacsorával
Egri borok
Érmek, kupák

Nevezéseket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
lovasetterem@t-online.hu
info@hotelaqua-eger.hu

Kedves Tarokk Barátok!
Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a
hagyományos Gibás Imre tarokk-kupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos
tarokkverseny sorozathoz is.

2015. 03.27-én délután 17:00-tól várunk minden pénzétől megszabadulni kívánó kedves tarokkos
társat egy kötetlen, baráti játékra a Lovasba, aki szívesen befektetne a tavasszal induló Szalajka –
völgy és Lovas pálya átalakításába, ugyanis még idén is várjuk a szponzorokat   

2015.03.28.
(Szombat)
III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló
A verseny szabályok és a lebonyolítási rend mindenben megegyezik az országos kiírással.
Nevezési határidő egyénileg és csapatban is: 2015.03.26.
Nevezési díj egyéni versenyben: 2.000 Ft / fő
Nevezési díj csapatban nincs.
Verseny díjazása:
- Egyéni
o Minden résztvevő emléklapot kap
o I. helyezett: serleg + érem
o II. helyezett: serleg + érem
o III. helyezett: serleg + érem
- Csapat:
o I. helyezett: érem + emléklap
o II. helyezett: érem + emléklap
o III. helyezett: érem + emléklap
Napirend
7:30 - 9:30
10:00 - 11:20
11:30 – 12:50
12:50- től:
14:30 – 15:50
16:00 – 17:20
17:30- tól
19: 00-tól

Érkezés és regisztráció, sorsolás, reggelizési lehetőség, mely rendelhető a
nevezési lapon
I. Forduló
II. Forduló
Ebéd – kedvezményes ebéd rendelhető a nevezési lapon
III. Forduló
IV. forduló
Eredményhirdetés
Vacsora, kötetlen beszélgetés, igény szerint további kártyás asztalok. Az á la
carte étkezések és az ital fogyasztásból 10 % kedvezményt biztosítunk.

2015. 03.29.
(Vasárnap)
VIII. Gibás Imre Tarokk kupa
A verseny szabályok és a lebonyolítási rend mindenben megegyezik az országos kiírással.
Nevezési határidő csapatban és egyénileg is: 2015.03.26.
Nevezési díj: 2.000 Ft / fő
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, mely rendelhető a
nevezési lapon
I. Forduló
II. Forduló
III. Forduló
Ebéd – kedvezményes menü rendelhető a nevezési lapon
IV. Forduló
Döntők
Eredményhirdetés, díjkiosztás

Verseny díjazása:
Minden résztvevő emléklapot kap
- Egyéni:
o I. helyezett: Vándorserleg, serleg, 2 fő részére 2 éjszaka szállás félpanzióval az egri
Hotel Aqua Eger***-ben és borkóstolós vacsora a Zsálya Bisztróban
o II. helyezett: serleg, két fő részére egy félpanziós hosszú hétvége a Bacchus panzióba
o III. helyezett: serleg, 1 karton Juhász Rosé ’14
- Csapatverseny díjazása:
o I. helyezett: emléklap, 8 üveges borválogatás az egri Juhász testvérek pincészetétől
o II. helyezett: emléklap, 4 üveges borválogatás az Ostoros-Novaj Borászati Zrt.
boraiból.
o III. helyezett: Emléklap
Nevezéseiteket az alábbi elérhetőségeken tehetitek meg:
lovasetterem@t-online.hu
vagy
www.tarokkregiszter.hu keresztül

Egyéb szolgáltatásaink a regisztrált versenyzők és családtagjaik részére:
Ingyenes szolgáltatások:
Kocsikázás a Szalajka-völgyben, futószáras lovaglás, melyekhez előzetes bejelentkezés szükséges,
illetve múzeumi belépők a Lótenyésztési telepre, a Lipicai Lótörténeti Kiállításra.
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
- szálláslehetőségek: 3.000 Ft/ fő / éj- től 10.000 Ft / fő / éj- ig
- kedvezményes reggeli: 1.000 Ft / fő – előrendelés esetén
- kedvezményes ebéd: 2.000 Ft / fő – előrendelés esetén
- kedvezményes vacsora: 2.500 Ft / fő – előrendelés esetén
- Az á la carte étkezések és az ital fogyasztásból 10 % kedvezményt biztosítunk.

Kérjük, kedves tarokkos barátaink, hogy jelentkezéseiteket (a jelentkezési lapot kitöltve), március
26-ig, írásban, vagy elektronikus levélben az alábbi címre küldjék el:
Gál Gábor
3348 Szilvásvárad, Dózsa György u. 12/1. Tel.: 30/9552180, e-mail: lovasetterem@t-online.hu

NEVEZÉSI LAP
III. Országos Paskievics Vándorkupa és
VIII. Gibás Imre Paskievics 20-as Országos Tarokkverseny
Szilvásvárad, 2015. március 28-29.

Nevező: ……………………………………………………...
Lakcím:………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………
Tarokk-klub neve:…… …….
Szállásigény:……………….Ft/fő kategóriában
Kedvezményes reggeli:………………….főre
Kedvezményes ebéd:…………………..főre
Az II. Országos Paskievics Vándorkupára jelentkezem:

Igen

Nem

A VII. Gibás Imre Országos tarokkversenyre jelentkezem:

Igen

Nem

Csapatversenyre jelentkezem:

Igen

Nem

Csapat megnevezése:
A csapat tagjai:
1.
2.
3.
4.
Mivel családommal látogatok el a rendezvényre, ingyenes belépőket, illetve
programlehetőségeket kérek …………… főre.

Dátum:

Aláírás:

