www.tarokkregiszter.hu
A Tarokk Regiszter egy klasszikus internetes (ingyenes) felhő szolgáltatás,
melynek célja a tarokk játékok előzetes szervezésének megkönnyítése, előzetes
nevezésre felhívó email küldése (melyben egy link segítségével elérhető a
verseny kiírás is), különböző típusú automatikus helysorsolások elvégzése, a
lejátszások, partik eredményeinek rögzítése, és ezt követően számos kimutatás
készítése. (Ezenkívül még sok-sok kiegészítő funkcióval segíti a játék
szervezőket és nyújt a játékokkal, a versenyekkel, helyszínekkel kapcsolatos

információkat: mint pl.: Bajnokság kiírások, Verseny kiírások, Verseny
tudósítások,
Fotóval
ellátott
elektronikus
névjegyek,
Arcképcsarnok (nekrológokkal), Fotógaléria, Automatikus gépi lapkiosztás,
Kérdőívek készítése és elektronikus kitöltése, játékoscsoportoknak „okos”
email-k küldése stb.)
A Tarokk Regiszter használatához nincs szükség másra mint egy internetes
eléréssel bíró számítógépre, laptopra, tabletre, vagy okos telefonra. (Meg persze

ha könyvelni is akarunk vele, akkor a Tarokk Regiszter némi ismeretére,
melynek elsajátításához ingyenes oktatásokat szervezünk.) Belépni

Felhasználókód/Jelszó nélkül is lehet, ekkor adatokat felvinni NEM lehet, de
lekérdezni igen.
A különböző tarokk változatokban (paskievics, illusztrált, magas, osztrák XIX
hívásos, osztrák XX-as hívásos, 3-as Jókai tarokk stb.) lejátszott játékokat
úgynevezett BAJNOKSÁGokba szervezetten egyedileg és egymástól évenkénti
bontásban elkülönítve tartja nyilván. Több bajnokság együttes kiértékelésével
(Bajnokságsorozat) éveken átnyúló, Örökös ranglisták állíthatók fel.

A Tarokk Regiszter egyik alapfogalma a ROBBER – amely beállítható számú
(általában 16 vagy 5 fős asztal esetén 15, de tetszőleges értékre beállítható)
parti együttes kiértékelését jelenti. Egy robberben állandó az ülésrend, és az
osztó személye egyesével lépked. A megnyert asztalipontok (a bemondások
összértéke) alapján az utolsó parti után kialakuló sorrend szerint a
játékosoknak versenypontokat ad. Ez is szabadon beállítható, azonban
manapság a leggyakrabban használt értékek: 10-8-6-4-2.

A Tarokk Regiszter másik fontos fogalma a VERSENY, amely alatt értjük a
rendszerben nyilvántartott tetszőleges számú játékos, tetszőleges számú

robberét, melyet együttesen szeretnénk kiértékelni. A versenyeknél meg lehet
adni egy minimum robberszámot (vagy %-t), hogy csak azok a játékosok
szerepeljenek a végső sorrend elbírálásában, akik legalább ennyi robberben
részt vettek.
Versenyre példák:
 Országos Illusztrált vagy Paskievics Tarokk Kupák

 Speciális versenyek (Quadrivium, Bezerédi Emlékverseny Sorozat stb.)
 Budapesti Tarokk Egyesület keddi klubnapjai, háziversenyei
 Több napos versenyek: Adria Kupa, Bezeréd Kupa, Chopok Kupa stb.
 Egy esti otthoni játék, finom enni- és innivalókkal.

Egy versenyben lehetnek aktív vagy éppen pihenő játékosok, sőt a létszám is
bármikor változhat: valaki elmegy, valaki jön stb. Versenyekre a játékosok
tudnak előzetesen nevezni, vagy a rendező jelöli ki őket. A versenyeknél

beállítható, hogy kötelező legyen előzetesen nevezni, ennek a határideje, illetve
a maximális létszám is.
Több verseny együttes kiértékelésére is lehetőség van, ekkor Versenysorozatba
kell szervezni őket, ami lehetőséget nyújt akár még arra is, hogy különböző

tarokk változatokat (paskievics – illusztrált) asztalipont és versenypont
szorzókkal súlyozva együttesen értékeljünk ki.
A versenyeken különböző típusú (automatikus) helysorsolásokat lehet végezni.
Erre a teljesség igénye nélkül néhány példa:
 Véletlenszerű
 Az eddigi robberek szerint elért eredmények szerinti
 Kizáró helysorsolás – bizonyos feltételek esetén végrehajtható, hogy
kétszer ugyanaz a két játékos nem kerül össze
A Tarokk Regiszter felhőbe a játékok közben lehet a partik eredményét okos
telefonon vagy laptopon azonnal rögzíteni, vagy utólag papír játszmalapról,
vagy Excel-ből feltölteni.

A Tarokk Regiszter felhőbe fel lehet a Verseny kiírásokat, a versenyről készült
tudósításokat, és fotókat tölteni, vannak tanulságos parti leírások, tarokk
oldalakról linkek, és vendégkönyv is, miáltal a Tarokk Regiszter felhő nem csak
megkönnyíti a versenyszervezést, felgyorsítja a lebonyolítást, hanem a tarokk
játékok széles körű információs, statisztikai és kulturális bázisát alkotja.

A Tarokk Regiszter felhőben a bajnokságok és versenyek eredményeit, a
robbereket és XXI fogásokat akár tételesen, a játékosokkal kapcsolatos
információkat könnyedén és rugalmasan le lehet kérdezni. A XXI fogásoknál a
bemondott és a hátulról történő fogásokat is megkülönbözteti, nyilvántartja,
melyek a statisztikákban megjelennek.

A Tarokk Regiszter 2009. január 1-e óta üzemel, 2014 február 25-ig
720 játékost (ebből 150 osztrák, 20 egyéb külföldi), 14 400 robbert, több mint

2000 versenyt, és 7 100 XXI fogást tart nyilván, használják intenzíven
Ausztriában, és itthon. 2009 óta a Tarokk Regiszterrel van lekönyvelve az
összes hazai illusztrált országos nyílt tarokk kupa, 2013 óta pedig az országos
nyílt paskievics tarokk kupák is. A partik 40%-a 2013-ban már játék közben
géppel lett lekönyvelve, és nem papírról utólag feltöltve.
Jó lapjárást, kellemes partnereket,
és a Tarokk Regiszterben izgalmas kutakodást kíván a fejlesztő:
Karig Gábor
Budapest, 2014-02-25

