
PRAVILA  TURNIRJA 
 
1. Igranje taroka v tri + mešalec je po zapisanih pravilih, v spornih primerih razsoja komisija v sestavi 

Franc Rakovec in Franc Rant. 
2. Ob začetni uri turnirja vsi prijavljeni dobijo z žrebanjem številko mesta, številko mize 
3. Tekmovalec z najnižjo številko mesta pri mizi začne z mešanjem, nadaljuje se  protismerno urnega 

kazalca. 
4. Tekmovalec enega omizja meša štirikrat, tekmovalni krog je tako 16 iger. Če miza ni popolna, (so 

samo trije tarokisti), se pred pričetkom kroga dogovorijo, da mešajo štirikrat ali petkrat, to je petnajst 
iger. 

5.  Čas igranja enega kroga je omejen na 75 minut. Po preteku tega časa se krog prekine in se upoštevajo 
trenutni rezultati. 

6. Turnirska tekma traja tri kroge, za vsak krog tekmovanja se opravi novo žrebanje. 
7. Rezultati posameznih iger se vpisujejo v zapisnik, ki ga pišejo za vsako mizo sami tekmovalci. 

Nagrade ali kazni se izračunavajo po pravilniku, skupek točk posamezne igre se pomnoži s faktorjem 
10. 

8. Piše se vsem igralcem v igri, vsota vseh mora biti poravnana: 
• Licitator ima nagrado ali kazen od obeh  soigralcev. 
• Soigralca svojo zmago ali poraz. 
• Pri klopu je kaznovan s kaznijo klopa tisti, ki zbere največji izkupiček. Piše se mu trojna kazen, 

soigralcem enojna nagrada. Pri enakih izkupičkih se kazen razdeli. 
 

IGRALNA  PRAVILA 
 

1. Tekmovalec mora odigrati turnir do kraja, predčasni umik pomeni brisanje rezultatov oziroma uvrstitev 
na ali delitev zadnjega mesta. 

2. Tekmovalec lahko izjemoma zamudi prvi krog, zamuda se obremenilno upošteva pri delitvi mest za 
vrstni red.  

3. Vsota vseh treh krogov se sešteva za skupno razvrstitev na turnirju. 
4. V primeru, da si mesto deli več tekmovalcev, se vrstni red določi: 

• Obremenilni kriterij je narejen renons ali nesodelovanje v prvem krogu. 
• Višje mesto je višja zmaga po točkah. 
Če po upoštevanju vseh kriterijev ne pride do delitve, se mesto deli. V primeru igranja v finalu, se 
višje mesto določi z žrebom. 
 

FINALE 
 

1. V finalu igrajo prvi štirje po točkah vsote vseh treh krogov. 
2. Rezultati finala se prištejejo točkam 3. krogov in iz skupne vsote se oblikuje zmagovalno razvrstitev 

turnirja. 
3. Vsi štirje finalisti dobijo plakete soorganizatorja: 

• 1. mesto             zlata plaketa 
• 2. mesto             srebrna plaketa 
• 3., 4. mesto        bronasta plaketa  

 
SKUPNI  ZMAGOVALEC 

 
ŠD Selca in gostilne Pri Štihlu, Trnje, restavracija Lušina, Pri Zalogarju in Štefanova klet, bomo v zimi 
2008/2009 organizirali pet turnirjev. Rezultati posameznih turnirjev se bodo točkovali (točkovanje mest je 
v prilogi), sešteli in glede na vsoto točk razglasili skupne zmagovalce. V primeru enakega števila točk se za 
vrstni red upoštevajo že znani kriteriji. 
 
Prvi štirje prejmejo plakete organizatorja ŠD Selca, ki se podelijo na koncu zaključnega turnirja . 

 
ŠD Selca, Franc Rakovec 

Selca, oktober 2008 


