
ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

RAZPIS
3. DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZPVD SEVER V TAROKU 2021

3. državno prvenstvo ZPVD Sever v igranju taroka bo v soboto, 20. novembra 2021, v Mozirju,
Restavracija Lesnika, Na trgu 32. Na tekmovanje vabimo člane društev Sever, ki bodo tekmovali
v ekipni konkurenci.

Prvenstvo je posvečeno spominu dneva Združenja Sever.

PROGRAM DP: 

Ura Lokacija Dogodek

9:30 do 10:15 Restavracija Lesnika (označen prostor) Prijava ekip, registracija tekmovalcev, otvoritev DP 
in predstavitev pravil igranja

10:15 do 11:35 Igranje 1. kola

11:35 do 11.50 Vnos rezultatov in priprava na 2. kolo

11:50 do 13:10 Igranje 2. kola

13:10 do 13:55 Kosilo 

13:55 do 15:15 Igranje 3. kola

15:15 do15:30 Vnos rezultatov

15:30 do 16:00 Svečanost razglasitve rezultatov

OSNOVNA PRAVILA TEKMOVANJA 

Tekmovanje bo potekalo po pravilniku Tarok zveze Slovenije in skladno s Pravili za organizacijo državnih
športnih prvenstev Zveze policijskih veternskih društev Sever. Za regularnost tekmovanja in sojenje bo
odgovoren registrirani sodnik. Tekmovalci prinesejo igralne karte in pisala s seboj.

Žreb krogov in miz opravi računalniški program. Igra se 3 kroge po 18 iger oziroma 80 minut. Za zmago
dobi tekmovalec 3 točke, za drugo mesto 2 točki, za tretje mesto 1 točko. Če imata tekmovalca isto
število točk, se upošteva razlika v doseženem »skoru«. Višje je uvrščen tisti tekmovalec, ki ima večji
»skor«.

Prva tretjina ekip, ki doseže največ točk v krogu, prejme vsaka po 3 točke. Druga tretjina ekip prejeme
vsaka po 2 točki. Tretja tretjina prejme vsaka po 1 točko. Najvišje je uvrščena tista ekipa, ki ima večji
»skor«.

Ekipe se morajo ravnati po programu, predvsem opozarjamo na pravočasni prihod.

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Krajše ime: ZVEZA DRUŠTEV SEVER
Štefanova 2, 1000 Ljubljana, mat.št.1206591, davč.št. 78946000, trans.r. 03100-1000038478

 041 725 397, 041 725 398, e-mail: info@zdruzenje-sever.si, www.zdruzenje-sever.si

http://www.zdruzenje-sever.si/


PRIJAZNO OPOZORILO
 Tekmovanja  se  lahko  udeležijo  zgolj  osebe,  ki  izpolnjujejo  enega  izmed  pogojev  PCT.  Ob

vstopu na tekmovališče se bo izpolnjevanje PCT pogojev preverjalo! 
 Tekmovanje  bo  potekalo  z  upoštevanjem  aktualnih  priporočil  za  preprečevanje  širjenja

okužbe z virusom COVID-19. Zato bo STROGO prepovedano slinjenje prstov in posledično kart
-  organizator  bo  za vsakega nastopajočega zagotovil  primerno opremo za vlaženje  prstov,
obvezna bo uporaba  zaščitnih mask  ves  čas  tekmovalnega  dela  druženja.  Karte  in  igralna
mesta bodo sproti primerno sterilizirana.

Morebitne pritožbe se sprejemajo 5 minut po končanem nastopu in jih  rešuje  3 članska pritožbena
komisija,  ki  jo  sestavljajo predstavnik organizatorja,  predstavnik Komisije  za šport  pri  ZPVD Sever  in
sodnik. Odločitev komisije je dokončna.

Zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal ZPVD Sever. Prve tri najbolje uvrščene ekipe prejmejo v trajno
last pokale, prvi trije najuspešnejši tekmovalci prejmejo medalje. 

ORGANIZACIJA IN TEHNIČNA IZVEDBA TEKMOVANJA: 
Komisija za šport pri ZPVD Sever v sodelovanju s Tarok zvezo Slovenije in restavracijo Lesnika Mozirje.

Kontaktne osebe organizatorja tekmovanja: 

 organizacija – Darko Repenšek, darko.repensek@gmail.com; GSM: 041 651 192

PRIJAVA

Ekipa šteje 3 člane. Prijave ekip so možne izključno s pravilno izpolnjeno priloženo prijavnico. 

Rok  prijav:  najkasneje do  torka,  16.  novembra  2021,  zgolj  na  priloženem  prijavnem  obrazcu na
elektronski naslov:   darko.repensek@gmail.com     in OBVEZNO v vednost info@zdruzenje-sever.si

PRIPOROČENA ŠTARTNINA   

Prispevek za organizacijo tekmovanja za posameznega tekmovalca znaša 10 €, kar predstavlja startnino,
jutranji priboljšek, kosilo in po eno pijačo na osebo pri kosilu.

Prispevek  za  organizacijo  tekmovanja  poravnajte  na  račun  Zveze  društev  Sever,  Štefanova 2,  1000
Ljubljana; rač. št.: SI56 0310 0100 0038 478, pri SKB Ljubljana, pripisom TAROK 2021

Nasvidenje in dobrodošli v Mozirju!

               Mag. Darko Repenšek. l.r.                                                                            Dr. Tomaž Čas, l.r.
            predsednik Komisije za šport                                                                         predsednik ZPVDS

Priloge:
- prijavnica
- pravila tekmovalnega taroka
- pravila obnašanja
- pojasnila v zvezi s pravili tekmovalnega taroka
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