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ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 

 
RAZPIS 2. DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZPVD SEVER  

V TAROKU 2019  
 

Državno prvenstvo ZPVD Sever v igranju taroka bo v soboto, 16. novembra 2019, v Hotelu Žalec, Mestni 
trg št. 3, v Žalcu. Na tekmovanje vabimo člane društev Sever, ki bodo tekmovali v ekipni konkurenci. 

Prvenstvo je posvečeno obeležitvi 30. obletnice akcije Sever. 

PROGRAM DP:  

Ura Lokacija Dogodek 

9:30 do 10:15 Hotel Žalec (označen prostor) 
Prijava ekip in registracija tekmovalcev, poravnava 
obveznosti, pozdrav in predstavitev pravil igranja 

10:15 do 11:35 Dvorana hotela Igranje 1. kola 

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

11:50 do 13:10 Dvorana hotela Igranje 2. kola 

13:10 do 13:55 Restavracija hotela Kosilo  

13:55 do 15:15 Dvorana hotela Igranje 3. kola 

15:15 do15:30 Dvorana hotela Vnos rezultatov 

15:30 do 16:00 Dvorana hotela 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 rangirana tista ekipa, ki ima večji 
»skor«. 

Ekipe se morajo ravnati po programu, predvsem opozarjamo na pravočasnost prihoda. 
 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 
Morebitne pritožbe se sprejemajo 5 minut po končanem nastopu in jih rešuje 3 članska tekmovalna 
komisija, ki jo določi organizator. Sestavljajo jo en predstavnik organizatorja (PVDS za celjsko območje), 
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en predstavnik Komisije za šport pri ZPVD Sever in en predstavnik sodnikov. Odločitev komisije je 
dokončna. 
Zmagovalna ekipa prejme prehodni pokal. Prve tri najbolje uvrščene ekipe prejmejo v trajno last pokale 
ZPVD Sever. Prvi trije najuspešnejši tekmovalci prejmejo medalje.  
 
Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja:  
Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje - Odbor Žalec. 

Kontaktne osebe organizatorja v tekmovanju v taroku:  

 organizacija – Rado Gašparič, sever.zalec@gmail.com; GSM: 031 387 662 

 prijave – Stane Malgaj, info@veteransko-drustvo-sever.si; GSM: 040 472 344 

 dodatne inf. glede pravil igre, Ferdo Jelen, ferdo.jelen@gmail.com , GSM: 041 602 238 

Prijave: 
Ekipa šteje 3 člane. Prijave ekip so možne izključno s pravilno izpolnjeno priloženo prijavnico.  
Rok prijav: najkasneje do 12. novembra 2019 zgolj na priloženem prijavnem obrazcu na elektronski 
naslov: info@veteransko-drustvo-sever.si 
 
PRIPOROČENA ŠTARTNINA (stroški tekmovalcev oz. ekip – nadomestilo) 

Startnina / nadomestilo za posameznega tekmovalca znaša 10 EUR (predstavlja dobrodošlico in kosilo s 
po eno pijačo na člana ekipe). Kotizacijo nakažite na TRR PVD Sever za Celjsko območje, Ljubljanska 12, 
3000 Celje, št. SI56 1010 0005 5174 274, Banka Koper, sklic: SI00 TAROK 2019. 

Zaželjeno je, da na tekmovanje pridejo tudi spremljevalci tekmovalcev (netekmovalci, ostali člani, 
družinski člani....). Te na prijavnem obrazcu posebej navedite in označite, če želijo koristiti ponujeno 
možnost prehrane s pijačo. Nadomestilo zanje znaša 8 EUR. 

 

Nasvidenje in dobrodošli v Žalcu! 

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

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Člani PVD Sever Ljubljana se prijavijo na PVD Sever Ljubljana po elektronski 
pošti info@drustvo-sever-lj.si ali zdravko.godnjavec@gmail.com najkasneje do 
petka, 8/11-2019 saj mora društvo poslati skupno prijavo organizatorju. 
 
 

Emerik Peterka 
PREDSEDNIK 
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