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Póker verseny

A póker az egyik legnépszerűbb kártyajáték a világon. A lényege, hogy a játékosok a nyílt vagy zárt kártyá-
ikból a legjobbat kihozva elvigyék az asztal közepén lévő kasszát (angolul pot-ot). Ezt a legjobb lap kombi-
nációval tehetik meg, tehát minden játékosnak arra kell törekednie, hogy a saját kezében legyen a legjobb.
A Texas Hold’Em a közösségi pókerjátékok legnépszerűbb változata. Általában 2 és 10 közötti játékos vesz 
részt a játékban, habár elméletileg 22 játékos is játszhatná. A legzártabb pókerjáték, a fogadások sorrendje 
állandó. Nem szerencsejáték, hanem sport, melyben szerepet játszik a szerencse is.

Verseny lefolyása :  A játék a Texas Hold’Em szabályai szerint zajlik. Minden induló azonos számú zsetont 
kap, amelynek elvesztése a játék végét jelenti. 
A nevezők létszámától függően a következő lebonyolítási szisztémákat alkalmaznánk: A vakszintek emelke-
dési ideje játékosok számától függően 5-20 perc közötti időben lesz meghatározva. 100 főig 10 fős asztalok-
nál a győztesek jutnának tovább és döntőt játszanának. 100 fő fölötti induló esetén gyorsított összeültetéses 
rendszert  alkalmaznánk,  azaz amennyiben egy asztal  létszáma a fele alá csökken, úgy a játékosok másik 
asztalokhoz lesznek ültetve, vagy asztalokat vonunk össze.
Verseny időrendje : 2015.04.24.-én 13.00-13.45 gyülekező és regisztráció, asztalok ülésrend sorsolása

      14.50 megnyitó, 14.00 verseny kezdete
 döntő várhatóan 18.00 órától, eredményhirdetés a döntő után 

Díjazás : 1-3 helyezett serleg és érem, 1-6 helyezett oklevél, különdíjak, 
                     vándor kupa, melyet a legtöbb versenyzőt indító szervezet nyerheti el
Versenyt követően zenés ( dísco ) program 

Helyszín: Verőce, Csattogó-völgy Üdülőházak különterme
A versenyünkkel kapcsolatosan kikértük a Szerencsejáték Zrt. és a NAV Központi Hivatal Szerencsejáték  

Felügyeleti Főosztály véleményét, amely szerint jelen kiírás alapján
 NEM MINŐSÜL SZERENCSEJÁTÉKNAK!

RÉSZVÉTELI DÍJ : 
IPA tagoknak és IPA Baráti kör tagoknak : 500 Ft

IPA tagsági viszonnyal nem rendelkezőknek : 1000 Ft,
melyet a helyszínen kell befizetni.

Szállás lehetőség : 3500 Ft/fő/éj+reggeli, étkezési lehetőség önköltségi áron : 1500 Ft-tól
Ezt a szállás igénnyel együtt kérjük jelezni !!
JELENTKEZNI LEHET : 2015. április  16-ig  : 

telefonon, vagy E-mailben 
Lovasi József elnök Tel.: 06209520791, E-mail :  ipajozsi@vipmail.hu

Lovasi Viktor titkár Tel.: 06-70-3874343, E-mail: lovasiviktor@gmail.com, lovasiv@pest.police.hu
Kálmán Imre referens Tel.: 06-20-9439508 ,   E-mail: imyke@gmail.com
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