Ko smo v Mestni zvezi tabornikov
Ljubljana razmišljali o tem, da bi izdali
taborniški tarok, smo želeli olajšati
dostop do igre tudi tistim, ki je še ne
znajo igrati. Za ilustracije in oblikovanje
je poskrbela Ava Rajh, vendar lepe karte
niso vse, kar za učenje potrebujemo.
Zato smo se odločili napisati tudi pravila
za igranje.
Ko pride do taroka, ima vsaka slovenska
vas drugačna pravila igre. Od tega, ali
se igra v ali proti smeri urinega kazalca,
do tega, ali se talon razdeli na začetku,
sredini ali koncu deljenja, še glede poteka
posameznih iger se ne strinjamo vedno.
Pri pisanju teh pravil smo si pomagali
s pravili Tarok zveze Slovenije, pravili
kompleta Slovenskega taroka, ter pravili
spletnih platform Tarok4 in Tarok.
net. Za poenotenje smo se ravnali po
pravilih, ki se jih držimo pri igranju
tisti, ki smo izdali Taborniški tarok.
Za zabaven večer s kartami ni toliko
bistveno, ali se ravnate po teh ali po
katerih drugih pravilih, ampak bolj to,
da se vsi za mizo strinjate glede tega,
katera tisti večer veljajo.
Želimo vam mnogo užitka in dolgih noči!

OSNOVNO O IGRI TAROKA

Kdo pobere?

Tarok je igra, ki jo najpogosteje igrajo 3 Pri enem vzetku igralci po vrsti, kot
ali 4 osebe, obstaja pa tudi različica za sedijo, izigrajo vsak eno karto. Najvišja
2 igralca.
karta med temi pobere vzetek. Pri
Ko so karte razdeljene, igralci glede na tem morajo igralci slediti določenim
moč svojih kart licitirajo, kdo od njih pravilom.
bo prevzel igro in poskusil povečati Pri taroku velja, da je na izigrano barvo
seštevek svojih skupnih točk. Ko je znan treba odgovoriti z isto barvo. S tarokom
»zmagovalec« licitacije, se opravi še lahko odgovorimo le v primeru, ko v
morebitno odpiranje talona in dodatno roki nimamo ustrezne barve. Taroki so
napovedovanje dogodkov v igri.
močnejši od barvnih kart, zato v takem
Nato se igralci izmenjujejo pri primeru vedno pobere tarok. Če pade v
izigravanju kart in pobiranju vzetkov enem vzetku več tarokov, vedno pobere
oz. štihov, dokler vsem ne zmanjka najvišji tarok.
kart. Na koncu se prešteje, koliko točk
so igralci zbrali, preveri se uresničitev Če nimamo ne ustrezne barve, ne
napovedi in ustrezno število točk zapiše taroka, lahko odgovorimo s katerokoli
na zapisnik, kjer se vodi skupno število karto želimo, vendar vzetka zagotovo
ne bomo pobrali.
točk vseh igralcev.
Karte nato razdeli naslednji igralec in Podobno velja za taroke: na taroka je
postopek se ponavlja, dokler se igralci obvezno treba odgovoriti s tarokom.
Če kdo taroka nima, lahko odgovori s
ne odločijo za zaključek igre.
katerokoli karto po svoji izbiri, vendar
bo v tem primeru vedno pobral tarok.
Odvisna je od dogovorjenih pravil.
Predlagamo, da se tarok deli in igra v
smeri urinega kazalca, izvedba pa je
seveda odvisna od vaše skupine.

Primer
Prvi igralec izigra karino damo. S
tem postavi osnovo za celoten vzetek,
ki narekuje, da je treba najprej
odgovoriti s karo, šele če je nimamo,
lahko razmišljamo o drugih kartah.
Naslednji igralec v rokah ima karo,
zato se odloči za karinega kralja. Ker
je kralj močnejši od dame, bi igralec
2 v tem trenutku dobil vzetek.
Naslednji igralec nima v rokah
nobene kare. Pogleda, če ima taroke,
vendar jih nima, zato odgovori s
karto po svoji izbiri, tokrat s pikovim
platelcem. Najvišja karta v vzetku
ostaja karin kralj.
Četrti igralec mora prav tako
odgovoriti s karo, ker pa je v rokah
nima, sme izigrati taroka. Tarok
je najvišja karta v vzetku, zato
lahko vse štiri karte na svoj kupček
osvojenih kart pospravi četrti igralec.

Smer igre

Prvo pravilo taroka: ucite se ga igrati pri tistih, ki ga obvladajo.
Za tiskanju prijazno verzijo klikni tukaj.

TAROK KARTE

Tarok se igra s posebnimi kartami. Vseh kart je 54; 32 barvnih kart,
ki se delijo na 4 barve (srce, karo, pik in križ) po 8 kart, in 22 tarokov.
najšibkejša

pik

kara

srce

najmočnejša

Barve

Taroki so karte z rimskimi številkami.
Razvrščeni so po vrsti, glede na moč;
od najšibkejšega, imenovanega pagat
(številka I, imenovan tudi palčka), pa
do najmočnejšega z imenom mond
(XXI). Škis predstavlja najmočnejši
Kralj tako pobere vse barve, damo pa tarok – XXII.
pobere samo kralj. Moč platelcev se
razlikuje glede na barvo. Pri rdeči (srce Taroki so vredni po 1 točko, izjema so
in kara) barvi je enka najmočnejša, le pagat, mond, in škis, ki so vredni
štirica pa najšibkejša, pri črni barvi vsak po 5 točk (te karte nastopajo pod
(pik in križ) pa je desetka najmočnejša skupnim imenom »trula«). Imajo pa
tudi še nekaj drugih posebnih lastnosti:
in sedmica najšibkejša.
Vsako barvo sestavljajo kralj, dama,
kaval, pob (ali fant) in 4-je platelci, ki
so šibke karte brez figur. Moč karte
določa njena vrednost v točkah, ki je
predstavljena v spodnji tabeli.

Karta
Kralj
Dama
Kaval
Pob (Fant)
Platelc

Število točk
5
4
3
2
1

križ

trula

škis
kralj

dama

kaval

pob

platelci

Taroki

mond

pagat

Škis je najmočnejša karta in pobere
vse ostale karte, razen v primeru, da
so v istem vzetku (štihu) v poljubnem
vrstnem redu izigrani škis, mond in
pagat (celotna trula). V tem primeru
vzetek pobere pagat. Ta scenarij ne velja
za »mondfang«, ki je opisan pri mondu.
Mond je druga najmočnejša karta v igri.
Če njegov imetnik med igro z njim ne
pobere vzetka (tudi, če ga vzame njegov
soigralec), se igralcu takoj pripiše 21
točk minusa. To se zgodi, ko monda
pobere škis, in se imenuje »mondfang«.
Enaka točkovna kazen velja, če monda
igralec pusti v odprtem talonu.
Pagat ali palčka je najmanjši tarok,
vendar lahko tudi z odigranim »pagat
ultimo« dosežemo dodatne točke, kot
je pojasnjeno kasneje.

IGRA

Potek igre

Tarok lahko igrata dve osebi, vendar ta igra pri nas ni preveč znana: Po klicanju kralja bo delitelj odprl talon Igra se začne, ko se izigra prva karta.
Prvo karto izigra igralec, ki je prvi
glede na igro, ki je bila licitirana:
najpogosteje jo igrajo trije ali štirje igralci.

Tarok za štiri
Deljenje

Prvi delitelj je tisti, ki potegne iz kupa
kart najvišjo. Pri naslednjih igrah se
delitelji vrstijo drug za drugim, v smeri
urinega kazalca. Barve si od najvišje do
najnižje sledijo po vrstnem redu srce,
kara, pik in križ.
Delitelj premeša karte in jih ponudi
igralcu, ki mu sedi nasproti (drugi na
desni), da jih privzdigne. Delitelj nato
najprej vsakemu oddeli po šest kart,
nato oddeli šest zaporednih kart za
talon, ki jih zaprte položi predse. Zdaj
ponovi krog in še enkrat vsakemu
oddeli po šest kart.
Igralci preverijo, če so dobili ustrezno
število kart. Če kdo od igralcev ni prejel
ustreznega števila kart, se deljenje
ponovi. V tem primeru se lahko delitelja
tudi kaznuje glede na pravila mize. Če
kateri od igralcev ni prejel nobenega
taroka, mora karte pokazati in deljenje
se ponovi. Slednje je znano kot »brez
taroka ni taroka«.
Talon je prepovedano gledati, dokler ga
ne odpremo za igralca, ki je izlicitiral
igro.

• če je bila licitirana igra 3 ali solo 3, začel z licitacijo, torej tisti z »obvezno
bo talon brez mešanja razdelil na 2 tri« (razen pri igri berač), ko vsi igralci
opravijo svoje napovedi.
kupčka po 3 karte,
Licitacijo začne deliteljev levi sosed, ki
ima obvezno napoved »tri«, kar pa ne • če je bila licitirana igra 2 ali solo 2, Ostali igralci nato po vrsti, eden za
pomeni, da namerava to igro tudi igrati.
bo talon brez mešanja razdelil na 3 drugim, v izbrani smeri igre izigrajo
Napovedi ostalih igralcev si sledijo v
vsak eno karto po pravilih, napisanih v
kupčke po 2 karti,
smeri urinega kazalca.
• če je bila licitirana igra 1 ali solo 1, poglavju »Kdo pobere?«. Ko vsi igralci
položijo svojo karto, se tem istim
bo talon razdelil na 6 posameznih
Igralec, ki je naslednji na vrsti za
pravilom sledi pri določanju, kateri
kart.
licitiranje, potrdi najavo prejšnjega
igralec je položil najvišjo karto in torej
igralca z besedo »naprej« ali pa najavi Licitator bo izbral enega od ponujenih pobere vzetek. Isti igralec tudi položi
višjo igro. Če po prvem krogu licitacije kupčkov, jih vstavil v svojo roko, nato prvo karto za začetek naslednjega vzetka.
obvezna tri ni bila presežena, o igri pa enako število svojih kart z obrazom To se ponavlja, dokler vsem igralcem ne
odloča prvi igralec, ki izbira med igro navzdol odložil na mizo. Tarokov in zmanjka kart in se runda konča.
»tri«, vsako višjo igro in klopom. kraljev ne sme odlagati. Če mora kljub
Igralec, ki je imel obvezno napoved temu odložiti tarok, o tem obvesti Sledi štetje zbranih točk, preverjanje
»tri«, lahko tudi zviša napoved ostalih soigralce in karto tudi pokaže. Ostanek napovedi in zapis k skupnemu seštevku.
igralcev. Če želi, jo lahko tudi izenači, talona zadrži delitelj pred seboj, vse Nato karte razdeli naslednji igralec v
saj ima pri tem »prednost«.
dokler partner licitatorja ni znan, smeri urinega kazalca od tistega, ki je bil
nato pa ostanek pripade nasprotnima delitelj za to igro.
igralcema.
Po končani licitaciji, preden mu delitelj
Zgodi se, da licitator pokliče kralja, ki
odpre talon, mora igralec, ki je v
se pojavi v talonu. V tem primeru bo Igra za 3 osebe poteka enako kot igra za
licitaciji zmagal (licitator), napovedati,
igral sam. Če klicanega kralja vzame v 4, z nekaj spremembami:
s kom bo igral. Imenuje eno od štirih
roko in ga med igro tudi pobere, igralec • Pred deljenjem kupček privzdigne
barv (srce, karo, pik ali križ). S tem si
desni sosed delitelja.
dobi še ves preostanek talona.
je izbral soigralca, tistega namreč, ki
ima v svojih rokah kralja imenovane Ko je igralec opravil izmenjavo kart, • Karte se delijo v dveh krogih po osem
kart, namesto v dveh krogih po šest.
barve. Soigralcu se ni treba takoj izdati, izreče besedo »ležim«, s katero zagotovi,
Talon še vedno sestavlja šest kart.
da je lastnik klicanega kralja, razkrije da kart ne bo več izmenjeval, nato
se lahko šele med igro. Vsekakor bo opravi svoje napovedi. Za tem lahko • Igralec, ki izlicitira igro, igra sam, zato
tudi ne kliče kralja. Druga igralca sta
tak skriti soigralec v igri takoj podprl napovedi izrečejo še ostali igralci.
njegova nasprotnika, vzetke zbirata
svojega partnerja, saj se točke na koncu
skupaj in jih tudi skupaj seštejeta.
igre pripišejo obema.

Licitacija

Dolocanje soigralca in odpiranje talona

Tarok za tri

Tarok za dva

Karte deli tisti, ki s kupa potegne višjo.
Premešane karte deli najprej soigralcu,
nato sebi, in sicer trikrat po pet kart
vsakemu. Na koncu položi pred vsakega
še tri kupčke po štiri zaprte karte
(obrnjene s hrbtno stranjo navzgor).

Po napovedi igre morata oba igralca
obrniti zgornje karte na svojih treh zaprtih
kupčkih. Taroke in kralje pobereta v roko,
karto pod tako pobranim tarokom ali
kraljem pa takoj spet odpreta. Odprte
karte na vrhu kupčkov so del igralčevih
kart v roki. Te karte so vidne tudi
Nasprotnik si ogleda karte v svoji roki in
nasprotniku, v nasprotju s tistim delom
napove igro, če misli, da bo lahko priigral
kart, ki jih drži igralec v roki. Če igralec
najmanj 36 točk. Reče: »Igram« in s
izigra katero od vrhnjih odprtih kart s
tem se igra lahko začne. Če nima dovolj
svojih kupčkov, mora takoj obrniti oz.
dobrih kart v roki, reče: »Naprej«. Zdaj
odpreti novo.
lahko licitacijo prevzame delitelj in reče:
»Igram«. V primeru, da prvi napove igro Praviloma se karte z vrha kupčka ne sme
in zmaga (zbere najmanj 36 točk), se mu izigrati, lahko pa se jo odloži kot odgovor
seštevek, nabran z vzetki, šteje dvojno. Če tisti, ki jo je izigral nasprotnik. To pravilo
izgubi, se mu točke v minus štejejo trojno. ne velja, ko igralec v roki nima nobene
Če prvi igralec igre ne odpre, jo lahko karte več. Šele takrat sme tudi izigrati
prevzame drugi in napove: »Igram«. Tudi vrhnjo karto s katerega od njegovih
njegov seštevek se šteje na enak način. V kupčkov.
primeru, da nobeden od obeh igralcev
noče napovedati igre, jo sicer odigrata, Igra se konča, ko sta oba igralca brez kart
toda seštevek se zmagovalcu piše brez v rokah in na treh kupčkih pred njima.
podvojitve, enako velja za izgubo.

Primer
Licitator je igral igro tri in napovedal kralje.
Na koncu je priigral samo 32 točk, torej je igro izgubil. Do 35 točk mu manjkajo tri
točke, kar zaokrožimo na 5 točk »razlike«. K temu je treba dodati vrednost igre, ki jo
je igral (igra tri, torej 10 točk), kar skupaj znaša 15 točk minusa za licitatorja.
Je pa v igri uspel zbrati vse štiri kralje. Ker jih je napovedal in napoved izpolnil, se mu
prišteje 20 točk, kolikor so vredni napovedani kralji.
Ni pa uspel zbrati nobenega od trule (škis, mond, pagat) – vse imata njegova
nasprotnika. Ker tega nista napovedala, je to »tiha« trula. Licitator dobi 10 točk
minusa, kolikor je ta napoved vredna.
Igralec je na koncu s to igro »osvojil« 5 točk minusa (-15 + 20 – 10 = -5).

ŠTETJE

Naslednja posebnost taroka je v štetju:
seštevajo se točke vseh kart, ki jih je
igralec priigral. Zmago prinaša seštevek
priigranih kart, ki je višji od 35 točk.
Če seštejemo vrednosti vseh kart, torej
pagat, mond in škis po 5 točk, enako
štirje kralje po 5 točk, štiri dame po 4
točke, štirje kavali po 3 točke in še štirje
pobi po 2 točki, dobimo skupaj 71 točk.

Pri vrednotenju končnega seštevka
običajno točke zaokrožujemo na 5 točk
natančno, točno število pa je lahko še
vedno pomembno zaradi določanja, če
smo igro izgubili ali zmagali.

ZMAGA ALI PORAZ

Po štetju je znano, katera stran je v
rundi zmagala – tista, ki je zbrala 36
točk ali več. Točke se sicer pripišejo
le licitatorju (in partnerju, če ga
ima). Vedno se sešteje vrednost igre
ter razliko med osvojenimi točkami
licitatorja in 35 točkami, kolikor je meja
med zmago in porazom. To razliko
običajno zaokrožujemo na 5 točk, je pa
to odvisno od natančnosti za mizo.

Za končni seštevek se točke seštevajo na
poseben način: s kupa priigranih kart
se jemljejo po tri karte hkrati. Vrednost
vseh treh kart se sešteje, pri tem štejejo
platelci in taroki (razen trule) nič točk.
Sešteti vrednosti treh močnih kart (kar
ni platelc ali tarok, ki ni del trule) je
treba odšteti dve točki. Kadar sta med
tremi kartami le dve močni, se odšteje
le ena točka. Če med tremi kartami Če je licitator zmagal, se mu točke
ni nobene močne, šteje cela trojica prištejejo. Če je rundo izgubil, se te
točke od njegovega skupnega seštevka
platelcev oz. tarokov samo eno točko.
odšteje.
Alternativa temu načinu je, da vsoti
treh kart vedno odštejemo dve točki, ne Podobno velja tudi pri pregledu
glede na število močnih kart. Pri tem uresničenih napovedi, ki prinesejo
načinu štejejo platelci in taroki (razen dodatne točke. Če igralec napovedi ne
uresniči, se mu točke štejejo v minus.
trule) po 1 točko.
Prav tako se mu v minus štejejo »tihe«
Na koncu lahko ostaneta po dve karti napovedi, ki jih uresničita njegova
ali le ena. Dvema močnima se odvzame nasprotnika.
ena točka od njune seštete vrednosti,
eni sami pa ni treba ničesar odvzemati.
Platelca štejeta točko, če ostaneta dva;
če je edina, zadnja karta platelc, pa ne
šteje ničesar.
Vrednosti teh trojic igralec pri štetju
sproti sešteva.

IGRE PO VREDNOSTI

Licitacija, ko poskušajo igralci pridobiti igro, je nekakšno tekmovanje.
Igral bo tisti, ki bo napovedal igro, vredno največ točk. Po razpredelnici
spodaj je videti, da je najvišja igra odprti berač. Izjemoma lahko igralec kot
igro licitira tudi valata (ki je razložen v poglavju Napovedi), z namenom,
da pri licitaciji preseže odprtega berača – drugače to ni samostojna igra.

Igre brez talona

Tarok pozna posebne igre brez talona
(pikolo, berač in odprti berač) z visoko
vrednostjo v licitaciji. Poleg njih
poznamo tudi igro, imenovano klop, ki
običajno ne prinaša posebnih točk, ker
v njej ni zmagovalca, ampak navadno
vsi nekaj malega izgubijo.

Klop

Talon ostane na mizi zaprt, vendar tisti,
ki pobirajo prvih šest vzetkov, dobijo
za nameček še eno karto iz talona,
dokler v talonu ne zmanjka kart. Takrat
igra naprej poteka, kot je opisano v
zgornjem odstavku.
Na koncu igre vsak igralec prešteje
svojo izgubo. Če je kateri od igralcev
sam nabral več kot 35 točk, pomeni, da
je »poln«, in se mu piše 35 točk minusa.
Če nihče od igralcev ni zbral več kot 35
točk, se vsakemu odbije toliko točk, kot
jih je zbral.

Klopa igra vsak igralec sam zase in si
prizadeva osvojiti čim manjše število
točk. V licitacijski lestvici ga ni, kajti do
te igre »pride«, kadar nihče nima dovolj
dobrih kart, da bi si upal licitirati in se
igralec z obvezno licitacijo »tri« odloči, Če nihče ni zbral več kot 35 točk (nihče
da ne želi igrati. Slednji tudi začne z ni poln) in je eden od igralcev brez
pobranega vzetka, se piše temu igralcu
igro.
35 točk plusa.
Klop ima posebna pravila: obvezno je
nadigravanje z višjo karto od najvišje, ki
leži v vzetku. Pravila za odlaganje kart
so še vedno enaka kot v poglavju »Kdo Igre, kjer se igralec odloči za »solo ena,
pobere?«, edina razlika je, da mora biti dve ali tri« so mogoče le pri taroku v štiri.
pagat (tarok št. I) izsiljen, torej mora Solo brez talona ali na kratko »solo brez«
biti edina karta, ki jo lahko odvržemo, je igra, mogoče tudi pri taroku v troje.
da pravilom še sledimo. Pagat je izsiljen Tudi tam je vredna 80 točk. To igro mora
tudi, če v istem vzetku padeta tako igralec, ki jo je izlicitiral, odigrati sam,
mond kot škis in je igralec s pagatom talona za zamenjavo ne dobi. Delitelj
na vrsti, da odgovori na vzetek.
talona ne odpira, ampak ga po končani
igri k skupnemu seštevku prištejejo
nasprotniki licitatorja.

Solo in solo brez talona

Pikolo*

Napoveduje oz. licitira ga tisti, ki
ima zelo slabe karte. Talon ostaja
nedotaknjen, v igri pa velja (tako kot pri
klopu) pravilo nadigravanja. Licitator
mora nujno pobrati natanko en vzetek.
Če ni dobil nobenega ali če je dobil več
kot enega, je igro izgubil. Prvo karto
vedno izigra tisti, ki je igro napovedal.

Berac in odprti berac

Berača napove tisti, ki meni, da v igri
ne bo dobil nobenega vzetka. Tudi tu
ostaja talon nedotaknjen. Velja obvezno
pravilo nadigravanja. Pri tej igri talon
postavimo na sredino mize, tekom igre
pa vsak igralec ob eno stranico talona
svoje karte odlaga eno na drugo tako,
da so vidne tudi vse prejšnje karte.
Poleg tega pri tej igri prve karte ne
izigra igralec, ki je imel obvezno tri,
ampak igralec, ki je izlicitiral berača.

kaj je v vsakem vzetku adut. Če izigra
barvo, je ta barva močnejša od tarokov, če
pa izigra taroka, je ta močnejši od barve.
Za zmago mora pobrati vse vzetke. Talon
v primeru igre »solo brez« ostane pokrit
do konca igre.
Vrednost
v točkah
tri
10
dva
20
ena
30
solo tri
40
solo dva
50
solo ena
60
pikolo*
60
berač
70
solo brez talona 80
odprti berač
90
barvni valat
125
Napoved

Talon v
kartah
3
2
1
3
2
1
ni talona
ni talona
ni talona
ni talona
odvisno
od igre

Še višja stopnja je odprti berač. Igralec z
zaprtimi kartami odigra le prvi vzetek, * Avtorji tega dokumenta igre pikolo ne priznavamo, saj jo
igrajo le mevže. Če imaš karte za berača, igraj berača.
nato pa mora pri tej igri položiti svoje
karte na mizo tako, da jih lahko vidijo
vsi nasprotniki. Slednji igrajo z zaprtimi
Vsakemu igralcu se po odigrani igri, ki
kartami.
je vredna 60 točk ali več (tudi klop in
valat), zapiše »radelc«, krogec (tisti, ki
piše rezultate igre, ga navadno nariše
Je kombinacija barvnega valata in v posebnem okvirčku pod imenom
solo igre (tri, dve, ena ali brez talona). kot majhen krogec). Radelc zagotavlja
Barvnega valata se napove po tem, ko podvojeno število pik za naslednjo
je znan izid licitacije in preden igralec dobljeno igro. Takrat se igralcu radelc
oznani, da »leži«. Nekatere skupine za tudi uniči (krogec se pobarva). Če
barvnega valata dovolijo le igro solo brez. naslednjo igro izgubi, se mu prav tako
Pri tej igri začne igralec, ki je igro piše dvojna izguba, vendar igralca
napovedal, in njegova izigrana karta pove, radelc čaka do naslednje zmage.

Radelci

Barvni valat

NAPOVEDI

Tarok v troje ali za štiri se ne začne s tem, da je licitator vzel del talona in
odložil svoje karte. Po tem, ko reče »ležim«, ima namreč možnost, da napove
vse, kar mu bo prineslo dodatne točke. Napove lahko naslednje igre.

Pagat ultimo

S tem se obvezuje, da bo pagata,
najnižji tarok, izigral šele v zadnjem
krogu igre in za njim tudi pobral
karte nasprotnikov. Napovedani pagat
ultimo mu bo prinesel 50 točk. Seveda
lahko pagata hrani do konca v rokah
in z njim v zadnjem krogu pobere
karte nasprotnikov, vendar se mu tak
nenapovedani (tihi) pagat šteje pol
manj, torej 25 točk.

Kralji

Napoved kraljev pomeni, da bo igralec
priigral vse štiri kralje. Napovedani
kralji so vredni 20, tihi pa 10 točk.

Kralj ultimo

Pri taroku za štiri lahko klicani partner –
tisti, ki ima v roki izklicanega kralja – tega
tudi napove, takoj ko je igralec končal
svoje napovedi. Napovedani kralj pri
tej igri pomeni, da bo v zadnjem krogu
pripadal partnerjema. Tak napovedani
Običajno se tihi pagat šteje le igralcu, ki kralj prinaša 20 točk, tihi, pridobljen v
ga izvede, napovedani pa tudi partnerju, zadnjem krogu, pa 10 točk.
če ga igralec ima.
Tihi pagat je tudi edina napoved, ki
se v primeru, da jo izvede nasprotnik
licitatorja, slednjemu ne šteje v minus,
ampak se šteje v plus igralcu, ki pagata
izvede.

Trula

Napovedana trula pomeni, da bo igralec
priigral vse tri najpomembnejše taroke
(pagata, monda in škisa). Napovedana
trula mu bo prinesla 20 točk, tiha,
nenapovedana pa le 10 točk.

Trulpagat

Enako kot prej, s tem da je hkrati s
trulo napovedan tudi pagat ultimo.
Napovedan trulpagat je vreden 70 točk,
tiha izvedba pa pol manj, torej 35 točk.

Valat

To je najbolj redka napoved, saj se igralec
z njo obvezuje, da bo priigral vse karte,
nasprotnikom pa ne bo pustil nobenega
vzetka. Tako napovedana igra šteje 500
točk, nenapovedan valat pa je vreden pol
manj, torej 250. Izjemoma je lahko valat
tudi licitirana igra, z namenom preseči
najavo odprtega berača.

Nasprotovanje (oz. posebne Renons
Renons je napaka pri igri in pomeni
napovedi)
kazen zlasti za:
Ko igralec, ki je izlicitiral igro, naznani,
da »leži« in opravi svoje napovedi,
imata nasprotna igralca možnost, da
napovesta »kontra«, če kateri od njiju
meni, da lahko s skupnimi močmi
dobita igro. »Kontra« je prva stopnja
nasprotovanja, oz. podvajanja vrednosti
igre. Licitator lahko odvrne z »re«,
s čimer si bo, če bo igro dobil, pisal
štirikratni dobiček (oz. izgubo). »Sub«
je naslednja stopnja nasprotovanja, ki
poosmeri dobiček oz. izgubo, »mort«
pa jo pošestnajsteri.

• napačno deljenje,

• napačno zalaganje,
• napačno izigrano karto,
• izdajanje igre
govorjenjem,

z

vedenjem

ali

• nepošteno ali nekorektno igro.
Posledica renonsa je odvisna od
dogovora za mizo. To je lahko opozorilo
ali pa točkovna kazen za igralca, ki
je renons povzročil. Običajno je ta
sestavljena iz vrednosti igre, polne
razlike v vrednosti 35 točk, napovedi in
posebnih napovedi. Te točke se igralcu
pišejo v minus.

Vrednost napovedi
Napoved
Trula
Kralji
Kralj ultimo
Pagat ultimo
Trulpagat
Valat

Tiho
10
10
10
25
50
250

Napovedano
20
20
20
50
70
500

Za tiskanju
prijazno verzijo
klikni tukaj.

