Strategobond Nederland nodigt je uit voor het

Open Noord-Brabants
Kampioenschap Stratego
Op zaterdag 08-06-2019 in Eindhoven
Locatie: We spelen in wijkcentrum/buurthuis de Ronde in Eindhoven, ook wel
Stichting Gemeenschapshuis Villapark genoemd. Het is niet toegestaan om eigen
meegebrachte consumpties te nuttigen op de locatie, er is eten en drinken
verkrijgbaar aan de bar tegen schappelijke prijzen.
Adres: Tongelresestraat 146, 5613 DP Eindhoven
Dagindeling: Inschrijving van 10.00 tot 10.30 uur, 1e ronde start om 10.45 uur,
prijsuitreiking start om ongeveer 17.15. Het tijdsschema wordt strak aangehouden,
dus zorg dat je op tijd aanwezig bent. Let op! Helaas kunnen we pas vanaf 10.00 in
de zaal dus houd hier rekening mee, de bar is al wel eerder bereikbaar.
Deelnemers: Het toernooi is bedoeld voor beginnende en voor ervaren spelers, van
binnen en buiten Noord-Brabant. We spelen in twee categorieën: Senioren (spelers
geboren voor 1 januari 2004) en Junioren (spelers geboren op of na 1 januari 2004).
Indien er niet genoeg junioren aanwezig zijn, spelen we in één categorie.

Prijzen: De nummers 1, 2 en 3 bij de Senioren en bij de Junioren krijgen een beker.
De nummers 4, 5, 6 van zowel de Junioren als Senioren krijgen een spelprijs.
Ranking, regels en speelstukken: Het toernooi telt mee voor de internationale
ranking. Het toernooi wordt gespeeld in overeenstemming met de toernooi- en
spelregels van de ISF. Zowel junioren als senioren spelen met de oude, klassieke
stukken (zie afbeelding).
Organisatie: De organisatie van dit toernooi is in handen van Ricardo Kik
Voor vragen kan je contact opnemen kik.ricardo@gmail.com of 0648344043
Inschrijving en kosten: Inschrijven kan op de dag zelf, voor 10.30 uur. Het
inschrijfgeld bedraagt € 6,- voor senioren en € 4,- voor junioren. Als je je vooraf
aanmeldt via Facebook https://www.facebook.com/events/2316080425346893/ of
bij Ricardo bedraagt het inschrijfgeld slechts € 5,- voor senioren en € 3 voor
junioren. Kosten kunnen bij aanvang van het toernooi worden voldaan.

