Strategobond Nederland nodigt je uit voor het

Open Zeists Kampioenschap Stratego
op zaterdag 26 februari in Zeist
Locatie: Hortensialaan 30b, 3702 VG Zeist. Op de locatie is geen eten verkrijgbaar,
en drinken in beperkte mate, in de omgeving zijn er voldoende mogelijkheden om
dit te verkrijgen. Zelf meenemen is bij dit toernooi toegestaan en zelfs aanbevolen.
Het gebouw ligt op de grens met het Centrum. Aan de achterzijde van het gebouw
(Centrum) is betaald parkeren. In de wijk aan de voorzijde van het gebouw is echter
voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.
Verder zijn er enkele privé parkeerplaatsen beschikbaar voor het gebouw, hiervoor
kan je op de dag van het toernooi contact opnemen met Wout (contactgegevens
onderaan). Wie het eerst komst wie het eerst maalt !
Dagindeling: Inschrijving van 9.45 tot 10.30 uur. Je bent welkom vanaf 9.30. De 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.
Deelnemers: Het toernooi is bedoeld door beginnende en voor ervaren spelers, van
alle woonplaatsen. We spelen, indien genoeg spelers, in twee categorieën: Senioren
en Junioren. Je bent senior als je 15 bent of dat dit jaar nog wordt.
Prijzen: De nummers 1, 2 en 3 bij de Senioren en bij de Junioren krijgen een beker
en de nummers 4, 5 en 6 gaan met een spelprijs naar huis. De beste nieuwe senior
en beste nieuwe junior worden beloond met een spelprijs.
Ranking, regels en speelstukken: Het toernooi telt mee voor de internationale
ranking. Het toernooi wordt gespeeld in overeenstemming met de ISF toernooi en
spelregels. Een samenvatting van de belangrijkste spel- en toernooiregels kan je hier
vinden: http://www.strategobond.nl/wp-content/uploads/2022/2/Quick-guideNL_29_10_2018.pdf
Organisatie: De organisatie van dit toernooi is in handen Wout Gulden. Voor vragen
kan je contact opnemen via w.gulden1@upcmail.nl of 06 24 66 23 45
Inschrijving en kosten: Inschrijven kan op de dag zelf, voor 10.30 uur. Het
inschrijfgeld bedraagt € 6,- voor senioren en € 4,- voor junioren. Bij vooraanmelding
bij Wout of via https://www.facebook.com/events/691588548669439 bespaar je €
1,- op het inschrijfgeld. Kosten worden bij de inschrijving – alleen contant – voldaan.

