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            UITNODIGING 
       Stratego Team Cup 
        Zaterdag 11 maart 2023 in Breda 

 

 

Stratego Bond Nederland nodigt je uit voor het gezelligste toernooi van het jaar: de Stratego Team 

Cup op zaterdag 11 maart in Breda. In teams van 4 spelers wordt gestreden om de felbegeerde 

wisseltrofee. Na het toernooi toosten we op het komende Stratego jaar met onder andere 

activiteiten voor 65 jaar Stratego in Nederland en het 24e WK in Amsterdam 

 

Locatie: Café-Zaal Oranjestad, Terheijdenseweg 70, 4816 AA Breda. 

https://goo.gl/maps/phvgyMRak995TxFw5  

 

Categorieën: Alle teams (4 personen per team) spelen in één groep. 

 

Prijzen: Winnaar: Wisselbeker. Top drie: Medailles. 4e, 5e en 6e plaats: Spelprijzen 

 

Ranking: De Stratego Team Cup telt niet mee voor de ranking. 

 

Kosten: De kosten zijn 5 euro per persoon, dus 20 euro per team. Contant te voldoen op de dag zelf. 

 

Aanmelden: Vooraf aanmelden voor het toernooi is niet verplicht maar wordt wel aangeraden, er is 

namelijk plaats voor max. 11 teams. Aanmelden kan zowel als team of individu (het team wordt dan 

in overleg gevormd) via Tim Slagboom op nr. 06-83217499 of per e-mail tim.slagboom@gmail.com. 

 

Eten & drinken: Op de locatie is eten en drinken in ruime mate verkrijgbaar. Het is niet toegestaan 

eigen meegebrachte consumpties te nuttigen. 

           
Dagindeling: 

09.45 uur Opening inschrijving  

10.30 uur Sluiting inschrijving en welkomstwoord 

10.45 uur Start 1e ronde 

17.45 uur Toost (met één GRATIS consumptie p.p. op rekening SBN) 

18.00 uur Prijsuitreiking 

 

Spelregels: 

Het toernooi wordt gespeeld in overeenstemming met de ISF toernooi regels en de ISF spelregels, 

zoals deze zijn gepubliceerd op https://isfstratego.kleier.net/rulreg.html. 
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TOERNOOI Reglementen 
Opzet: 

We spelen met de hieronder afgebeelde stukken. Er worden 6 rondes gespeeld via het Zwitsers 

systeem. Bij deelname van 8 teams of minder volgt een volledige competitie. Winnaar van de Cup is 

het team met de meeste wedstrijdpunten en evt. het meeste bordpunten. 

 

   
 

Wedstrijdpunten: 

Een team krijgt bij winst van een partij 2 wedstrijdpunten en 1 bij een remise. Het team dat verliest 

krijgt geen punten.  

 

Bordpunten: 

In de vier afzonderlijke partijen die de teams tegen elkaar spelen geldt dezelfde puntentelling als bij 

een normaal Stratego toernooi. De winnaar krijgt dus 6 punten, de verliezer 1 punt en bij een 

gelijkspel verdienen beide spelers 3 punten voor het team. Wedstrijdpunten kunnen behaald 

worden door in een ronde als team meer bordpunten te verzamelen dan je tegenstander. 

 

Bepaling eindstand: 

Als eerste wordt gekeken naar het aantal verzamelde wedstrijdpunten per team. Bij gelijke 

wedstrijdpunten wordt gekeken naar het ‘bordsaldo’ = aantal behaalde bordpunten – aantal 

bordpunten tegen. Is ook het bordsaldo gelijk dan wordt gekeken naar het aantal bordpunten vóór. 

 

Mocht zelfs dit geen uitkomst bieden dan wordt gekeken naar: 

1. Aantal bordpunten behaald door de spelers op bord 1, 2 en 3 

2. Aantal bordpunten behaald door de spelers op bord 1 en 2 

3. Aantal bordpunten behaald door de speler op bord 1. 

 

Teams: 

Eén team bestaat uit 4 spelers. Het minimale aantal spelers om aan het toernooi deel te mogen 

nemen is drie spelers. Het team is dan verplicht om de eerste drie borden te bezetten en het vierde 

bord als verlies te nemen. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de spelers in een team. 

 

Speeltijd: 

De totale speeltijd per ronde is 55 minuten (incl. 5 min. opsteltijd). In principe wordt op alle borden 

gespeeld met een Bronstein klok maar op de Stratego Team Cup mag zonder klok gespeeld worden 

als beide spelers dit overeenkomen. 

 

                 


