Nederlands Kampioenschap
Zaterdag 5 november 2016 in Houten
Het Nederlands Kampioenschap staat open voor iedereen met een
Nederlands paspoort en voor iedereen die in Nederland woont. Zowel
ervaren spelers als beginners zijn welkom, er is geen kwalificatie-eis.
Locatie
Cafe-Restaurant De Engel
Burgemeester Wallerweg 2, Houten
Tel.: 030-6371554
Parkeren is gratis. Eten en drinken in ruime mate verkrijgbaar.
Categorieën
De deelnemers worden ingedeeld in de categorieën Junioren (geboren vanaf
01-01-2002) en Senioren (geboren voor 01-01-2002).

Inschrijven
Op 7 november kan je je tussen 9.45 en 10.30 uur in de zaal inschrijven. Bij
aanmelding vooraf zijn de kosten voor Senioren €5,- en voor Junioren €2,50.
Zonder aanmelding vooraf zijn de kosten voor Senioren €7,- en voor Junioren
€4,-. Vooraf aanmelden kan t/m 4 november via Facebook:
https://www.facebook.com/events/175192452885667/, of per mail naar
stevenvandenenden@hotmail.com. Betaling en definitieve inschrijving vindt
plaats op de dag zelf.
Het toernooi begint stipt om 10.45 uur, zorg dus dat je op tijd bent.
Iedereen speelt zeven rondes, onderbroken door een lunchpauze na ronde 2
en een korte pauze na ronde 5. De prijsuitreiking vindt plaats om 18.30 uur.
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Prijzen
Op het NK Stratego zijn de volgende fantastische prijzen te winnen:
- mooie grote bekers voor de beste zes Senioren en beste drie Junioren
- spelprijzen voor de Senioren 7 t/m 10 en Junioren 4 t/m 8
- spelprijzen voor de beste nieuwkomer en beste meisje/dame (Sen en Jun)
- speciale Stratego-speldjes voor de beste 25 Senioren en beste 15 Junioren

Regels
Het toernooi telt mee voor de internationale ranking en wordt gespeeld
volgens de ISF regels (zie http://www.isfstratego.com/rulreg.htm).
De pairing vindt plaats volgens het Zwitsers systeem. Senioren spelen met de
oude speelstukken, junioren met de nieuwe speelstukken.
Contact
Neem voor meer informatie via e-mail of telefoon contact op met
Arjan de Volder via 06-57560439, of strategobondnederland@gmail.com.

