
RULES OF ENGAGEMENT

De toernooien georganiseerd door de M44 Club hebben als doel 
gepassioneerde spelers van het spel Memoir44 samen te 

brengen, het spel te laten spelen met een 
absoluut respect voor elkaar.

De belangrijkste idee is dat elke speler een aangenaam moment beleeft

Algemene organisatie

1. De toernooien georganiseerd door de M44 club zijn toegankelijk voor elke 
speler vanaf 8 jaar (op de dag van het toernooi), die kennis heeft van het spel 
alsook de basisspelregels. De ouderlijke toestemming is vereist voor 
minderjarigen (cfr dokument in bijlage)

2. In het geval regels van uitbreidingen gehanteerd worden, zullen deze 
geafficheerd worden in de ruimte waar het toernooi plaatsvindt.

3. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 €. De betaling dient te gebeuren ter plaatse 
op de dag van het toernooi.

4. Eénmaal de inschrijvingsfiche ontvangen per mail (m44club@gmail.com), 
ontvangt de deelnemer een bevestiging van zijn inschrijving.

5. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 24. Dit aantal kan eventueel verhoogd 
worden.

6. De M44 Club wordt normal gezien vertegenwoordigd door één van de zes 
leden-organisator die voortaan omschreven worden als de ‘Refery’. Deze refery 
wordt bijgestaan door een ‘Second’

7. De spelers zien erop toe geen militaire kostuums te dragen alsook geen 
badges of kentekens van één van de krijgsmachten van het spel. Eveneens 
wordt elke saluering, lied of slogan van één van de deelnemende oorlogspartijen 
bestraft met een sanctie of onmiddelijke uitsluiting (onder de enige 
verantwoordelijkheid van de aanwezige Refery of Second)

8. De Refery of Second behouden zicht het recht toe om elke deelnemer die 
ongepast of onrespectvol handelt, te diskwalificeren. Deze beslissing is niet 
betwistbaar en geeft geen recht op terugbetaling of schadeloosstelling.

9. Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw en/of zaal waar het 
toernooi plaatsvindt.
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10. Er wordt gevraagd de gsm’s uit te schakelen gedurende de wedstrijden.

11. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, breuk of verlies van 
persoonlijk materiaal gedurende het toernooi. Elk deelnemer is individueel 
verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal.

12. Elke schade toegebracht door één van de deelnemers is op zijn eigen 
verantwoordelijkheid.

13. Het spelmateriaal werd ter beschikking gesteld van de M44club door Days of 
Wonder©, elke diefstal zal worden vervolgd.

14. Een zwartbord zal op elk moment het begin -en einduur van de huidige ronde 
aanduiden alsook het begin van de volgende ronde en eventuele andere 
mededelingen (pauzes, maaltijd,...). Er wordt aan iedereen gevraagd om dit bord 
regelmatig te consulteren om elke vertraging op het niveau van organisatie te 
vermijden.

15. Het is mogelijk dat er gespeeld wordt tegen iemand die niet uw moedertaal 
spreekt. Een kleine ‘woordenboek’ (frans-nederlands-engels) speciaal ontworpen 
voor de Memoir44-toernooien met hierin enkel de noodzakelijke memoir-
woordenschat zal beschikbaar zijn op de website www.m44club.be alsook ter 
plaatse op papier.
Uiteraard blijven de organisatoren beschikbaar om u zoveel als mogelijk te 
helpen in de communicatie met de tegenstander.

De partijen

16. Een partij bestaat uit 2 manches. Elke deelnemer speelt dus 
achtereenvolgens de rol van Axis en Allies. De jongste speler kiest als eerste met 
welk kamp hij eerst wil spelen.

17. Wanneer een speler meer dan 5 minuten te laat komt na de aankondiging 
van de start van de partij, resulteert dit in een nederlaag voor de eerste manche 
van deze partij. Bij een telaatkoming van 15 minuten resulteert dit in nederlaag 
voor beide manches van deze partij. De andere speler wordt sowieso 
uitgeroepen tot winnaar van deze partij.

18. Een ‘scoreblad’ is aanwezig op elke tafel waarop het volgende wordt 
bijgehouden : de overwinningen, de gewonnen medailles en het aantal 
overgebleven figurines.

19. Publiek is toegelaten maar er mag geen enkele interactie zijn tussen de 
toeschouwers en de deelnemers, alsook niet met spelers van andere partijen

20. De speeltijd van elke manche is gelimiteerd tot 45 minuten. De actieve speler 
mag zijn beurt,  bij het bereiken van de eindtijd, uitspelen maar de manche 
eindigt onmiddellijk bij het einde van zijn beurt.
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21. De spelers zijn verantwoordelijk voor de controle van de startopstellingen. 
Geen enkele wijziging is nog mogelijk indien het spel zou gestart zijn met een 
niet-conforme beginopstelling. 

22. De spelers mogen op elk moment een verduidelijking vragen aan de Refery 
of de Second aangaande de regels van het spel. In de mate van het mogelijke 
zal de officiële regel aangetoond worden. (eventueel de FAQ)

23. Elke gespeelde zet (kaartkeuze, keuze van eenheden, verplaatsingen, 
vuren,...) kan niet herspeeld worden.

24. Elke speler mag een eigen samenvatting van de regels of dokument welke hij 
bruikbaar vindt bij zich hebben tijdens de partij. Hij mag eveneens nota nemen. 
De tegenstander heeft geen recht deze nota’s in te zien. De grootte van deze 
nota’s en dokumenten mag het formaat A4 niet overstijgen.

25. De Refery of Second zijn als enige bevoegd om een beslissing te nemen in 
geval van twijfel over regels, confict, bewezen of verdachte gevallen van bedrog, 
gebrek aan fairplay, "vals spel" of andere geschillen met betrekking tot het 
toernooi. Ze kunnen zich beroepen op elke externe mening om hierin een 
beslissing te nemen.

26. Op het einde van elke manche vullen de spelers het scoreblad in en 
ondertekenen dit. Op het einde van de partij bezorgen ze dit scoreblad zo snel 
mogelijk aan de Refery of Second.

27. Alvorens te genieten van een vrij moment dienen de spelers het volgende 
scenario klaar te zetten (bezorgd door de Refery of Second).

28. In het geval dat de Refery meespeelt, wordt elke beslissing betreffende deze 
partij genomen door de Second. In het geval van twijfel zal de Second altijd in 
het voordeel beslissen van de tegenstander van de Refery. Het goede verloop 
van het toernooi krijgt voorrang en de Refery en Second kunnen enkel spelen 
indien de mogelijkheid zich voordoet. Hun respectievelijke tegenstanders blijven 
prioritair.

Scores:

29. Puntensysteem
Totale Overwinning : 4 punten : een speler wint beide manches van een partij.

Beslissende Overwinning : 3 punten : Elke speler wint een manche maar een 
speler scoort meer medailles dan de andere op het totaal van de twee manches

Operationele Overwinning : 2 punten : Elke speler wint een manche en het totaal 
van de medailles is identiek maar een speler heeft meer figurines overgehouden 
dan zijn tegenstander.



Gelijkspel : 2 punten elk : Elke speler heeft een manche gewonnen en de 
medailles/figurines zijn identiek

Bye     : 3 punten : In het geval van een onpaar aantal deelnemers wordt de 
deelnemer zonder tegenstander beschouwd als zijnde winnaar. Het aantal 
medailles en figurines is gelijk aan de hoogste score bekomen in één van de 
andere partijen (op dit scenario).

Winnaar fout van de tegenstander     : 3 punten : In het geval een speler meer dan 
15 minuten wacht op een tegenstander. Het aantal medailles en figurines is gelijk 
aan de hoogste score bekomen in één van de andere partijen (op dit scenario)

Nederlaag : 1 punt. Elke verloren doch gespeelde partij levert 1 punt op. 

Boete     : 0 punten ; In het geval de organisator beslist een deelnemer te beboeten 
(zonder hem definitief uit te sluiten). In het geval een speler meer dan 15 minuten 
te laat arriveert.

30. De spelers worden tegenover elkaar geplaatst op basis van hun scores 
(zwitserse rondes) en op zo’n manier dat ze nooit twee maal tegen dezelfde 
tegenstander dienen te spelen. De eerste partijen worden geloot.

31. Op het einde van het toernooi, bij gelijkstand in scores, wordt gekeken naar 
het aantal gewonnen medailles. In het geval van gelijke medailles zal een 
overwinning ‘bye’ of ‘winnaar fout van tegenstander’ inferieur zijn tov een 
overwinning tegen een andere speler. Indien een gelijkspel in het aantal 
medailles wordt vastgesteld, zal gekeken worden naar het aantal figurines dat de 
respectievelijke spelers behielden. Bij een gelijkspel hierin is er sprake van een 
ex-aequo.

Voor elke inlichting, opmerking of probleem gelinkt aan dit regelement:
Contacteer ons: m44club@gmail.com     

Om zich in te schrijven:
Gelieve de volgende gegevens door te mailen naar m44club@gmail.com : 
Naam, voornaam, pseudo, adres, email, telefoon en datum van geboorte
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Oudelijke toestemming voor elke   speler jonger dan 18 jaar.  
Ons te bezorgen de dag van het toernooi

De minderjarige moet in het bezit zijn van zijn/haar identiteitskaart.

Ik ondergetekende......................................................... vader / moeder / voogd
Van.......................................... geboren de ....../......../......, geef toestemming deel
te nemen aan het toernooi georganiseerd door de M44 Club (Feitelijke 
vereniging) op22 april 2012 van 10:00 tot 17:00.

Ik heb het regelement met hem/haar doorgenomen en elk punt hiervan 
besproken.

O Ik zal aanwezig zijn gedurende het toernooi om zelf toezicht uit te voeren
O Ik zal niet aanwezig zijn gedurende het toernooi en neem de volledige 
verantwoordelijkheid van zijn/haar daden. Ik ben mij ervan bewust dat de 
organisatoren kunnen contact opnemen en zie erop toe dat ik bereikbaar ben.

Mijn volledige gegevens:
Adres:
Mail:
Telefoon:
GSM:
Andere persoon te contacteren in geval van nood:
Zijn/haar GSM of telefoon:

Gemaakt te .................... de ....... van ........2012

Handtekening,met daarboven handgeschreven “gelezen en goedgekeurd”


