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Onderstaande regels zijn aan alle captains van alle teams uitgereikt en dienen door 
alle teams strikt te worden nageleefd. 
 
 
1 Iedere captain draagt de verantwoording voor zijn of haar team en is tevens aanspreekpunt voor 
  zijn of haar team. 
 
2 De captain is en blijft captain en kan nooit speler worden. MUV de captainproef. 
   Een captain dient minimaal 18-jaar oud te zijn. 
 
3 De captain zorgt er voor dat zijn of haar team, op tijd aan de start verschijnt bij iedere proef. 
  Bij niet tijdig verschijnen aan de start, wordt de proef niet meer gespeeld en krijgt het team  
  geen punten. 
 
4 Ieder team bestaat uit maximaal 20-personen ( er mogen geen extra personen worden ingezet of 
   gewisseld) 1- captain. 
                    12- deelnemers / sters (waarvan minimaal 4-vrouwen). 
                    4- reserve deelnemers / sters.  
 
5 Van ieder team dienen tenminste 4-deelnemers / sters 18-jaar of ouder te zijn en dienen de  
   deelnemers / sters  ten tijde van de 6kamp 13 jaar of ouder te zijn. 
 
6 De proeven en de playbackact worden uitgevoerd door uitsluitend de ingeschreven spelers / sters 
   welke zijn aangemeld op het inschrijf formulier. 
 
7 De jury is verplicht zich aan de gestelde spelregels te houden en daar waar in de regels niet  
   voorzien, neemt de organisatie samen met de jury een bindend besluit waarvan niet afgeweken zal 
   worden. 
 
8 Alle hindernissen dienen volgens de gestelde regels en op juiste wijze te worden uitgevoerd. 
   Bij het niet naleven van de spelregels kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben voor de  
   desbetreffende proef en krijgt het team 5-strafpunten welke bij de einduitslag in mindering zullen 
   worden gebracht. 
 
9 Indien een proef om onbekende reden niet meer kan worden uitgevoerd, zal dit onderdeel vervallen  
   en zullen de behaalde punten niet meegeteld worden bij het eindresultaat. 
 
10 Op het terrein zal voor ieder team een staanplaats op teamnaam worden ingedeeld waarop het     
plaatsen van een tent of vouwwagen is toegestaan vanaf uw naambord tot aan het volgend bord. 
 
11 Het is niet toegestaan om met caravans, of ander rijdend materiaal op het terrein te komen. 
     Het is ten strengste verboden om een  open vuur aan te leggen of om op enigerlei wijze  
     brandgevaar te veroorzaken.   
 
12 Het gebruik van alcohol voor en tijdens de Zeskamp is niet toegestaan. 

Ook is het niet toegestaan om eigen alcoholische drank mee te brengen gedurende de Zeskamp of in 
de tent bij de Play Backavond. Bij constatering volgt directe diskwalificatie voor het gehele team. 

 
13 Door ieder team dient een borgsom a €50,00 te worden voldaan voor het gebruik van de   



staanplaats. Dit volledige bedrag wordt de volgende dag terugbetaald nadat de organisatie heeft 
gecontroleerd of dat de staanplaats correct en schoon is achtergelaten door het team. Alle 
meegebrachte materialen dienen weer te worden afgevoerd door het team. Ook alle 
benodigdheden tbv de playback vallen hieronder. Indien hiervan wordt afgeweken vervalt de 
borgsom. U kunt de borg op zondag 4 september komen ophalen bij de tent vanaf 12;00 uur. 

 
 
14 Ieder deelnemend team zorgt voor een afvaardiging van een zelf te bepalen aantal deelnemers  

welke zal optreden op de playbackavond. Het behaalde puntenresultaat zal tevens mee tellen voor  
totaaluitslag. Maximaal 3,5 minuten per optreden. 

 
15 Schade aan materialen welke door de organisatie ter beschikking zijn gesteld of zijn gehuurd,  
     zal worden verhaalt op de persoon / personen welke hiervoor verantwoordelijk zijn.      
 
16 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan / van 
     goederen of materialen welke door de deelnemers zijn meegebracht. 
     (op of om het terrein.) 
 
17 Deelname aan deze zeskamp geschied geheel op eigen risico en de organisatie kan op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer dient WA verzekerd te zijn. Schade die 
door 1 of meerdere deelnemers aan elke van de aanwezige materialen wordt toegediend is voor eigen 
kosten van de deelnemer. 
 
18 Ieder team dient op het inschrijfformulier aan te geven, welk playback nummer zij wil 
     opvoeren, dus niet telefonisch. Bij een medley graag toelichten welke nummers er in deze medley 
voorkomen.  
 
19 Na inlevering van het inschrijfformulier zal op volgorde van binnenkomst worden bekeken of 
     een act al door een ander team is opgegeven. 
     In dat geval zal u worden verzocht om een andere act te kiezen. 
  
20 Ieder team zorgt zelf voor een CD/ USB stick (voorzien van de naam van het team en de naam van 
het uit te voeren nummer). (s.v.p. geen kopieën).Deze vrijdagavond inleveren bij het captainoverleg.  
(nog nader te overleggen met de desbetreffende dj, hier komt nog bericht over) 
 
21 Ieder team levert 1 jurylid aan voor het gehele dagprogramma. (in overleg mogen dit ook 2 
personen zijn die ieder 1 dagdeel jureren). 
 
22 Ieder team levert tenminste 1 teamlid aan voor het helpen opruimen op zondag 4 september 
     Vele handen maken licht werk en hoe meer mensen, hoe sneller we klaar zijn. 
 
 
 
 
Aanvullende mededeling: 
 
De organisatie doet een dringend beroep, op uw aller medewerking en respect t.o.v. de jury- en 
organisatieleden welke Ieder jaar weer ( geheel belangeloos en vrijblijvend ) zich mede inzetten om 
onze jaarlijkse zeskamp tot een succes te brengen. 
 
Persoonlijke beledigingen en ongepaste uitlatingen naar jury-en organisatieleden toe, zullen een 
negatief gevolg hebben voor uw team en worden beslist niet getolereerd. 
 
Een beslissing welke door de jury is genomen, is bindend.    
 
Laat een sportief en gezellig evenement niet verstoren door een lagere score. 
 
Het is de organisatie wettelijk verboden om alcohol te verstrekken aan personen 
onder de 18-jaar. (’s-Avonds werken wij met polsbandjes. Een legitimatiebewijs is verplicht). 
 

 
  


