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Algemeen 

• Deelname aan de Dorpszeskamp Nuland is mogelijk vanaf 16 jaar en dit is te allen tijde 
geheel op eigen risico.  

• Elk team bestaat uit minimaal 11 personen: 4 mannen, 4 vrouwen, 2 spelers naar keuze en 1 
reservespeler.  

• De reservespeler mag overdag gewisseld worden met een andere speler. Let wel, dit moet 
vóór de start van een proef gebeuren en niet tijdens. Tevens moet men er op toezien dat het 
juiste aantal spelers de proef spelen.  

• Minimaal 4 personen in een team moeten in Nuland wonen. 

• Het hele team staat onder begeleiding van een captain.  

• De captain is verantwoordelijk voor het op tijd aan de start verschijnen van zijn team.  

• Alleen teams die op dat moment aan een proef deelnemen mogen op het speelveld 
aanwezig zijn. Bij overtreding hiervan kunnen strafpunten worden gegeven. Alleen bij 
onregelmatigheden mag de captain bij de jury en/of de Zeskampcommissie komen 
informeren. 

• Er dient eenheid van tenue te zijn, dat wil zeggen dat alle spelers van een team hetzelfde 
kleur shirt dragen.  

• De jury houdt zich aan de spelregels. Daar waar niet voorzien, neemt zij een bindende 
beslissing. Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd. Waar nodig zal de jury 
ondersteund worden door de Zeskampcommissie.  

• Iedere deelnemer is verplicht duurzaam met al het aanwezige materiaal om te gaan. Banken, 
stoelen en dergelijke mogen niet gebruikt worden op het speelveld, ze dienen in de feesttent 
te blijven staan. Tevens zorgt elk team voor een eigen tent want de centrale tent fungeert 
niet als dagverblijf.  

• KPJ-JN en de Zeskampcommissie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, 
ongevallen en dergelijke. Het deelnemen aan de zeskamp is hierin geheel op eigen risico.  

• Het betreden van het zeskampterrein met voertuigen mag alleen na overleg met de 
Zeskampcommissie. Betreden geschiedt op eigen risico, KPJ-JN en de Zeskampcommissie 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw voertuig. 

• Teams die zich ingeschreven hebben voor de zeskamp, maar besluiten niet deel te nemen 
aan het evenement, ontvangen hun inschrijfgeld niet terug (met uitzondering van een 
geldige reden te beoordelen door de Zeskampcommissie).  

• Teams die zich “misdragen” (bijv. overmatig drankgebruik) zullen één waarschuwing van de 
commissie krijgen. Indien zij hieraan geen gehoor geven zullen zij gediskwalificeerd worden 
voor de rest van de dag. 

• Teams die niet aanwezig zijn op de captainavond (zonder afmelding) krijgen 10 strafpunten, 
die van de puntentelling van overdag afgehaald worden. De Zeskampcommissie doet voor 
hen de trekking van de playback. 

 

• Waarin dit regelement niet voorziet, neemt de Zeskampcommissie een bindende beslissing. 
 
KPJ-JN Zeskampcommissie Nuland 
 


