Regiozeskamp10-06-2018 te Scouting Leonardus Helmond

Om de zeskamp voor alle partijen prettig te laten verlopen is er een aantal regels opgesteld.
Tezamen vormen deze het reglement:

Algemeen reglement
Teams & verantwoordelijkheden
- Ieder team moet minimaal uit 8 leden bestaan en mag maximaal 10 leden bevatten. Daarnaast
moet er per team één coach ingeschreven worden. Deze mag echter niet aan de spellen deelnemen.
De coach dient als zodanig herkenbaar te zijn voor de organisatie.
- Deelname aan een spelonderdeel moet door 8 teamleden gebeuren. Er zijn dus maximaal 2
reserves, wanneer een team uit 10 leden bestaat.
- Voorwaarde van inschrijving is dat iedere deelnemer (ex) lid is van Scouting Nederland.
- De kosten van de zeskamp (€10,- per team) dienen bij ontvangst op zondag 10 juni 2018 te worden
voldaan.
- Ieder team dient zich zondag 10 juni 2018 om uiterlijk 9:30 u te melden bij de organisatie. Bij
aanmelding krijgt iedere coach een programma met de uitleg van de spelonderdelen. Hierin zullen
alle specifieke spelregels voor de verschillende spellen uitgelegd worden. Tevens zal voor elke
speelronde het spel kort worden uitgelegd door de scheidsrechter(s).
- Enkel de coach mag corresponderen met de wedstrijdleiding.
- Bij ieder spel staan één of meerdere juryleden. Deze hebben de leiding bij het betreffende spel en
maken de definitieve beslissingen.
- Ieder team heeft de verantwoordelijkheid tijdig aanwezig te zijn bij een spel. Tussen iedere
speelronde is tijd voor de teams ingelast om zich naar het volgende spel te verplaatsen.
- Indien een team niet op tijd aanwezig is bij een spel, gaat de verloren tijd van de speeltijd af. Het
team mag alsnog starten, maar er wordt geen extra tijd toegekend.
- Op het veld mag geen glaswerk (glazen/flesjes) meegenomen worden.
- De organisatie zal er alles aan doen om de spellen veilig en eerlijk te laten verlopen en zal zorgen
voor EHBO op het terrein.
- Met uitzondering van zeer extreme weersomstandigheden vindt de zeskamp gewoon doorgang, dus
ook als het regent. Indien nodig/mogelijk zal de organisatie het programma op de
weersverwachtingen aanpassen.
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- Deelnemers dienen sportschoenen te dragen. Voetbalschoenen, spikes, schoenen met stalen
neuzen, kisten, klompen of andere soorten schoenen die mogelijk gevaar kunnen opleveren voor
andere deelnemers of de materialen kunnen beschadigen zijn niet toegestaan.
- Elk team dient te zorgen voor een duidelijk herkenbaar tenue (bijv. allemaal dezelfde T-shirts).

Puntentelling & wedstrijdverloop
- Indien er teams bij een spel gelijk eindigen, dan krijgen deze betreffende teams allen de punten van
de behaalde plaats.
- Enkel de coach mag corresponderen met de wedstrijdleiding.
- Ieder team maakt voorafgaand aan het evenement een joker, die vóór aanvang van de zeskamp
ingeleverd moet worden bij de organisatie. Deze jokers worden beoordeeld door alle coaches,
waarbij niet gestemd mag worden op de eigen inbreng. Het behaalde aantal punten telt mee als
spelonderdeel.
- Wanneer een team zijn joker in wil zetten, dient dit voorafgaand aan het spel door de coach bij de
spel jury bekend gemaakt te worden. De joker kan slechts eenmaal ingezet worden en verdubbelt het
behaalde aantal punten bij het betreffende spelonderdeel.
- Bij aanvang en bij het einde van de spellen zal een centraal wisselsignaal worden gegeven.
Daarnaast geeft de scheidsrechter bij ieder onderdeel een signaal. Dit signaal dient te allen tijde
opgevolgd te worden.
- Het is verboden je buiten de toegewezen speeltijd op de spelonderdelen te bevinden.
Technische gebreken:
- Wanneer een spelonderdeel door technische gebreken of overmacht niet door alle teams kan
worden gespeeld, komt het spelonderdeel voor iedereen te vervallen.
Joker:
- Als door omstandigheden een spel uit de zeskamp wordt genomen, zullen de teams, die bij dat
onderdeel hun joker hebben ingezet, de joker door de spelleiding terug ontvangen. Zij kunnen de
joker bij een ander onderdeel opnieuw inzetten.
- Men moet rekening houden met spellen waar water/schuim een rol spelen. Een handdoek, dan wel
droge kleren, kan handig zijn.
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Verzekering & schade
- Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor persoonlijke en/of materiële schade, of schade door of aan anderen.
- Elke deelnemer dient WA verzekerd te zijn. Schade, die door één of meerdere deelnemers aan elke
van de aanwezige materialen wordt toegediend, is voor eigen kosten.

Leeftijden & drankvoorziening
- Versnaperingen en dranken zijn tegen vergoeding verkrijgbaar.
- Vóór 16:30 u wordt er geen alcohol geschonken.
- Aan personen jonger dan 18 jaar zal geen alcohol worden verstrekt.
- Bij twijfel dien je altijd je legitimatiebewijs te laten zien. Kun je dit niet, dan zal er geen alcohol
verstrekt worden.
- Het nuttigen of meebrengen van eigen alcoholische consumpties is niet toegestaan. Eveneens,
wellicht ten overvloede genoemd, is het gebruik van drugs ten strengste verboden.

Onvoorzien
- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Wanneer het reglement niet gevolgd wordt kan door de organisatie worden over gegaan tot
diskwalificatie en/of verwijdering van het terrein.

Reglement

Pagina 3

