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Organisatie
Stichting North Sea Beach Rugby
Postbus 379, 2501 CJ Den Haag
KvK 64670112
Lokatie evenement North Sea Beach Rugby
Beach Stadium The Hague (Scheveningen), Strandweg 4, 2586 JK Den Haag
Begripsbepalingen:
Stichting North Sea Beach Rugby: De Stichting North Sea Beach Rugby die de organisatie
verzorgt van het North Sea Beach Rugby Event. Hierna ook te noemen ‘de Organisatie’.
North Sea Beach Rugby Event: Het North Sea Beach Rugby Event dat wordt gehouden in het
Beach Stadium te Den Haag. Hierna ook te noemen ‘Het Event’ of ‘Het toernooi’.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 De algemene voorwaarden van Stichting North Sea Beach Rugby zijn van toepassing.
Teams gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven als
voorwaarde voor deelname aan het toernooi. Door het insturen van het inschrijfformulier gaan
het deelnemende team en de begeleiders akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
1.2 De organisatie behoudt zich het recht voor te alle tijde de deelname te weigeren wanneer er in
strijd met de Algemene Voorwaarden wordt gehandeld, zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen
worden gehouden.
Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid
•

•
•

1

Het bezoeken van en deelnemen aan het North Sea Beach Rugby Event geschiedt op eigen
risico. Deelnemers en bezoekers dragen zelf zorg voor een verzekering gedurende het
Event. De organisatie kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal, schade of letsel
van deelnemers aan het evenement. Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor blessures
of verwondingen die worden opgelopen tijdens het toernooi.
Personen die schade aanrichten gedurende het Event zullen door de organisatie
aansprakelijk worden gesteld.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het stopzetten of tijdelijk
onderbreken van het Event bij bijvoorbeeld calamiteiten zoals onweer.

Gedragsregels
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Stichting North Sea Beach Rugby verwacht van eenieder die aanwezig is op het North Sea Beach
Rugby Event respectvol met elkaar omgaat en de rugby sport op een positieve manier naar buiten
toe uitdraagt.
Deelnemers respecteren elkaars eigendommen. Bij vernieling of diefstal doet Stichting North Sea
Beach Rugby aangifte bij de politie. Daarnaast kunnen andere maatregelen genomen worden door
de organisatie van het North Sea Beach Rugby Event.
Aanwezigen houden het terrein netjes door afval in de bestemde bakken te deponeren en laten
toiletten en andere sanitaire voorzieningen netjes achter.
Gedurende het Event dient eenieder zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en
beveiliging.
Bij agressie of ander normafwijkend gedrag is de organisatie van het North Sea Beach Rugby Event
bevoegd betrokken personen van het terrein te (laten) verwijderen en verdere deelname aan het
toernooi te ontzeggen.
Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken en handelen in zowel soft- als harddrugs is op het
gehele evenementencomplex ten strengste verboden. Bij overtreding is de organisatie bevoegd de
betrokken personen van het Event te (laten) verwijderen. Betrokken personen zal deelname aan het
North Sea Beach Rugby Event worden ontzegd.
Het is verboden alcoholische dranken en verdovende middelen mee te nemen in het stadion
gedurende het Event. Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren of dranken in de
horecagelegenheden in het stadion is gedurende het gehele toernooi niet toegestaan. De organisatie
is gerechtigd meegebrachte alcoholische dranken in te nemen. De organisatie kan bij binnenkomst
controleren op zelf meegebrachte alcoholische dranken en/of verdovende middelen.
De leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol is conform de Nederlandse wetgeving 18 jaar en
ouder. Er kan om een legitimatie gevraagd worden.
Bij alcoholmisbruik is de organisatie bevoegd deelnemers van het Event te (laten) verwijderen.
Tijdens het North Sea Beach Rugby Event is het mogelijk dat de Nederlandse dopingautoriteit een
officiële dopingcontrole uitvoert. De organisatie staat buiten deze controle van de onafhankelijke
Nederlandse dopingautoriteit.

Veiligheid
•
•
•

Bij calamiteiten waaronder slechte weersomstandigheden dienen de aanwijzingen van de organisatie
te worden opgevolgd. Veiligheid gaat voor alles.
Deelnemers aan het North Sea Beach Rugby Event houden zich aan de in het stadion geldende
veiligheidsvoorschriften.
De organisatie van het Event voorziet in de aanwezigheid van medisch personeel (EHBO) in het
stadion.

Inschrijfvoorwaarden Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
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Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Daaronder verstaat de
organisatie ook het inschrijven in de juiste leeftijdscategorie.
Het inschrijfformulier voor deelname dient minimaal 4 weken voor aanvangsdatum evenement North
Sea Beach Rugby te zijn ingediend. Dit is tevens uiterste datum voor betaling van het inschrijfgeld.
De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling door de organisatie is ontvangen.
Bij het uitblijven van tijdige betaling na inschrijving kan deelname aan het toernooi worden
geweigerd. De organisatie behoudt zich in dit geval wel het recht voor om een bedrag van
€ 75,= aan administratie en organisatiekosten te vorderen.
Bij een te groot aantal inschrijvingen is de volgorde van inschrijfdatum en bijbehorende betaling
bepalend.
Wijzigingen in het inschrijfformulier kunnen slechts in (schriftelijk) overleg met de organisatie worden
doorgevoerd.
Een ingeschreven team bestaat uit 15 personen waarvan maximaal 12 spelers.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De namen dienen 14 dagen voor aanvang toernooi in het bezit te zijn van de organisatie.
Eventuele kleine aanpassingen kunnen voor aanvang eerste wedstrijden worden doorgegeven.
Jeugdteams staan onder begeleiding van ten minste één begeleider van 18 jaar of ouder die het
gehele evenement aanwezig is.
Deelnemers en begeleiders dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het Event door de organisatie worden geweigerd.
Deelnemers en begeleiders dienen naast een geldig legitimatiebewijs ook in het bezit te zijn van een
Europese Zorgpas (EHIC). North Sea Beach Rugby kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
de hieruit voortvloeiende kosten indien een deelnemer/begeleider deze niet bij zich heeft of niet
geldig is.
Leeftijdsdispensatie bij de jeugdteams is mogelijk in overleg met de organisatie en de
hoofdscheidsrechter. Alleen zij kan een verzoek (voorafgaand) goedkeuren.
Het ingeschreven team dient uit te komen in de klasse waarvoor zij zich hebben ingeschreven.
Alleen de organisatie kan een verzoek tot wijziging van de klasse
De organisatie kan rekening houden met dieetwensen of allergieën bij het verstrekken van
maaltijden. Deze wensen dienen minimaal 1 week voorafgaand aan het Event schriftelijk te worden
doorgegeven aan de organisatie.
Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Daaronder verstaat de
organisatie ook het inschrijven in de juiste leeftijdscategorie.

Voorwaarden voor teams die meedoen aan het Nederlands Kampioenschap
•
•
•
•
•
•

•
•

Nederlands Kampioenschap alleen voor Nederlandse teams
Nederlandse teams uit de klassen mannen, vrouwen en jeugd U18, U16 en U14
Team bestaat uit maximaal 12 spelers
Minimaal 9 spelers van een vereniging en geregistreerd in E-Rugby
Maximaal 3 gelegenheidsspelers zijn toegestaan
Mochten de teams uit minder spelers bestaan dan geldt onderstaand:
Tot en met 7 spelers -1 gastspeler
Van 8 tot en met 10 spelers - 2 gastspelers
Daarboven 3 gastspelers
Bij inschrijving meerdere teams van een vereniging is het niet toegestaan spelers van teams
onderling te wisselen
In E-Rugby worden alle onreglementaire zaken als gele, rode kaarten geregistreerd en overlegd met
Rugby Nederland. Rugby Nederland bepaald uiteindelijk wat de gevolgen zijn.

Voorwaarden voor teams die meedoen aan de EBRA Series
•
•
•
•

•
•
•
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Team bestaat uit maximaal 12 spelers
Spelers staan op de deelnemerslijst van het team welke bij de EBRA (European Beach Rugby
Association) zijn aangemeld
De lijst bestaat uit maximaal 25 spelers die gedurende het Europese circuit enkel en alleen voor dit
team spelen in het jaar van deelname
Bij inschrijving meerdere teams moet er verschil zijn door middel van een andere naam of een
nummer (bijv. beachteam 1 en beachteam 2) en is het niet toegestaan spelers onderling van team te
wisselen. De teams nemen apart deel aan de EBRA Series en scores en dergelijke worden niet
samengevoegd voor de eindstand EBRA circuit
Alle onreglementaire zaken als gele, rode kaarten worden geregistreerd en overlegd met de EBRA.
De EBRA bepaald uiteindelijk wat de gevolgen zijn.
De uitvoerige voorwaarden en regels van de EBRA zijn te vinden op www.beach-rugby.eu.
North Sea Beach Rugby adviseert om de website van de EBRA regelmatig te bezoeken om op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen van onder andere de voorwaarden voor
deelname en kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Gelegenheidsteams uit Nederland bij het toernooi van North Sea Beach Rugby
•
•
•
•
•

Gelegenheidsteams doen niet mee voor het Nederlands Kampioenschap Beachrugby
Team bestaat uit maximaal 12 spelers
Maximaal 2 spelers van dezelfde vereniging per leeftijdscategorie toegestaan
Schriftelijke toestemming van het wedstrijdsecretariaat van de betreffende vereniging voor
gebruik spelers
Deelname gelegenheidsteams mag niet ten koste gaan van verenigingen die mee willen doen aan
het Nederlands Kampioenschap of EBRA Series

Betaling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het inschrijfgeld bedraagt per team € 300,00 voor seniorenteams en € 75,00 voor jeugdteams.
Ontbijten kunnen worden ingekocht tegen een bedrag van € 5,00 per ontbijt per persoon.
De organisatie kan als extra optie avondmaaltijden aanbieden voor de deelnemende teams en
begeleiding.
Via website of mail wordt u op de hoogte gebracht van prijzen en mogelijkheden..
Bestellen kan tot uiterlijk 2 weken voor het evenement
Wanneer betaling van het inschrijfgeld uitblijft 30 dagen voor aanvangsdatum van het evenement
kan deelname van het team aan het Event worden ontzegd.
Bij annulering van deelname binnen 30 dagen voor aanvangsdatum vervalt de mogelijkheid tot
retournering van het inschrijfgeld.
Bij eerdere annulering van deelname zal een bedrag van maximaal € 200,= voor senioren en € 50,=
euro voor jeugdteams door de organisatie worden geretourneerd van het inschrijfgeld.
Indien het toernooi dient te worden afgelast vanwege omstandigheden die buiten de macht van de
organisatie liggen kan het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.

Het toernooi
•
•

•

De wedstrijden worden over twee dagen gespeeld (op zaterdag en zondag senioren en op zondag
jeugd U14, U16 en U18) waarbij de uiteindelijke finales in de diverse categorieën plaatsvindt in het
Beach Stadium. Dit is afhankelijk van de poule en wedstrijdindeling.
De organisatie kan aanvullingen of wijzigingen doorvoeren binnen het toernooi zonder hiervoor
opgave van redenen te hoeven geven wanneer omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
De organisatie streeft ernaar iedereen zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van mogelijke
wijzigingen.
Deelnemers aan het toernooi die geblesseerd raken of om andere redenen het Event dienen te
verlaten moeten worden afgemeld bij de organisatie van het North Sea Beach

Rugby Event
•
•
•

Elke wedstrijd wordt gespeeld onder de officiële spelregels van het IRB. Het Event valt onder de
auspiciën van Rugby Nederland.
De teammanager dient zich minimaal 40 minuten voor aanvang van het toernooi en van de
wedstrijddagen (afhankelijk van de indeling) te melden bij de wedstrijdorganisatie voor aanvullende
informatie.
De teammanager ontvangt van de organisatie eventuele maaltijdvouchers en toegangsbewijzen voor
evenementen.

Overig
•

•
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Deelnemers en aanwezigen gaan akkoord met het mogelijke gebruik van hun beeltenis in druk, op
foto, film, video, TV, internet en dergelijke voor publicitaire dan wel promotionele doeleinden van
Stichting North Sea Beach Rugby. Stichting North Sea. Rugby is hiervoor geen vergoeding
verschuldigd, in welke vorm dan ook.
Op de overeenkomst tussen de organisatie en deelnemers alsmede de uitvoering daarvan is
Nederlands recht van toepassing.

