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1.CAMPINGREGLEMENT 

Inleiding 

BrigandZe Beach is een feest, maar niet zonder regels. Deze zijn nodig om alles soepel te laten verlopen. Hou je er dus aan! 
Wanneer het campingreglement niet wordt nageleefd, kan de toegang tot het volledige event geweigerd worden. Bij 
overtreding van de wet wordt de politie verwittigd. Denk eraan dat de organisatie altijd het laatste woord heeft.  

Toegang Camping BrigandZe Beach 
Een campingticket is vooraf te koop. Iedere gebruiker moet in het bezit zijn van een geldig campingticket. Wild kamperen is 
verboden. 

Openingsuren Camping 

De deuren gaan open op vrijdag vanaf 18u00. Zondag 10/07/2022 om 18u00 dient iedereen het kampeerterrein te hebben 
verlaten. De camping is dag en nacht open. 

Auto, mobilhome, caravan,… 
Let op! Auto’s zijn niet toegelaten op de camping. Laat je mobilhome, caravan e.d. thuis. Er is geen camping voor mobilhomes 
voorzien door de organisatie van BrigandZe Beach. 

Veiligheid 

Wanneer je betrapt wordt op geweldpleging, diefstal of vandalisme wordt onmiddellijk de politie verwittigd en word je van het 
terrein gezet! 

Diefstal 

Op het hele campingterrein wordt toezicht gehouden, toch is het onmogelijk om op ieders spullen te letten. Laat zoveel 
mogelijk waardevolle spullen thuis en laat zeker geen waardevolle spullen onbewaakt achter in je tent. De organisatie 
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies / diefstal van persoonlijke voorwerpen. 

Glas en wapens 

Glas en wapens zijn verboden op het hele campingterrein. Blik en plastic flessen zijn toegestaan. Indien je het nodig 
vindt om allerhande voorwerpen (niet beperkt tot glas en wapens) in de lucht te katapulteren, word je onmiddellijk van 
het terrein gezet en word je de verdere toegang tot het event ontzegd. De organisatie dient in desgevallend ook een 
klacht in bij de bevoegde instanties. 

  



  
 

Vandalisme 

Vandalisme is uit den boze. Graag respect voor andermans eigendom! 

Het is verboden hekken, toiletten, tenten… te beklimmen. Graffiti is evenmin toegestaan. 

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging van persoonlijke voorwerpen. Bij 
beschadiging van de voorwerpen die zich reeds bevonden op het kampeerterrein (waaronder maar niet beperkt tot de 
herashekken, toiletten, secretariaat…), zal de eventuele schade worden teruggevorderd van de vandaal. 

Vuur 
Het is verboden vuur te maken. 

Dat betekent dus: geen vuur in openlucht (kampvuur), net als barbecues, fakkels, kaarsen, vuurwerk, evenals het in 
brand steken van je tent na afloop van het festival! Hou voor jouw eigen veiligheid de brandgangen en nooduitgangen 
vrij, zoniet wordt je tent verwijderd. Campinggas (blauwe busjes) zijn toegestaan tot maximum 1kg. 

Honden en andere huisdieren 

Dieren worden niet toegelaten op de camping. Loslopende honden worden gevangen, de eigenaar zal €125 moeten 
betalen om de hond terug te krijgen. Gebeurt dit niet dan zal de hond overgebracht worden naar een kennel. De kosten 
hiervan moeten eveneens door de eigenaar betaald worden. 

Geluid 

Geluidsoverlast is verboden. Generatoren, vuvuzela’s en muziekinstallaties zijn niet toegestaan. Denk aan je 
campinggenoten die tot rust willen komen na een zware Rugbydag. Bij geluidsoverlast loop je eveneens het risico van 
het terrein te worden gezet. 

Handel 

Kampeerders mogen in geen geval handel drijven. Het is verboden voedsel, drank of wat dan ook te verkopen. 

Afval 
De afvalhoop van een groep kampeerders is enorm, maak dan ook gebruik van de voorziene container en de afvalzak die je zal 
krijgen. Neem je tent en andere kampeerspullen terug mee naar huis. 

Faciliteiten 

De camping is voorzien van toiletten, douches, stromend water en secretariaat. 

Drank, verdovende middelen en/of drugs 
Het gebruik van verdovende middelen en/of drugs is verboden. Bij vermoeden van gebruik en/of verkoop zal de politie worden 
verwittigd. 
Het bezit en gebruik van alcoholische drank, niet aangekocht bij BrigandZe Beach, is verboden op de camping. Dit geld ook voor 
de aanliggende terreinen zoals het speelveld, feestzaal, tribune, verbindingswegen enzovoort. hierop wordt gecontroleerd en 
onderschepte drank wordt onherroepelijk afgenomen. 
De organisatie staat geen:  -alcoholische drank toe aan jongeren onder 16 jaar, 
    -sterke drank te toe aan jongeren tussen 16 en 18 jaar, 

-alcoholische dranken toe aan personen die zich in een dronken toestand bevinden. 
  



  
 

2.WEDSTRIJD REGLEMENT 
 
Het wedstrijdreglement van de IRB Beach Rugby is van toepassing.  
Bron: https://www.world.rugby/the-game/laws/modified-forms/beach-fives 
 
 
De BrigandZe organisatie hanteert een nultolerantie ten aanzien van  doping. 
Doping regalement conform WADA  zie  https://www.wada-ama.org and.  
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/prohibited-list  
 

TOURNAMENT: 

Vanaf de halve finales zijn het dezelfde 12 spelers die strijden tot de finale. Na de halve finale mogen max 2 gekwetste spelers 
worden gewisseld. Dit dient de ploegleider te communiceren met het wedstrijd secretariaat.  
 
Poules: rangschikking 
Winst 4 ptn, gelijk 2 ptn, verlies 0 ptn 
Bij gelijke stand of bepalen beste opvolger na alle poule wedstrijden. 
behaalde punten/ aantal matchen 
Minste Rode kaarten 
doelpuntensaldo/ aantal matchen 
score voor/ aantal matchen 
kop of munt 
 
Eindrondes: 
Bij gelijke stand op het einde van de wedstrijd 
5’ minuten golden try 
Van elke ploeg 1 aanvaller op de middenlijn tegen 1 verdediger op tryline probeert een try te scoren ( aanvaller wordt nadien 
verdediger en omgekeerd) Als het lichaam of de knie van de aanvallende speler de grond raakt, betekent dit dat ze geen try 
hebben gescoord Dit met maximum 5 spelers van elke ploeg, een speler mag maar 1 keer deelnemen, en volgens het sudden 
death principe. 
kop of munt. 
Indien geen 4 poules worden de winnaars aangevuld met de beste opvolgers.  
Bij discussies heeft de tornooileiding altijd gelijk. 
 
Toernooi Website: www.tournify.nl/live/brigandzebeach 
of Tournify App, beschikbaar voor iOS en Android. 
 

3.EVENEMENT REGELS 
Algemeen 

 Deelname aan het toernooi en aanwezigheid op onze terreinen zijn geheel voor eigen risico. Zowel de organisatie als 
mensen die betrokken zijn bij de organisatie kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 
lichamelijke of materiële schade. 

 Geen alcohol onder de 16 jaar. 
 Gebruik van eigen dranken en eten op de tornooisite is verboden. 
 Huisdieren worden niet op de tornooisite toegelaten. 
 Wildplassen is bij wet strafbaar. 
 Wapens allerhande zijn ten strengste verboden. 
 De organisatie hanteert een nultolerantie ten aanzien van drugs. 
 Kampvuren, barbecues, lichtfakkels en dergelijke zijn streng verboden. 

 



  
 

4.SLOT 
De ontvanger van dit reglement en zodus verantwoordelijke stemt ermee in zijn ploeg hiervan te informeren. Elke deelnemer 
stemt in met dit reglement. Dit reglement kan steeds worden nagelezen bij het wedstrijd secretariaat. 

De BrigandZe Beach organisatie wenst u een aangenaam sportief weekend en prettig verblijf toe. 

 


