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Reglement 49e Batavierenrace 
Laatst gewijzigd: 17/04/2021 

Algemeen Klassement 

1. Algemeen 
1.1. Ploegen die zich hebben ingeschreven voor het Algemeen Klassement van de 49e Batavierenrace 

onderwerpen zich aan het voorlopige Reglement. Bij feitelijke deelname aan de Batavierenrace 
onderwerpen deze ploegen zich ook aan dit definitieve Reglement. 

1.2. De Organisatiecommissie behoudt zich het recht het Reglement aan te passen indien nodig. 
1.3. Het Nederlandstalige Reglement is in alle gevallen leidend. 

 

2. Inschrijven 
2.1. Inschrijven kan vanaf zaterdag 13 februari 2021 12:00 
2.2. Inschrijven kan door het invullen de Google Form, te vinden op de website.  
2.3. Er mogen maximaal 25 deelnemers mee doen per ploeg. Er is geen minimum. 
2.4. Inschrijven kan tot woensdag 17 maart 2021 23:59. Hierbij wordt de geregistreerde tijd in de Google 

Form als uitgangspunt genomen. 
 

3. Etappes 
3.1. Een ploeg dient minimaal 125 km te hebben afgelegd. Alle afzonderlijke etappes moeten dus samen 

opgeteld kunnen worden tot minstens 125 km. 
3.2. Voor elke missende kilometer zal 12 minuten straftijd worden opgeteld. 
3.3. Meer kilometers dan het minimum lopen is toegestaan.  
3.4. Elke deelnemer loopt 1 etappe. Er zit geen limiet op de afstand van deze etappe. 
3.5. Er wordt geen rekening gehouden in de einduitslag met hoogteverschillen of verharde/onverharde 

wegen tijdens gelopen etappes. 
3.6. Er zijn geen specifieke mannen- of vrouwenetappes zoals normaliter tijdens de Batavierenrace. 
3.7. Een etappe dient aan één stuk gelopen te worden. Het is dus niet toegestaan om de etappe van een 

deelnemer op te splitsen. 
3.8. Lopers mogen hun etappe lopen tussen donderdag 22 april 2021 16:30 en zaterdag 24 april 2021 17:30 

 

4. Indienen van de resultaten  
4.1. Deelnemers kunnen het resultaat van hun etappe individueel indienen via de website van de Online 

Batavierenrace welke gecommuniceerd wordt naar de ploegleiders. Voor het indienen is een ploegcode 
nodig die de ploegleider ontvangt samen met de link naar de website en deelt met de ploegleden. 

4.2. Per deelnemer moet de gelopen afstand, de datum, de verstreken tijd en de naam van de deelnemer 
ingediend worden.  

4.3. Tevens moet ter bevestiging een afbeelding met de gelopen afstand, de datum, de verstreken tijd, de 
naam van de deelnemer en de gelopen route worden ingediend. Het maken van een screenshot van de 
gelopen etappe in een hardloopapp zoals Strava is hiervoor genoeg. Let er op dat niet enkel de bewogen 
tijd zichtbaar is. Verstreken tijd wordt zichtbaar op het overzicht door de etappe te markeren als een 
wedstrijd.  

4.4. Andere tracking programma’s dan Strava zijn ook toegestaan mits ze alle bovenstaande gegevens 
weergeven. Dit dient van tevoren gecontroleerd te worden.  

4.5. Uitslagen moeten voor zaterdag 24 april 2021 17:30 worden ingediend via de eerdergenoemde website.  
4.6. Als het opgestuurde resultaat van een etappe (de gegevens of bijbehorende screenshot) of de etappe 

zelf niet aan de regels onder deze kop of kop 3 voldoen, wordt het resultaat van die etappe of de 
volledige etappe afgekeurd en wordt deze niet meegenomen in de voorlopige uitslagen. De ploegleider 
wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt eenmalig een herkansing om de missende resultaten en/of 
etappes opnieuw in te dienen via mail naar online@batavierenrace.nl voor zondag 25 april 2021 23:59. 
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5. Inschrijfgeld en uitschrijven  
5.1. Het inschrijfgeld bedraagt €30 per ploeg 
5.2. Het inschrijfgeld dient betaald te worden via de factuur die verzonden is naar de ploegleider op 12 

april 2021.  
5.3. Het inschrijfgeld dient voor 26 april 2021 23:59 overgemaakt worden. Indien het inschrijfgeld niet 

voor deze deadline is overgemaakt, zal de deelname van de ploeg komen te vervallen.  
5.4. Bij uitschrijving dient de ploegleider de Organisatiecommissie op de hoogte te stellen door te mailen 

naar online@batavierenrace.nl.  
 

6. Opzet wedstrijd  
6.1. De wedstrijd zal ondersteund worden door een live radio- en video-uitzending te volgen via Vimeo, te 

vinden op de website van de Online Batavierenrace. 
6.2. Op zaterdag 24 april 2021 zal rond 20:30 een voorlopige prijsuitreiking worden gehouden via de 

livestream.  
6.3. De uitslagen worden per klassement opgemaakt op basis van de snelheid, berekend a.d.h.v. de totale 

verlopen tijd en totale gelopen afstand. Indien een team de minimale afstand niet heeft behaald, wordt 
hun afgelegde afstand voor het klassement verhoogd tot de minimale afstand en wordt een straftijd 
van 12 minuten per missende kilometer opgeteld bij de totale tijd. 

6.4. Ploegen kunnen protest indienen tegen de voorlopige uitslag via mail naar online@batavierenrace.nl 
vanaf zaterdag 24 april 2021 21:00 tot dinsdag 27 april 2021 23:59. 

6.5. De definitieve uitslag zal woensdag 28 april 2021 bekend worden gemaakt.  
6.6. Bij een gelijke stand op basis van gelijke snelheid, krijgt het team met de meeste afgelegde kilometers 

voorrang.  

7. COVID-19 
7.1. Deelnemers dienen te allen tijde tijdens het lopen van hun etappe 1,5m afstand te houden van andere 

mensen. 
7.2. Deelnemers mogen conform de huidige maatregelen een etappe met maximaal 2 personen lopen. Dit 

houdt in dat meer dan twee ploegleden niet op dezelfde tijdstippen, dezelfde route mogen lopen. 
7.3. Tijdens de normale Batavierenrace is het gebruikelijk dat een fietser meerijdt met de loper als 

navigator of ter aanmoediging. Dit is tijdens de online Batavierenrace ook mogelijk. Houd wel de regel 
van maximaal twee personen samen aan.  

7.4. Om het verbod op samenscholing vanuit de overheid te respecteren is het niet toegestaan om met meer 
dan 2 deelnemers samen te komen. Met 2 of minder deelnemers dient er in het openbaar te allen tijde 
1.5m afstand gehouden te worden. Deze regel geldt ook voor zaken als aanmoediging, het maken van 
(groeps)foto’s, etc. 

7.5. De regelgeving rondom COVID-19 vanuit de overheid zijn te allen tijde leidend. Deze regels zijn hier 
te vinden.  

7.6. Als blijkt dat een deelnemer zich niet aan de regels onder deze kop houdt, dan wordt deze deelnemer 
en zijn ploeg gediskwalificeerd van deelname aan de 49e Batavierenrace. 

 

Universiteitscompetitie (UC) 
Onderstaande regels zijn een aanvulling op de algemene regels voor de universiteitsploegen.  

8. Algemeen 
8.1. Ploegen die zich hebben ingeschreven voor de Universiteitscompetitie van de 49e Batavierenrace 

onderwerpen zich aan het voorlopige Reglement. Bij feitelijke deelname aan de Batavierenrace 
onderwerpen deze ploegen zich ook aan dit definitieve Reglement. 

8.2. De Universiteitscompetitie is een los klassement, het Universiteitsklassement, waarin elke 
Nederlandse universiteit en/of hogeschool een zo snel mogelijke ploeg kan afvaardigen.  

8.3. Ploegen die deelnemen aan de Universiteitscompetitie worden universiteitsploegen genoemd.  
8.4. Namen van universiteitsploegen moeten beginnen met de korte namen van de betrokken instellingen. 
8.5. Per overkoepelend studentensportorgaan mag er maximaal één universiteitsploeg deelnemen. Ook 

per onderwijsinstelling kan slechts één universiteitsploeg deelnemen. Meerdere onderwijsinstellingen 
mogen samen met één universiteitsploeg deelnemen. 
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8.6. Alle lopers van universiteitsploegen moeten voldoen aan de eisen die bij de opening van de 
inschrijvingen door Studentensport Nederland (SSN) worden gesteld voor deelnemers aan NSK’s. 
Daarom moeten lopers van universiteitsploegen in het collegejaar 2019-2020 of 2020-2021 voltijds 
student zijn of zijn geweest aan één van de instellingen betrokken bij hun universiteitsploeg, én op de 
datum van de wedstrijd minimaal 16 en maximaal 30 jaar oud zijn. 

 

9. Inschrijven en deelname 
9.1. Inschrijven kan door de volgende informatie te mailen naar secretaris@batavierenrace.nl: ploegnaam, 

naam ploegleider, en van 3 lopers een geldig bewijs van inschrijving aan de hogeschool of universiteit 
waarvoor de ploeg uitkomt.  

9.2. Inschrijven kan tot woensdag 17 maart 2021 23:59. Hierbij wordt het moment dat de organisatie de 
inschrijvingsmail ontvangt als uitgangspunt genomen. 

9.3. Een ploeg moet voor elke loper die ze willen inschrijven een bewijs van inschrijving van de betreffende 
onderwijsinstelling indienen voor 4 april 2021 23:59. Dus inclusief reserves. Dit hoeft nog geen 
definitieve indicatie van lopers te zijn 

9.4. Er is geen limiet voor reserves.  
9.5. Als geldig bewijs kunnen gelden (daterend uit collegejaar 2019-2020 of 2020-2021): een bewijs van 

inschrijving, een collegekaart met jaartal, een bewijs van afstuderen met officiële stempel van de 
instelling, een bewijs van uitschrijving met officiële stempel van de instelling.  

9.6. De definitieve lijst met lopers moet voor 18 april 2021 23:59 worden ingediend.  
9.7. Een ploeg moet bestaan uit 25 deelnemers.  
9.8. Mocht een loper van de definitieve lijst geblesseerd raken in de dagen kort voor de Batavierenrace, 

dan dient er zo snel mogelijk contact te worden opgenomen met secretaris@batavierenrace.nl 
9.9. Verantwoordelijk voor de ploeg is de ploegleider, die niet per definitie zelf deelnemer is. De ploegleider 

is zelf verantwoordelijk voor het vinden van ploegleden. 
 

10. Etappes 
10.1. Een UC ploeg dient minimaal 175 km te hebben afgelegd. 
10.2. De totale 175 km moet worden opgedeeld in 16 etappes die gelopen worden door heren en 9 etappes 

die worden gelopen in dames. Het team zal dus bestaan uit 16 heren én 9 dames. 
10.3. Voor elke extra man (>16) wordt een straftijd van 5 minuten gerekend.  
10.4. UC lopers zijn verplicht hun etappe te publiceren in Strava en deze openbaar te zetten voor controle.  
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