Inschrijfreglement 47e Batavierenrace (11 mei 2019)
Laatst gewijzigd: 5 november 2018

Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafetteloop voor studenten, gelopen over een route
tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente, georganiseerd door de
Organisatiecommissie in naam van de Stichting Batavierenrace.
Ploegen die zich inschrijven voor de Batavierenrace onderwerpen zich aan dit Inschrijfreglement. Bij
feitelijke deelname aan de Batavierenrace onderwerpen ploegen zich ook aan het Wedstrijdreglement.
Het Nederlandstalige Inschrijfreglement is in alle gevallen leidend.
In alle gevallen waarin dit Inschrijfreglement niet voorziet, beslist de Organisatiecommissie.
De Organisatiecommissie behoudt zich het recht voor incidenteel af te wijken van dit
Inschrijfreglement.
Dit Inschrijfreglement is niet van toepassing op ploegen die deelnemen aan het Bedrijfsklassement.
De inschrijving van deze ploegen verloopt volledig via de Organisatiecommissie.

Deelname
7.

Deelname aan de Batavierenrace gebeurt in ploegen van maximaal 25 deelnemers. Verantwoordelijk
voor de ploeg is de ploegleider, die niet per definitie zelf deelnemer is. De ploegleider is zelf
verantwoordelijk voor het vinden van ploegleden.
8. De Batavierenrace onderscheidt drie klassementen: de Topicus Universiteitscompetitie ( UC), het
Algemeen Klassement (AK) en het Bedrijfsklassement ( BK). Een ploeg neemt deel aan één klassement.
9. Deelnemers aan het AK moeten op enig moment na 10 mei 2018 als student of promovendus
ingeschreven hebben gestaan bij een wo- of hbo-onderwijsinstelling.
10. Als geldig bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling kan, naast een officieel bewijs van
inschrijving van de instelling over het lopende collegejaar, ook gelden: een collegekaart met jaartal en
studie over het lopende collegejaar, een bewijs van afstuderen met officiële stempel van de instelling,
of een bewijs van uitschrijving.

Inschrijving
11. Ploegleiders kunnen vanaf 7 november 2018 0.00 uur tot en met 8 februari 2019 23.59 uur ploegen
inschrijven via www.batavierenrace.nl. Een ploegleider kan slechts één ploeg inschrijven.
12. Bij inschrijving kiest de ploegleider een ploegnaam. Deze kan na inschrijving uitsluitend met
toestemming van de Organisatiecommissie in Nijmegen worden gewijzigd.
13. Voor het gebruik van de naam van een sponsor in de ploegnaam moet de ploegleider, onder
vermelding van naam en activiteit van de sponsor, toestemming vragen aan de Organisatiecommissie
in Nijmegen.
14. Na inschrijving moet elke ploeg nog de volgende zaken regelen. Dit moet uiterlijk op 30 november
2018 gebeuren, of bij inschrijving na deze datum, maximaal een week na inschrijving. De datum
waarop deze zaken worden geregeld heeft geen invloed op de inschrijfdatum.
a. Het inschrijfformulier moet, volledig ingevuld en ondertekend, worden gescand en geüpload
in het inschrijfsysteem.
b. Voor ploegen ingeschreven voor het Algemeen klassement moet van drie personen die
voldoen aan artikel 9 een bewijs van inschrijving conform artikel 10 worden gescand en
geüpload in het inschrijfsysteem.
c. Het eerste deel van het inschrijfgeld (à € 90,-) moet worden voldaan (zie artikel 22).
Bij het niet tijdig regelen van deze zaken vervalt de inschrijving. Een ploeg waarvan de inschrijving
niet compleet is kan nooit geselecteerd worden voor deelname.

Selectie & reservelijst
15. Selectie voor deelname geschiedt op basis van de voor 30 november 2018 23.59 uur volledig
ingeschreven ploegen. De eerste lijst van geselecteerde ploegen wordt uiterlijk op 12 december 2018
gepubliceerd en daarna steeds bijgewerkt.
16. Er zijn 350 plaatsen beschikbaar voor selectie. Selectie vindt op onderstaande volgorde plaats:
a. 15 plaatsen worden toebedeeld aan en/of gereserveerd voor universiteitsploegen (artikel 37).
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21.

b. 10 plaatsen worden toebedeeld aan en/of gereserveerd voor ploegen die deelnemen aan het
Bedrijfsklassement.
c. 10 plaatsen worden toebedeeld aan en/of gereserveerd voor internationale ploegen (artikel 31).
d. 10 plaatsen worden gereserveerd voor wildcards (artikel 19).
e. De resterende plaatsen worden door middel van loting toebedeeld aan volledig ingeschreven
ploegen die zich binnen 24 uur na de opening van de inschrijving hebben ingeschreven. Mocht
het aantal in aanmerking komende ploegen het aantal beschikbare plaatsen niet overstijgen,
dan worden de plaatsen zonder loting toebedeeld.
f. Eventueel overgebleven plaatsen worden toebedeeld aan de overige volledige inschrijvingen
op volgorde van inschrijfdatum.
Ploegen die na de selectie niet geselecteerd zijn voor deelname, worden op de reservelijst geplaatst:
a. De volgorde van ploegen die zich in de eerste 24 uur hebben ingeschreven wordt door middel
van loting bepaald.
b. De overige ploegen worden op volgorde van inschrijfdatum op de reservelijst geplaatst.
De reservelijst wordt via www.batavierenrace.nl online beschikbaar gesteld en continu bijgewerkt.
Ploegen op de reservelijst kunnen tot en met 1 maart 2019 alsnog geselecteerd worden voor deelname
in de volgende gevallen:
a. Er komt een plaats beschikbaar door uitschrijving of uitsluiting van een geselecteerde ploeg.
b. Een gereserveerde plaats wordt niet opgevuld.
c. Er wordt een wildcard vergeven (artikel 19).
De Organisatiecommissie heeft tot en met 8 februari 2019 de mogelijkheid om wildcards toe te
kennen aan ploegen die volgens haar een meerwaarde hebben voor de Batavierenrace.
In het geval dat het vermoeden bestaat dat een ploeg fraudeert met de inschrijving, bijvoorbeeld door
de intentie te hebben om niet-studenten als loper in te zetten, kan de Organisatiecommissie extra
informatie verzoeken aan de ploegleider en/of een ploeg uitsluiten van selectie.
Ploegen die in voorgaande edities van de Batavierenrace niet aan hun financiële verplichtingen
hebben voldaan, kunnen niet worden geselecteerd zolang deze verplichtingen niet zijn vervuld.

Financiële verplichtingen
22. Een ploeg kan uitsluitend deelnemen als er tijdig is voldaan aan de betaling van het inschrijfgeld
(€ 290,- per ploeg) en borg (€ 100,- per ploeg). Hiervoor gelden de volgende betalingstermijnen:
a. Uiterlijk 30 november 2018 moet de ploeg € 90,- hebben betaald.
b. Uiterlijk 24 januari 2019 moet de ploeg € 150,- hebben betaald.
c. Uiterlijk 28 februari 2019 moet de ploeg € 150,- hebben betaald. Dit bedrag is inclusief borg.
Bij het niet tijdig voldoen van de betalingen, kan de Organisatiecommissie de ploeg uitschrijven.
23. Aan de financiële verplichtingen is pas voldaan als deze bijgeschreven zijn op de rekening van de
Organisatiecommissie. Ploegen betalen de bedragen online in het inschrijfsysteem.
24. Ploegen op de reservelijst hoeven pas de tweede en derde betaling te voldoen wanneer zij alsnog
worden geselecteerd voor deelname. Wanneer de betalingstermijn van een of meerdere in artikel 22
genoemde financiële verplichtingen reeds is verstreken, moet de ploeg het achterstallige bedrag
binnen twee weken hebben betaald.
25. Wanneer een ploeg op de reservelijst definitief niet geselecteerd is, wordt het reeds betaalde
inschrijfgeld zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, gerestitueerd.
26. De borg zal binnen twee maanden na de wedstrijd aan deelnemende ploegen worden terugbetaald als
alle hessen, startnummers, transponders en eventueel andere verstrekte materialen door de ploeg zijn
ingeleverd bij de hesinname. De volgende bedragen worden in mindering gebracht van de terug te
betalen borg:
a. herstelkosten voor eventuele beschadigingen, vermissingen en/of andere gebreken;
b. kosten voor aangeschafte materialen (waaronder fietslampjes);
c. kosten die direct toewijsbaar zijn aan het onzorgvuldig handelen van de ploeg;
d. € 20,- boete als de ploegleider zich niet meldt bij de ploegleidersmelding in Nijmegen; en
e. € 20,- boete als de materialen niet worden ingeleverd bij de hesinname in Enschede.
Als de borgsom niet voldoende is om de kosten te dekken, kan het resterende bedrag voor de
gemaakte kosten bij de desbetreffende ploeg in rekening worden gebracht.
27. Ploegen wordt de mogelijkheid geboden extra diensten, waaronder vervoer, voedsel en slaapplaatsen,
van de Batavierenrace af te nemen. De voorwaarden voor de aanschaf en gebruik van deze diensten
worden gepubliceerd op www.batavierenrace.nl.
28. Bij annulering van de wedstrijd vóór of nadat deze is begonnen kan door de deelnemende ploegen
geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld of de uitgaven voor bestelde
diensten.
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Uitschrijving
29. Ingeschreven ploegen moeten zich zo snel mogelijk uitschrijven bij de Organisatiecommissie in
Nijmegen als ze niet langer wensen deel te nemen aan de wedstrijd.
30. Na uitschrijving is er sprake van de volgende verplichtingen en restituties:
a. Als een ploeg zich uitschrijft vóór of op 30 november 2018, hoeft de ploeg geen inschrijfgeld of
borg te betalen.
b. Als een niet-geselecteerde ploeg zich uitschrijft, krijgt deze een volledige restitutie van het
inschrijfgeld.
c. Als een geselecteerde ploeg zich uitschrijft tussen 1 december 2018 en 24 januari 2019, wordt
€ 90,- van het reeds betaalde inschrijfgeld ingehouden.
d. Als een geselecteerde ploeg zich uitschrijft tussen 25 januari 2019 en 28 februari 2019, wordt
€ 150,- van het reeds betaalde inschrijfgeld ingehouden.
e. Als een geselecteerde ploeg zicht uitschrijft tussen 1 maart 2019 en het begin van de wedstrijd,
krijgt de ploeg slechts een restitutie van de borg. Deze restitutie vindt na de wedstrijd plaats.
f. Als een geselecteerde ploeg zich niet uitschrijft voor het begin van de wedstrijd en toch niet
deelneemt, is geen restitutie van het inschrijfgeld en borg mogelijk.

Aanvullende bepalingen internationale ploegen
31. Ploegen die niet in Nederland zijn gevestigd worden internationale ploegen genoemd. De inschrijving
van internationale ploegen wijkt op slechts enkele punten af.
32. Internationale ploegen doen mee aan het Algemeen klassement.
33. Internationale ploegen hoeven bij inschrijving geen bewijzen van inschrijving te uploaden (artikel
14.b) en niet direct het eerste deel van het inschrijfgeld te voldoen (artikel 14.c).
34. Voor internationale ploegen gelden de volgende betalingstermijnen (artikel 22):
a. Uiterlijk 24 januari 2019 moet de ploeg € 240,- hebben betaald.
b. Uiterlijk 28 februari 2019 moet de ploeg € 150,- hebben betaald. Dit bedrag is inclusief borg.
35. Als een internationale ploeg zich uitschrijft voor 28 februari 2019, krijgt deze een volledige restitutie
van het inschrijfgeld. Als een geselecteerde internationale ploeg zich uitschrijft na deze datum, geldt
het in artikel 30 bepaalde.

Aanvullende bepalingen Topicus Universiteitscompetitie
36. De Topicus Universiteitscompetitie is een los klassement waarin elke Nederlandse universiteit en/of
hogeschool een zo snel mogelijke ploeg kan afvaardigen.
37. Ploegen die deelnemen aan de Topicus Universiteitscompetitie worden universiteitsploegen genoemd.
38. Namen van universiteitsploegen moeten beginnen met de korte namen van de betrokken instellingen.
39. 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.
40. Alle lopers van universiteitsploegen moeten voldoen aan de eisen die bij de opening van de
inschrijving door Studentensport Nederland (SSN) worden gesteld voor deelnemers aan NSK’s. Daarom
moeten lopers van universiteitsploegen in het collegejaar 2017-2018 of 2018-2019 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.
41. De inschrijving bij universiteit of hogeschool van alle lopers van universiteitsploegen wordt
gecontroleerd bij de desbetreffende instelling. Hiervoor moeten alle lopers van universiteitsploegen,
ook die slechts als reserveloper worden aangemeld, toestemming geven met behulp van een
toestemmingsformulier dat kan worden gedownload vanaf de website.
a. Elke universiteitsploeg moet voor 10 april 2019 minimaal 20 toestemmingsformulieren,
volledig ingevuld en ondertekend, inscannen en uploaden in het inschrijfsysteem.
b. Op 10 april 2019 controleert de Organisatiecommissie de op dat moment geüploade
documenten. Als er sprake is van onjuist ingevulde of missende formulieren, dan heeft de
ploeg tot en met 17 april 2019 23.59 uur om correcties door te voeren.
c. Als controle van de inschrijving bij de onderwijsinstelling niet mogelijk is, kan tot en met 17
april 2019 een bewijs van inschrijving conform artikel 10 worden gescand en geüpload in het
inschrijfsysteem.
d. Na 17 april 2019 is het niet mogelijk documenten te uploaden of te corrigeren of nieuwe lopers
aan te melden. Nieuwe lopers kunnen na deze datum uitsluitend worden aangemeld bij de UCploegleidersmelding (artikel 44).
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Uiterlijk 24 april 2019 ontvangen ploegleiders van universiteitsploegen bericht van de
Organisatiecommissie over lopers waarvan de controle niet is gelukt en niet zijn goedgekeurd.
f. Als de controle buiten de schuld van de ploeg niet is gelukt, kan de loper (zonder aftrek van
een wissel) alsnog met een bewijs van inschrijving conform artikel 10 zijn inschrijving
aantonen bij de UC-ploegleidersmelding (artikel 44). Bij twijfel over het document kan de
loper dan alsnog worden uitgesloten van deelname aan de Topicus Universiteitscompetitie.
Universiteitsploegen moeten uiterlijk 8 mei 2019 23.59 uur een voorlopige etappe-indeling hebben
ingevoerd in het online inschrijfsysteem. Goedgekeurde niet-ingedeelde lopers komen op de
lopersreservelijst van de ploeg te staan.
Op de vrijdagavond voor de wedstrijd moeten alle universiteitsploegen zich melden bij de UCploegleidersmelding. Tijdens deze melding wordt de definitieve etappe-indeling van de ploeg
vastgesteld. De exacte plaats en tijd van deze melding wordt bekendgemaakt in ploegleidersbrief 3.
De ploegleider van de universiteitsploeg heeft bij de UC-ploegleidersmelding de mogelijkheid om
maximaal 5 wissels door te voeren. Onder wisselen wordt verstaan:
a. Vervangen van een loper door een al gecontroleerde loper van de lopersreservelijst (1 wissel).
b. Omwisselen van twee lopers uit de voorlopige etappe-indeling (2 wissels).
c. Aanmelden van een nieuwe of niet-goedgekeurde loper (1 wissel). Deze loper moet een bewijs
van inschrijving conform artikel 10 aanleveren. Bij twijfel over het document zal de loper
worden uitgesloten van deelname aan de Topicus Universiteitscompetitie.
Bij overschrijding van het maximum aantal toegestane wissels, worden de nieuw ingebrachte lopers
aangemerkt als niet voldaan aan de legitimatie-eis zoals vermeld in het Wedstrijdreglement.
Wanneer een universiteitsploeg niet tijdig aan alle genoemde eisen heeft voldaan, is deelname aan de
Topicus Universiteitscompetitie niet mogelijk. Behoudens overmacht zijn er geen uitzonderingen op
de genoemde deadlines of procedures mogelijk.
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