Beste ploegleider,
In deze mail vind je de allerlaatste informatie over de Batavierenrace, die over 3
dagen al van start gaat!

Reglement
Het reglement voor de online Batavierenrace is geüpdatet, bekijk deze dus nog een
keer goed. Het reglement is hier te vinden.

Unieke ploegcode
Uitslagen indienen gaat dit jaar via online.batavierenrace.nl. Ieder ploeglid kan via
het menu individueel een uitslag indienen. Hiervoor heeft iedereen onderstaande
ploegcode nodig, deel deze dus met de rest van je ploeg! Het is fijn als iedereen
na het lopen de uitslag indient zodat we voldoende tijd hebben om alle gegevens op
tijd te controleren. Daarnaast kunnen we jullie dan voorzien van een live klassement!
online.batavierenrace.nl
<< Test Ploegnaam >>
Ploegcode: << Test Ploegcode >>

Indienen van de uitslag
Bij het indienen van de uitslag wordt om de verstreken tijd gevraagd, niet de
beweegtijd! Op de website staan instructies om dit weer te geven in Strava. Het is
ons opgevallen dat het niet mogelijk is om de verstreken tijd weer te geven in de app
Runkeeper, gebruik deze app dan ook niet om je uitslag in te dienen, want dan zal
de etappe worden afgekeurd.

Crazy 49
49 opdrachten voor 49 jaren Batavierenrace, doe mee aan de Crazy 49!
Via deze link vind je een bestand met alle opdrachten van de Crazy 49, inclusief de
punten die je er mee kan verdienen. Het insturen van opdrachten kan vanaf
maandag 19 april 18:00u tot en met zaterdag 24 april 18:00u en doe je door je foto's
en filmpjes te mailen naar content@batavierenrace.nl (vermeld het opdrachtnummer

bij de ingeleverde opdrachten!). Verdien zoveel mogelijk punten met jouw team en
maak kans op een toffe prijs!
Tip: plaats je foto's en filmpjes ook op social media en tag @batavierenrace voor 1
extra punt per opdracht!
Vergeet daarnaast niet naar Bata-radio te luisteren en de livestream te kijken, wie
weet komt een van je ingeleverde opdrachten er wel voorbij!

Mocht je na het lezen van deze mail nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact
op te nemen met de Organisatiecommissie.

Wij hopen dat jullie allemaal een mooi Bataweekend tegemoet gaan, en wensen
jullie veel succes en plezier met lopen!

Namens de 49e OC,

Met vriendelijke groet,

Davita Bosveld
Secretaris

d.bosveld @ batavierenrace. nl
www.batavierenrace.nl

