Inschrijfreglement 49e Batavierenrace (23 april 2021)
Laatst gewijzigd: 12/02/2021

1. Inschrijven
•
•
•
•

Inschrijven kan vanaf zaterdag 13 februari 12:00
Inschrijven kan door het invullen van deze google form
Er mogen maximaal 25 deelnemers mee doen per ploeg. Er is geen minimum.
Inschrijven kan tot zondag 14 maart 2021 23:59. Hierbij wordt het moment dat de organisatie de
inschrijvingsmail ontvangt als uitgangspunt genomen.

2. Inschrijfgeld
•
•
•

Het inschrijfgeld bedraagt €30 per ploeg
Hiervoor zal na het sluiten van de inschrijvingen een factuur naar de ploegleider worden verzonden
Het inschrijfgeld dient voor zondag 18 april 23:59 overgemaakt worden. Indien het inschrijfgeld niet
voor deze deadline is overgemaakt, zal de inschrijving van de ploeg komen te vervallen.

3. Etappes
•
•
•
•
•

Een ploeg dient in totaal 125 km te hebben gelopen. Alle afzonderlijke etappes moeten dus samen
opgeteld kunnen worden tot 125 km.
Elke deelnemer loopt 1 etappe. Er zit geen limiet op de afstand van deze etappe.
Er wordt geen rekening gehouden in de einduitslag met hoogteverschillen of verharde/onverharde
wegen tijdens gelopen etappes.
Er zijn geen specifieke mannen of vrouwen etappes meer zoals normaliter tijdens de Batavierenrace.
Een etappe dient aan één stuk gelopen te worden. Het is dus niet toegestaan om de etappe van een
deelnemer op te splitsen.

4. Indienen van de uitslag
•
•
•

De uitslagen van alle deelnemers uit een ploeg moeten gezamenlijk ingeleverd worden.
Per deelnemer moet de route, de gelopen afstand, de datum, de tijd en de naam van de deelnemer
genoemd worden. Het maken van een screenshot van de gelopen etappe in een hardloop app zoals
Strava zou hiervoor genoeg moeten zijn.
Als er niet voldaan is aan de regels onder kop 3, dan wordt een ingeleverde uitslag afgekeurd. De ploeg
wordt hierover per mail op de hoogte gesteld. Een ploeg krijgt eenmalig een herkansing om hun uitslag
opnieuw in te dienen.

5. COVID-19
•
•
•
•

•

Deelnemers dienen te allen tijde tijdens het lopen van hun etappe 1.5m afstand te houden van andere
mensen.
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.
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.
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.
De regelgeving rondom COVID-19 vanuit de overheid zijn te allen tijde leidend. Deze regels zijn hier te
vinden.
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Wij adviseren om het behalen van een frisse neus te combineren met het lopen van de etappe.
Als blijkt dat een deelnemer zich niet aan de regels onder kop 5 houdt, dan wordt deze deelnemer en zijn ploeg
gediskwalificeerd van deelname aan de Online Batavierenrace.
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