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Wedstrijdreglement Leiden Science Run 2023 

Algemeen  

1. De Leiden Science Run is een sponsorloop in estafettevorm, gelopen over een 

parcours rondom en over het terrein van het Bio Science Park in Leiden en 

Oegstgeest. 

2. Deelname staat open voor iedereen. 

3. De inschrijfprocedure is vastgelegd in het inschrijfreglement van de Leiden Science 

Run.  

4. Deelname is op eigen risico. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of de beschadiging van 

persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen letsel.  

5. Alle deelnemende ploegen verklaren zich bekend met het wedstrijdreglement en 

onderwerpen zich aan dit reglement.  

 

Organisatie en bevoegdheden  

6. De Leiden Science Run kent de volgende organen: wedstrijdleiding, 

organisatiecommissie en wedstrijdsecretariaat. 

7. De wedstrijdleiding is bevoegd om op medische, dan wel op andere gronden:  

a. Een loper van deelname aan de race uit te sluiten, dan wel uit de race te 

verwijderen (de loper wordt dan beschouwd als een uitgevallen loper).  

b. Een ploeg te diskwalificeren, dan wel uit de race te verwijderen (deze ploeg 

wordt niet opgenomen in de einduitslag).  

c. Restitutie van de donatie zal in geval van a. en b. niet plaatsvinden. 

8. De organisatiecommissie en de wedstrijdleiding behouden zich ten allen tijden het 

recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele race af te gelasten.  

9. Het wedstrijdsecretariaat draagt de verantwoordelijkheid voor de einduitslag. Het is 

bevoegd om bij constatering van een overtreding van het wedstrijdreglement 

straftijd toe te kennen. Het wedstrijdsecretariaat is tevens verantwoordelijk voor de 

protestafhandeling. 

10. De organisatiecommissie behoudt zich het recht voor om sponsoruitingen te 

verbieden. Dit geldt zowel vóór als tijdens de race, alsook tijdens de prijsuitreiking. 
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Indien een loper of team weigert betreffende sponsoruiting te verwijderen of niet-

zichtbaar te maken, kan uitsluiting volgen.  

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verantwoordelijke 

orgaan.  
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Inrichting wedstrijd  

12. De Leiden Science Run bestaat uit 4 etappes van elke 5 km lang. De exacte route is te 

vinden op de website.  

13. Er is 1 wisselpunt voor de entree van het Snellius Gebouw (Niels Bohrweg 1), dat 

duidelijk is aangegeven.  

14. De pionnen voor en na de finish geven het wisselpunt aan. Opvolgende lopers dienen 

elkaar binnen dit wisselvak een high-five te geven. Pas nadat dit gebeurd is, mag de 

volgende loper zijn ronde starten. 

15. Het wisselpunt is bemand gedurende de gehele wedstrijd.  

16. De route zoals beschreven op de website is leidend. De pijlen op het parcours dienen 

slechts ter ondersteuning. Indien toch van de op de website geplaatste beschreven 

route moet worden afgeweken, zal iemand van de organisatie dit aangeven aan de 

team captain.  

17. De lopers kunnen begeleid worden door een fietser, dit ter ondersteuning tijdens de 

loop en voornamelijk om de loper de juiste route te laten volgen. Het verzorgen van 

een fiets en fietser zijn voor verantwoording van de team captain.  

 

Ordebepalingen  

18. De Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven 

tijdens de race onder alle omstandigheden van kracht.  

19. Instructies van politie en van medewerkers van de Leiden Science Run moeten direct 

en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot een 

diskwalificatie door de wedstrijdleiding. 

20. De lopers moeten, tenzij anders aangegeven, rechts van de weg lopen.  

21. De fietser mag nooit over start/finish heen fietsen.  

22. Bij ongevallen of ernstige verwondingen moet dit direct worden gemeld bij de 

organisatie. De medewerker zal vervolgens contact opnemen met de wedstrijdleiding 

of een arts. Het slachtoffer dient te wachten tot hulp is gearriveerd.  

23. Aan alle organisatievoertuigen dient gedurende de race te allen tijde direct doorgang 

verleend te worden.  

 

 

https://www.universiteitleiden.nl/leidensciencerun/evenement/parcours
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Wedstrijdbepalingen  

ALGEMENE BEPALINGEN 

24. Het startnummer moet ten allen tijden door de loper worden gedragen, tenzij anders 

besloten door de wedstrijdleiding.   

25. De looptijd, dat is de werkelijk gelopen tijd op een etappe, is geldig als is voldaan aan 

de voorwaarden in lid a, b en c:  

a. Er moet een geldige registratie zijn van de starttijd en de finishtijd door het 

wedstrijdsecretariaat; 

b. Er mag geen overtreding zijn geconstateerd van de bijzondere bepalingen; 

c. Een geldige looptijd wordt ongewijzigd omgezet in de klassementstijd die 

wordt verwerkt in de etappe- en einduitslagen. Indien er voor een etappe 

géén geldige looptijd is, dan wordt als klassementstijd bij het algemeen 

klassement op de betreffende etappe een kwartier straftijd toegevoegd aan 

de klassementstijd. 

26. Als een loper zijn/haar etappe voortijdig moet beëindigen, dient dit te worden 

doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. Pas wanneer het startnummer door de 

ploeg zelf is teruggebracht naar de start/finish, dan mag de volgende loper starten.  

27. De organisatiecommissie bepaalt voorafgaand aan de race of, en zo ja op welke 

manier de tijd van een deelnemer met een beperking wordt aangepast.  

28. Een ploeg die op meer dan twee etappes geen geldige looptijd heeft wordt slechts 

buiten mededinging in de einduitslag opgenomen.  

29. Protesten dienen zo snel mogelijk te worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat. 

De gepubliceerde uitslag na de race is voorlopig. Tot en met de eerstvolgende 

dinsdag na de race is het mogelijk om via e-mail protesten in te dienen bij de 

organisatiecommissie in Leiden of bij het wedstrijdsecretariaat 

(events@science.leidenuniv.nl). Het wedstrijdsecretariaat beslist op het protest. 

 

BIJZONDERE BEPALINGEN  

30. Een loper mag pas starten nadat de loper binnen het finishvak een high-five heeft 

gekregen van de finishende voorgaande loper. 

31. In geval van een uitgevallen loper kan het team ervoor kiezen om een loper twee 

etappes te laten lopen. Dit moet worden gemeld bij het wedstrijdsecretariaat.  

mailto:events@science.leidenuniv.nl
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32. Indien een deelnemer zich op zijn/haar etappe anders voortbeweegt dan lopend, zal 

zijn/haar team worden gediskwalificeerd en niet opgenomen in de einduitslag. 

33. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de wedstrijdleiding een etappe in 

te korten.  

34. Elke ploeg moet voorafgaand aan de wedstrijd een definitieve etappe-indeling 

inleveren bij het wedstrijdsecretariaat, waarop de namen van de lopers vermeld 

staan. Dit is op de wedstrijddag zelf nog mogelijk, tot een uur voor aanvang van de 

start. 

35. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen behoudt zich het recht voor indien 

noodzakelijk deze voorwaarden tussentijds aan te passen. 


