REGLEMENT SCRIPTIEPRIJS VERENIGING VOOR SPORT EN RECHT
(laatstelijk vastgesteld door het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht op 2 februari 2009)

1. Sport en Recht-prijs
1.1. Blijkens haar statutaire doelstelling beoogt de Vereniging voor Sport en Recht (hierna te
noemen: de Vereniging) onder meer het bevorderen van de rechtswetenschap, alsmede
het bevorderen van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de
sport, zulks in de ruimste zin des woords.
1.2 Teneinde de wetenschap op het gebied van sport en recht te bevorderen heeft de
Vereniging besloten tot het instellen van een prijs voor een belangwekkende scriptie
van rechtswetenschappelijke aard op het gebied van sport en recht.
1.3 Jaarlijks zal aan de onder 1.2 bedoelde scriptie een prijs worden toegekend, genaamd:
de “Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs", bestaande uit een door de vereniging of
door een organisatie die de scriptieprijs sponsort ter beschikking gesteld geldbedrag,
welk bedrag bij voorkeur dient te worden aangewend voor een wetenschappelijk doel,
zoals studiebeurs, studiereis, voorbereiding promotie en/of het volgen van een seminar
of een symposium.
1.4. De beoordeling van de scripties en de beslissing tot het toekennen van de prijs
geschiedt door een jury.
2. Scriptie
2.1. Onder scriptie wordt in dit reglement verstaan een oorspronkelijk werkstuk op
rechtswetenschappelijk terrein de relatie sport en recht betreffende. De scriptie dient te
zijn gemaakt in het kader van het afstuderen in de masterfase aan een universiteit.
2.2. De scriptie bestaat uit minimaal 25 pagina's, de pagina’s die betrekking hebben op
registers en verwijzingen niet meegerekend.De tekst van de scriptie dient, met
uitzondering van nieuwe hoofdstukken, doorlopend te zijn. Elke pagina dient te zijn
genummerd. De voetnoten dienen onderaan dezelfde pagina te zijn vermeld.
2.3. De scriptie dient in de Nederlandse taal geschreven te zijn.
2.4. Alleen scripties die voltooid zijn in de periode van twaalf maanden voorafgaande aan de
datum waarop ze worden ingezonden, komen voor beoordeling in aanmerking.
2.5. Inzending van een scriptie houdt toestemming in tot eventuele openbaarmaking en
publicatie van de scriptie op de website van de Vereniging. Wanneer de Vereniging of
de organisatie die de scriptieprijs sponsort tot openbaarmaking besluit, zal met de
student overleg worden gevoerd over mogelijke royalty’s. Indien openbaarmaking
beperkt blijft tot uitgave door de Vereniging tegen kostprijs of publicatie op de website
van de Vereniging of van de sponsor, kan de student geen aanspraak maken op
royalty’s.
3. Deelneming
3.1. Deelneming staat open voor studenten, die zijn ingeschreven aan een Nederlandse
universiteit of een instelling van hoger beroepsonderwijs.
3.2. Indien de scriptie is vervaardigd door meer dan één persoon, dingen zij tezamen mee
als waren zij één persoon.
3.3. Bestuursleden en juryleden van de Vereniging zijn van deelneming uitgesloten.

4. Inzending scriptie
4.1. Inzending geschiedt door de student zelf, dan wel door een ander met toestemming van
de student, van welke toestemming schriftelijk moet blijken.
4.2. De termijn van inzending sluit elk jaar op 1 september, tenzij anders bekend wordt
gemaakt.
4.3. Na 1 september ingediende scripties, dingen in beginsel mee naar de in het
daaropvolgende jaar uit te reiken prijs, tenzij de jury de scriptie alsnog voor het lopende
jaar toelaat.
4.3. Scripties dienen in viervoud per post te worden ingezonden.
5. Jury
5.1. De jury bestaat uit vier, door het bestuur van de Vereniging, benoemde juristen, die
deskundigheid hebben verworven op het gebied van sport en recht.
5.2. De jury beoordeelt de scripties aan de hand van de in art. 6 vermelde criteria.
5.3. De jury kan zich doen adviseren en/of bijstaan door adviseurs, indien het onderwerp
en/of het aantal van ingezonden scripties daartoe aanleiding geeft. Een jurylid of
adviseur mag op generlei wijze betrokken zijn of worden bij de totstandkoming van de
scriptie.
5.4. De adviseurs hanteren dezelfde beoordelingscriteria als de jury. Zij hebben geen stem
in de beslissing tot toekenning van de prijs.
5.5. De namen en hoedanigheden van de adviseurs worden niet bekendgemaakt, behalve in
het geval aan een door hen beoordeelde scriptie de prijs wordt toegekend.
5.6. Indien en voor zover de ingezonden scripties geen van alle voldoen aan de naar
redelijkheid en billijkheid door de jury gehanteerde beoordelingscriteria, wordt de prijs in
dat jaar niet uitgereikt.
5.7. Indien de student de prijs weigert, beoordeelt de jury met inachtneming van het in 5.6
bepaalde of een andere scriptie voor toekenning van de prijs in aanmerking komt.
5.8. De toekenning van de prijs is bindend. Beroep tegen een beslissing van de jury is niet
mogelijk.
6. Beoordelingscriteria
6.1. De jury beoordeelt de scripties aan de hand van de in dit artikel vermelde criteria.
6.2. Juridische diepgang: de mate waarin de student het gekozen onderwerp voldoende
heeft uitgewerkt en de mate waarin dit zich vertaalt in de moeilijkheidsgraad van het
behandelde onderwerp.
6.3. Juridische beheersing: de mate waarin de student blijk geeft van een juridische
beheersing van het behandelde onderwerp en van het daaraan ten grondslag liggende
Nederlandse recht en - voor zover rechtsvergelijking aan de orde is - van het
betreffende buitenlands recht.
6.4. Wetenschappelijke waarde: de mate waarin de scriptie door zijn inhoud, rubricering,
bespreking van jurisprudentie en literatuur, alsmede door de student getrokken
conclusies een verrijking van de juridische wetenschap betekent, een en ander op
zodanig wijze dat de student of derden het behandelde onderwerp nadien op wetenschappelijke wijze nader kunnen verdiepen.
6.5 Juridische volledigheid: de mate van volledigheid van in relatie tot het behandelde
onderwerp blijkende jurisprudentie- en literatuuronderzoek, gemeten naar zowel het
behandelde sportonderwerp, als naar de daaraan ten grondslag liggende algemene
rechtsgebieden.
6.6. Originaliteit: de mate waarin het gekozen onderwerp en de daarbinnen gehanteerde
vraagstelling(en) getuigen van een wetenschappelijk verantwoorde originaliteit, eigen
invalshoek en/of eigen opvattingen.
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6.7. Praktische toepasbaarheid: de mate waarin het gekozen onderwerp en in de scriptie
beschreven opvattingen, eigen visie en aangedragen oplossingen voor de sportwereld
van praktisch belang zijn en wel zodanig dat vertaling daarvan in beleid, rechtspraak
en/of reglementering mogelijk is.
6.8. Rechtsvergelijking: de mate waarin aan rechtsvergelijking is gedaan, in welke omvang
en met welk resultaat, alsmede de mate waarin de rechtsvergelijking bijdraagt aan
Nederlandse rechtsvinding. Omdat niet elk onderwerp zich voor rechtsvergelijking leent,
zal dit criterium alleen als doorslaggevend criterium in de oordeelsvorming van de jury
worden betrokken, indien twee of meer studenten bij de beoordeling van de onder 6.2
t/m 6.7 vermelde criteria ex aequo eindigen.
7. Bekendmaking en uitreiking prijs
7.1. De jury maakt uiterlijk veertien dagen vóór de te houden jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging bekend òf en indien ja aan welke student de prijs is toegekend.
De Vereniging zal hiervan aan de media mededeling doen.
7.2. Een ieder die een scriptie heeft ingezonden, wordt schriftelijk van de beslissing van de
jury in kennis gesteld.
7.3. De student, aan wie de prijs is toegekend, kan gedurende zeven dagen schriftelijk aan
de jury mededelen dat hij de toegekende prijs weigert, bij gebreke waarvan het er voor
wordt gehouden dat de prijs wordt aanvaard. In het geval van een weigering handelt de
jury als bepaald in 5.7. De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse algemene
vergadering van de Vereniging, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
7.4 De inzender van de scriptie verleent het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht
bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de scriptie, indien deze wordt bekroond, te
verspreiden onder de leden van de Vereniging voor Sport en Recht. Deze verspreiding
kan geschieden in gedrukte vorm en/of op de website van de vereniging.
8. Intrekking prijs
8.1. Indien na de uitreiking van de prijs blijkt, dat de bekroonde scriptie (geheel of
gedeeltelijk) niet als een oorspronkelijk werk van de student is te beschouwen, kan de
jury de toekenning van de prijs herroepen, welke herroeping met vermelding van de
reden(en) openbaar kan worden gemaakt.
8.2. De student wordt van de onder 8.1. bedoelde beslissing van de jury schriftelijk in kennis
gesteld.
8.3. Voor zover uitreiking van de prijs nog niet heeft plaatsgevonden, alsmede indien en voor
zover een uitgereikte prijs nog niet geheel of gedeeltelijk is benut, vindt het bepaalde in
1.3 voor zover mogelijk geen toepassing.
9. Vaststelling en wijziging van het reglement
Dit reglement is vastgesteld en kan slechts worden gewijzigd door het bestuur van de
Vereniging voor Sport en Recht.
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