Registratie European Cycling Tour Assen 2020
Vanaf 3 februari, 10 uur kan er weer worden ingeschreven voor de ‘Jeugdtour Assen’. Er zijn
elf categorieën en daarnaast twee categorieën voor de aspiranten. In 2020 beperken we de
aspiranten tot categorieën 5/6 jaar en 7/8 jaar. Het gaat bij de aspiranten om de leeftijd van
het kind op de dag dat de Jeugdtour begint, dus 27 juli 2020.
Ook dit jaar is het aantal plaatsen weer beperkt volgens het KNWU-reglement
Jeugdwielrennen. We streven ernaar zoveel mogelijk Nederlandse renners en rensters te
kunnen laten starten.
De inschrijving start op 3 februari 10 uur stipt. Hou de volgende gegevens paraat: naam
renner, woonplaats, geboortedatum, geslacht, emailadres, categorie, shirtmaat, club en
licentie (alleen voor Nederlandse licenties, Belgische renners: typ 0)
Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste categorie. Het
inschrijfsysteem doet dat automatisch voor de nieuwelingen en junioren maar in de
gemengde categorieën is dit technisch niet mogelijk.
Kiest u een verkeerde categorie en de juiste categorie is daarna vol, kan het gebeuren dat
de renner geen startplaats kan krijgen
En daarna?
Na inschrijving zal zo snel mogelijk begonnen worden met het toewijzen van de
startplaatsen, te beginnen met de jeugd. De startlijsten worden vervolgens online geplaatst
en gecommuniceerd via de sociale mediakanalen. Ook ontvang je een mail. Check je
spamfolder, vooral bij gmail-accounts.
Betaling
Na toewijzing van een startplaats wordt deze pas definitief na het betalen van het startgeld.
Doe dit voor 1 april 2020! Wanneer er op 1 april 2020 geen startgeld is ontvangen, vervalt de
inschrijving.
Betaalgegevens: 100€ per renner (€25 aspiranten). Maak het bedrag over met vermelding
van de naam of namen van de renners naar: NL68RABO0302880070 t.n.v. SOW Assen
Adres bank: Rabobank Assen en Noord Drenthe, Neptunusplein 2 , 9401 CZ Assen
Annuleren
Annuleren is tot 1 april 2020 kosteloos. Annuleer ook via een mail naar info@ejcta.nl als je
van een plek afziet omdat er dan een plekje beschikbaar komt voor een andere renner.
Annuleren voor 1 mei: 80% restitutie
Annuleren voor 1 juni: 60% restitutie
Annuleren voor 1 juli: 40% restitutie
Annuleren voor 20 juli: 20% restitutie

Deze tarieven gelden ook voor de camping! Inschrijven voor de camping gaat via
www.ejcta.nl/
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