Inschrijfprocedure 2019 Jeugdtour Assen
Om het inschrijven snel te laten verlopen en schrijf- en typfouten, die veel verwerkingstijd
vragen binnen de organisatie, te vermijden, hebben we de inschrijfprocedure iets aangepast.
Net als in 2018 werken met quota per deelnemend land om een zo groot mogelijke
diversiteit van het peloton van de European Junior Cycling Tour Assen te waarborgen.
Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Reserveplaatsen worden door de organisatie
aangewezen waarbij we ook de volgorde van inschrijving als belangrijkste, maar niet als
enige, criterium hanteren.
Op maandag 4 februari 2019, 10 uur Nederlandse tijd opent de inschrijving voor de
54e editie van de Jeugdtour Assen. Dan zal de link naar inschrijven actief worden.
Stap 1 – aanvraag deelname
Op het eerste scherm kiest u de juiste categorie.

U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste categorie. Na inschrijving kan dit
alleen gewijzigd worden door het doen van een nieuwe inschrijving met als risico dat de
desbetreffende categorie dan al vol is.

Stap 2 – aanvraag deelname
Na het kiezen van de juiste categorie vult u de naam van de renner in (voornaamachternaam), land, de geboortedatum (dd/mm/yyyy) en uw emailadres.

U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van het juiste email-adres en het zorgen dat
de mails die vanaf adres info@ejcta.nl worden verzonden niet door een spamfilter of firewall
worden geblokkeerd. Wanneer u niet het juiste adres invult, kunnen we geen
bevestigingsmails verzenden.
Stap 3 – bevestiging aanvraag deelname
U ontvangt een bevestigingsmail van het verzoek tot deelname. Dit betekent niet dat de
renner een startplaats heeft
Stap 4 – bevestiging deelname
De startplaatsen worden door de organisatie zoveel mogelijk in de week na inschrijving op
volgorde van aanmelding volgens de landenquota toegewezen.
Heeft uw renner een startplaats toegewezen gekregen, ontvangt u een mail met het verzoek
de gegevens van de ingeschreven renner verder in te vullen (zie afbeelding).
Hierbij geldt geen tijdsdruk dus vul de gegevens juist in. U wordt tevens verzocht het
inschrijfgeld over te maken.
De renner verschijnt op de website zonder rugnummer.

De al eerder ingevulde gegevens zijn hier niet wijzigbaar wegens beveiligingsredenen.
Mail ons die wijzigingen (met uitzondering van categorie) via info@ejcta.nl.

Stap 5 - betaling
Na ontvangst van de gegevens en de betaling, is de inschrijving definitief en ontvangt de
renner een startnummer op de website. Startnummer is startplek. De inschrijving is hiermee
afgerond.
Wanneer voor 1 april geen betaling is ontvangen of de inschrijving niet volledig is
afgerond, VERVALT DE STARTPLEK.
Reservelijst
De European Junior Cycling Tour Assen is een enorm populair evenement. We zijn gebonden
aan een maximumaantal per categorie. Vooral de jeugdcategorieën zijn binnen enkele
minuten helemaal vol. Er is dus een kans dat uw renner geen startplaats heeft. We plaatsen
hem of haar op de reservelijst. Wanneer een andere renner uitvalt of niet tijdig heeft
betaald, zullen renners van de reservelijst worden benaderd. We doen dit zoveel mogelijk op
volgorde van aanmelding maar dit is niet het enige criterium. We kijken bijvoorbeeld ook
naar het landenquotum.

Veelgestelde vragen
Ik heb geen mail ontvangen
De reden hiervoor kan zijn dat er een typfout in het adres stond of dat uw spamfilter of
firewall onze mails blokkeert.
U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van het emailadres.
Zorg verder dat info@ejcta.nl als betrouwbaar adres in uw emailprogramma staat en/of
check de spamfolder.
We kunnen bevestigingsmails niet opnieuw verzenden vanwege technische redenen.
Ik heb me ingeschreven in de verkeerde categorie
Het is uw eigen verantwoordelijkheid de juiste categorie te kiezen. De lijst met categorieën
staat op de website vermeld. Mocht dat onverhoopt mis zijn gegaan, dient u zo snel mogelijk
een nieuwe inschrijving te doen. Echter, is de desbetreffende categorie op dat moment vol,
zal de renner niet kunnen starten.
Ik heb meerdere kinderen/clubleden en niet iedereen is geplaatst
Door de populariteit van het evenement kunnen we helaas geen rekening meer houden met
meerdere kinderen in een gezin of meerdere renners van één club. We proberen de
inschrijving zo eerlijk mogelijk te houden voor iedereen en selecteren daarom zoveel
mogelijk op volgorde van inschrijving.
Annuleren
Door het hoge gehalte aan no-shows in het verleden, is annuleren niet meer kosteloos.
Annuleren voor 1 mei: 80% restitutie
Annuleren voor 1 juni: 60% restitutie
Annuleren voor 1 juli: 40% restitutie
Annuleren voor 20 juli: 20% restitutie
Annuleren kan alleen via mail: info@ejcta.nl. Dit geldt ook voor de camping
Let op: wanneer u zich niet via info@ejcta.nl afmeldt voor het evenement en daarmee
onnodig een startplek bezet heeft gehouden, een zogenaamde no-show, kunnen we deze
renner een startplek weigeren voor de Jeugdtour van 2020.
Wanneer moet ik me inschrijven voor de camping?
Wacht met het inschrijven voor de camping totdat uw renner daadwerkelijk een startplek
heeft.
Vragen?
Mail info@ejcta.nl of bel 06-55 840149.
Tussen 12 en 19 februari worden wegens vakantie geen mails beantwoord en geen
startplaatsen toegewezen.
Vragen via Facebook Messenger of Twitter worden niet beantwoord.

