Mednarodni turnirji iz koledarja
Evropske teniške federacije (Tennis Europe) do 12, 14 in 16 let

V letu 2010 je Evropska teniška federacija uvedla spremembe v sistemu igranja mednarodnih
turnirjev iz svojega koledarja tekmovanj v kategorijah do 12, 14 in 16 let.
Pregled najpomembnejših sprememb:






Za prijavo in nastop na mednarodnem turnirju v kategorijah do 12, 14 in 16 let morajo
tekmovalci imeti IPIN (International Player Identification Number - Mednarodno
indetifikacijsko številko), ki ga dodeljuje ITF. Za pridobitev le-te morajo plačati letno
članarino, ki za igralce v teh kategorijah znaša 30$.
Postopek pridobivanja IPIN-a:
- uporabljajo se samo črke iz angleške abecede;
- IPIN kodo dobite na spletni strani ITF-a preko povezave:
http://www.itftennis.com/ipin/;
- navesti je potrebno željene podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov,
elektronsko pošto-email in ostale podatke;
- določiti geslo;
- izbrati način plačila pristopnine (kreditna kartica ali v gotovini na prvem turnirju
na katerem bo tekmovalec nastopil).
Poleg IPIN-a morajoimeti igralci odprt osebni uporabniški naslov (Account) pri Tennis Europe.

Za oblikovanje osebnega uporabnikovega računa je potrebno:
-

povezati se preko povezave
http://te.turnamentsoftware.com/member/createaccount.aspx

in slediti navodilom.








Tekmovalci se prijavljajo na turnirje preko interneta. Rok za prijave je torek, štiri tedne (27
dni) pred pričetkom turnirja do 15.00 ure po srednjeevropskem času v času zimskega
obdobja, oziroma do 16.00 ure v času poletnega obdobja. Sistem prijav je centraliziran,
prijave ne gredo preko nacionalne teniške zveze, niti jih ne obdelujejo organizatorji turnirjev.
Če ima turnir več kategorij (na primer 14 in 16 let), mora tekmovalec izbrati eno kategorijo v
kateri bo nastopal.
V letu, v katerem bo dopolnil 13 let, se lahko igralec prijavi na tri turnirje, ki se odvijajo v
istem tednu, s tem da ima možnost nastopiti le na enem od teh. Igralci mlajši od 13. leta se
lahko prijavijo samo na en turnir v istem tednu.
Da tekmovalci lahko igrajo turnirje do 12 in 14 let, morajo imeti dopolnjenih 10 let na dan, ko
se prične glavni turnir. Turnirje do 16 let pa imajo pravico igrati igralci, ko so stari 13 let.
Igralci, ki se nimajo možnost prijaviti na turnir preko interneta, lahko to storijo preko faxa na
uradnem formularju na številko: +41 61 331 7253. IPIN mora biti naveden na formularju, kot
tudi ime osebnega uporabniškega računa pri Tennis Europe.
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Ko je rok za prijave zaključen se naredijo popisi igralcev po novih jakostnih lestvicah. Igralci so
razvrščeni v glavni turnir, kvalifikacije in na čakalno listo. Nacionalne zveze lahko določijo
nacionalno ekipo (2 mladinca ali juniorja, 2 mladinki ali juniorki in enega trenerja). Za domača
tekmovanja zveza lahko določi do 4 nacionalne ekipe, za ostale pa le enega.
Določeno število prijavljenih igralcev pride v glavni turnir po mednarodni jakostni lestvici. To
število je 10 pri tabeli 32, 18 pri tabeli 48 in 24 pri tabeli 64. Organizator ima po navodilih
Tennis Europe pravico določiti, da se igralce, ki prihajajo od daleč uvrsti v glavni turnir.
Prednost imajo igralci iz nacionalnih ekip in ekipe iz sosednjih držav. Število teh igralcev je 8
pri tabeli 32, 14 pri tabeli 48 in 22 pri tabeli 64. Organizatorji in nacionalne zveze imajo na
voljo določeno število povabil (Wild Cards) in to 4 pri tabeli 32, 6 pri tabeli 48 in 8 pri tabeli
64. V kvalifikacijah se igralce razvršča po mednarodni jakostni lestvici, zaporedje nerangiranih
igralcev je določen z žrebom sodelujočih držav, znotraj posamezne države pa po jakostni listi
nacionalne zveze.
Po roku za prijavo na turnir, sta sreda in četrtek dneva, ko nacionalne zveze določijo
nacionalne ekipe med prijavljenimi igralci, ki so prijavljeni na turnir in da razvrstijo igralce
brez mednarodnega rankinga.
Po roku za prijavo na turnir, ima organizator rok od petka do nedelje, da določi igralce iz
svoje kvote za glavni turnir.
V ponedeljek tri tedne (21 dni) pred pričetkom turnirja, ob 14. uri se objavijo liste igralcev na
uradni strani Tennis Europe.
Igralci imajo možnost odjave preko interneta. Rok za odjave je torek do 15.00 (16.00) ure dva
tedna (13 dni) pred pričetkom turnirja. Igralci, ki se odjavijo s turnirja po roku za odjave, a so
sprejeti v glavni turnir ali kvalifikacije, bodo obravnavani in izpostavljeni sankcijam za pozno
odjavo. Igralci, ki se nimajo možnosti odjaviti preko interneta, imajo možnost, da to storijo
preko faxa na številko: +41 61 331 7253. IPIN mora biti naveden na formularju, kot tudi ime
osebnega uporabniškega računa pri Tennis Europe.
Po roku za odjave igralec lahko ostane prijavljen samo na enem turnirju. V kolikor se sam
pravočasno ne odjavi s preostalih turnirjev, bo z jih avtomatsko izbrisan. Igralec s seznama za
glavni turnir ali kvalifikacije, objavljenega po roku za odjavo, je obvezen nastopiti na turnirju,
v nasprotnem primeru bo sankcioniran. Igralci s seznama na čakanju se lahko odjavijo tudi po
roku za odjave brez kazni. V primeru da so sprejeti v kvalifikacije pa so dolžni nastopiti.
V četrtek ob 15.00 (16.00) uri v tednu pred turnirjem bo status na vseh seznamih zamrznjen.
V slučaju odpovedi po tem roku, se igralce iz kvalifikacij ne bo več premikalo v glavni turnir in
s čakalne liste v kvalifikacije. V slučaju, da je na čakalni listi, lahko igralec pristopi k osebni
prijavi za kvalifikacije in se uvrsti v kvalifikacije, v kolikor so prosta mesta. V kolikor igralec, ki
je na čakalni listi v času zamrznitve seznamov ne pristopi k osebni prijavi za kvalifikacije, ni
obvezen nastopiti na turnirju. V primeru, da se igralec odjavlja po roku zamrznitve seznamov,
to ne more storiti preko interneta , ampak mora faxirati uradni formular organizatorjem
turnirja in na Tennis Europe na številko: +41 61 331 7253. IPIN mora biti naveden na
formularju, kot tudi ime osebnega uporabniškega računa pri Tennis Europe.
Osebna prijava za kvalifikacije je obvezna za vse igralce, ki so na seznamu prijavljenih za
kvalifikacije in traja do 18.00 ure po lokalnem času dan pred pričetkom kvalifikacij. Če so
prosta mesta v kvalifikacijah, se lahko igralci z čakalne lista vpišejo in popolnijo kvalifikacije
po vrstnem redu s čakalne liste. Igralci, ki niso prijavljeni na turnir se prav tako lahko vpišejo
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na čakalno listo in imajo možnost, da pridejo v kvalifikacije, če za te ni dovolj prijavljenih
igralcev.
Igralec je lahko oproščen obveznosti, da se z osebnim podpisom prijavi za kvalifikacije le v
primeru, če je prijavljen in ta dan ali dan prej igra tekmo na drugem koledarskem turnirju
Tennis Europe ali ITF do 18 let ali pa ga je direktor tega turnirja prijavil za naslednji turnir.
Enako velja tudi za glavni turnir.
Če igralec iz seznama za kvalifikacije na dan pričetka kvalifikacij igra tekmo na drugem
turnirju, lahko zaprosi za status za posebne primere (Special Exempt) in ima možnost za
glavni turnir. Število takih izjem na turnirju je omejeno, v glavnem na dva. Če je več igralcev s
tem statusom, imajo prednost bolje rangirani igralci, ki igrajo tekme v kategoriji med
posamezniki, kot pa igralci, ki igrajo v parih. Igralci, ki ne nastopijo v kvalifikacijah, zaradi
nastopanja na drugem turnirju in ne dobijo status posebne izjeme, niso podvrženi sankcijam.
Za igranje parov morata oba igralca podpisati prijavo. Rok za prijavo parov je do 12.00 ure po
lokalnem času prvega dne glavnega turnirja. Srečanja parov so lahko dodana na razpored
tega dne, vendar ne pred 15.00 uro, oziroma najmanj 2 uri po objavi tabele parov.
Od sezone 2010 se uporablja nov sistem rangiranja.
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Strokovni svet TZS-ja na predlog selektorja odreja postopek
prijavljanja na mednarodne turnirje iz koledarja Tennis Europe:

-

-

-

-

Oseba zadolžena za prijavo nacionalnih ekip je Manja Izlakar;
Za turnirje, ki so v programu selektorjev TZS-ja nacionalne ekipe določajo selektorji
posameznih kategorij in pravočasno javijo Manji Izlakar. Trenerja-spremljevalca
sporazumno določijo selektorji. Selektorji so dolžni objaviti program in uvrščanje turnirja
v dodatni program najmanj 6 tednov pred pričetkom turnirja, oziroma 2 tedna pred
rokom za prijavo;
Za vse ostale turnirje se v nacionalno ekipo prijavlja po dva igralca in dve igralki po
zaporedju s seznama prijavljenih na turnir. Za trenerja nacionalne ekipe se določi
trenerja najbolje rangirane-(ga) igral-ca(ke);
Poleg prijave nacionalnih ekip, Manja Izlakar prijavlja po zaporedju igralce brez
mednarodnega rankinga po jakostni lestvici TZS v vsaki kategoriji;
Igralci so dolžni dostaviti Manji Izlakar svoje e-mail naslove in telefonske številke na
katere jih lahko kontaktira;
Igralci kateri prihajajo v izbor za uvrščanje v nacionalne ekipe so dolžni odpovedati ostale
turnirje na katere so prijavljeni v tistem tednu. Igralci lahko zavrnejo poziv v nacionalno
ekipo in ostanejo na seznamu na ne več kot enem turnirju;
V nacionalno ekipo so lahko vpoklicani le igralci ki so registrirani pri Teniški zvezi
Slovenije.
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