Водич за играча
Када имате IPIN и налог за Tенис Европи, имате право да се придруже хиљадама других
јуниорских играча који учествују на Јуниор Туру.
1 . ПРИЈАВА ЗА ВАШ IPIN
Од 2010, сви играчи морају имати важећу IPIN (Међународни играчки идентификациони
број), издат од стране ИТФ-а да игра на ТЕ Јуниор Тоуру. Важно је да се пријавите и
платите за ваш IPIN довољно прије рока за пријаве за турнире да бисте били сигурни да је
пријава прихваћена.
Ваше чланство ће важити за једну (1) календарску годину (од јануара до децембра).
Међутим, ако се региструјете током мјесеца новембра или децембра, регистрација ће
важити до краја текуће године и цијелу наредну годину (од јануара до децембра).
Кликните https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4 да посјетите сајт ИТФ и пријавите
се за ваш IPIN. Пратите упутства на сајту. Мораћете уњети своје име, датум рођења,
адресу е-поште и неке друге податке, а затим да се идентификујете међу именима која се
појављују на екрану.
Када завршите, добићете е-поруку која садржи линк који активира свој налог IPIN. Након
тога можете изабрати лозинку и како желите да платите накнаду IPIN на интернету
користећи кредитну картицу или у готовини на борилишту на првом турниру играте.
Годишња накнада за чланство IPIN за јуниоре је 35 $.
Ако желите да обновите своју постојећу IPIN чланство за 2014. годину, морате да се
пријавите на ваш налог IPIN на ИТФ сајту овде. Мораћете свој IPIN број и IPIN лозинку
да се улогујете. Када сте пријављени, кликните на обнову поруку на 2014. годину и
пратите упутства да се обнови.
2. . ТЕНИС ЕВРОПА РАЧУН
Поред Ипин , потребно је да се региструјете за налог Тенис Европе овдје:
http://te.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx
Пратите упутства на екрану. Потребно је да креирате своје корисничко име и лозинку .
Ово може битиисти или различит од оног који сте изабрали за вашу Ипин ако желите .
Када све се попуни кликните 'submit'. Сада можете унети турнир на Јуниор Туру.
Можете кликнути своје име у горњем десном углу сајта Тенис Европе у било ком
тренутку да отворите свој профил. Ту можете да прерасподијелити приоритетне турнире
до Рока за пријаву (Entry Deadline).

Корак по корак упутство за креирање налога Тенис Европа налога налази се на
http://www.tenniseurope.org/file_download.aspx?id=26563
3. УПУТСТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ своје ставке
http://www.tenniseurope.org/file_download.aspx?id=26564 упутство за пријаву турнира
http://www.tenniseurope.org/file_download.aspx?id=26568 формулар за пријаву
http://www.tenniseurope.org/file_download.aspx?id=26566 Детаљан водич за играче на
енглеском
Све пријаве/одјаве морају бити онлине или путем факса.
Е-маил пријаве/одјаве се не прихватају.

