
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY ZGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA SIĘ
Z TURNIEJÓW TENNIS EUROPE (do lat 12-tu, 14-tu i 16-tu)

Od dnia 1 stycznia 2010 roku wszystkie zgłoszenia i odwołania z turniejów TE Junior Tour są
koordynowane przez biuro Tennis Europe.
Wszyscy zawodnicy, którzy pragną zgłosić się i wziąć udział w turnieju TE muszą mieć IPIN
(Indywidualny  Numer  Identyfikacyjny  nadawany  przez  ITF)  oraz  TE  Account  (konto
indywidualne TE).

Informacje ogólne
 Każdy zawodnik może zgłosić się i odwołać osobiście przez Internet logując się na

specjalnej stronie TE. System działa 24 godziny na dobę.
 Termin zgłoszeń – wtorek do godz. 14.00 GMT 4 tygodnie (28 dni) przed tygodniem

turniejowym
 Termin odwołań – wtorek godz. 14.00 GMT 13 dni przed tygodniem turniejowym.
 Zawodnik może zgłosić się do maksymalnie trzech turniejów w jednym tygodniu, ale

podobnie  jak  w  turniejach  zawodowych,  musi  wskazać  priorytety  (kolejność
turniejów). W przypadku ich braku, biuro TE ustala kolejność turniejów biorąc pod
uwagę następujące kryteria:

o aktualna kategoria wiekowa zawodnika
o wyższa kategoria turnieju
o poprzez losowanie.

 Zawodnik  może  zgłosić  się  tylko  w  jednej  kategorii  wiekowej  (dotyczy  tych
turniejów,  które  są  rozgrywane  w  tym  samym  tygodniu  w  kilku  kategoriach
wiekowych).

 W kategorii  do  lat  12-tu  można  się  zgłosić  tylko  do  jednego  turnieju  w  danym
tygodniu.

 W przypadku braku możliwości zgłoszenia i odwołania się przez internet, zawodnik
może zrobić to faxem  pod numer +41 61 3317253 (druki w załączeniu).

Procedura zgłaszania do turnieju
Krok 1: 
- wejście na stronę TE http://te.tournamentsoftware.com 
- klikamy na “Tournaments with online entry”
- wybieramy turniej, do którego chcemy się zgłosić

http://te.tournamentsoftware.com/


Krok 2:
- pojawia się strona z informacjami o turnieju

- po kliknięciu na przycisk “Enter or Withdraw” mogą pojawić się następujące komunikaty:

Oznacza to, że musisz zalogować się do systemu, aby dokonać zgłoszenia. Należy nacisnąć 
na “Online Entry with an account”.
lub

Należy nacisnąć  na „Online  entry with your  current  account  (Kamil  Nowak) jeśli  chcesz
dokonać zgłoszenia z tego konta (zalogowanego już zawodnika) lub „Online entry with a
different account”, jeśli chcesz dokonać zgłoszenia z konta innego zawodnika.



Krok 3: kreator zgłaszania do turnieju

Zaznaczamy  kwadracik  „I  Agree”  (wyrażenie  zgody  na  udział  w  turniejach  zgodnie  z
przepisami TE) i klikamy przycisk NEXT.

W tej  części  następuje  weryfikacja  IPIN.  Po  wprowadzeniu  numeru  IPIN i  hasła  należy
nacisnąć  przycisk  VERIFY. Jedynie  po pozytywnej  weryfikacji  można kontynuować dalej
(NEXT).



Dalsza weryfikacja danych osobowych. Należy obligatoryjnie wpisać jedynie adres mailowy
(Uwaga: ten sam, którego używaliśmy do tworzenia TE Account).

Dokonujemy wyboru kategorii.

W tym  oknie  należy  wskazać  priorytety  i  potwierdzić  zgłoszenie  naciskając  na  przycisk
SUBMIT.



Listy akceptacyjne
 Listy akceptacyjne są przygotowywane przez biuro TE i są dostępne w Internecie od

poniedziałku 21 dni przed tygodniem turniejowym.
 Tzw. „okno zgłoszeniowe” dla narodowej federacji – od środy godz. 4.00 GMT dzień

po terminie zgłoszeń do czwartku godz. 24.00 GMT dwa dni po terminie zgłoszeń
 Narodowa federacja

o potwierdza skład oficjalnej ekipy + oficjalnego trenera
o wskazuje kolejność zawodników

 „Okno  zgłoszeniowe”  dla  organizatora  –  od  piątku  godz.  4.00  GMT trzy  dni  po
terminie  zgłoszeń  do  niedzieli  godz.  24.00  GMT pięć  dni  po  terminie  zgłoszeń.
Organizator/Administrator wskazuje zawodników na tzw. miejsca organizatora (OA).

 Termin odwołań – wtorek godz. 14.00 GMT 13 dni przed tygodniem turniejowym.
 Zgłoszenia  nie  muszą  być  potwierdzane  przez  Narodowe  Federacje,  jednakże  NF

może zablokować starty zawodnika w turniejach w przypadku tzw. not good standing
(konflikt na linii zawodnik-federacja).

 Wprowadza się tzw. freeze deadline – czwartek godzina 14.00 GMT w tygodniu przed
turniejem głównym. Po tym terminie żaden gracz nie jest już przesuwany na listach
akceptacyjnych. Ewentualne zmiany dokonywane są tylko przez sędziego naczelnego.



Procedura odwoływania się z turnieju
Preferowaną metoda wycofywania się z turniejów jest korzystanie z tzw. profilu użytkownika.
Krok 1: zalogowanie się do systemu

Po kliknięciu  na  nazwisko  zawodnika  pojawia  się  następująca  strona.  W celu  wycofania
zawodnik należy kliknąć na „Online entries”

Krok 2: wycofanie następuje po naciśnięciu na przycisk „Withdraw”

Można  także  zmienić  priorytety  dla  turniejów  rozgrywanych  w  tym  samym  tygodniu
poruszając strzałkami przed nazwą turnieju.

Potwierdzenie zmiany priorytetów.



W celu uniknięcia przypadkowego wycofania, system prosi o potwierdzenie wyboru.


