ITF World Tennis Tour Juniors
1. Algemene toernooi informatie
•

Wat is het ITF Junior Circuit?

Het is een serie van internationale tennis toernooien voor jeugd spelers onder de 18 jaar. Het circuit geeft
spelers de mogelijkheid zich te meten met de beste spelers uit andere landen en het opdoen van ervaring in
internationale competitie voor een junior speler die overgaat naar een carrière in het professionele tennis.
•

Hoe oud moet ik zijn om mee te mogen doen aan het ITF Junior Circuit?

In seizoen 2015 van het ITF Circuit mag je deelnemen als je geboren bent tussen 1 januari 1997 en 31
december 2002. Spelers moeten hun 13e verjaardag gevierd hebben om mee te mogen doen in het ITF
Junior Circuit. Spelers hebben de mogelijkheid om in te schrijven voor ITF Junior Circuit toernooien per IPIN
account vanaf de leeftijd van 12 jaar en 11 maanden.
•

Zijn er verschillende categorieën van toernooien?

Ja, categorieën van toernooien zijn vastgesteld per “grades”. Toernooi “grades” variëren van Grade A, wat
de hoogste categorie is en o.a. de 4 Grand Slam toernooien omvat. Daarnaast Grades 1-5, waarin Grade 5
de laagste categorie is.
•

Hoe weet ik of ik goed genoeg ben om aan een kwalificatie- of hoofdtoernooi van een evenement
deel te kunnen nemen?

Allereerst dien je op het hoogste niveau te presteren binnen nationale toernooien. Meest ideale situatie zou
zijn als je al internationale ervaring hebt opgedaan bijvoorbeeld door het spelen van Tennis Europe
toernooien voordat je deelneemt aan het ITF Junior Circuit. We adviseren je om te (proberen te) starten in
Grade 4 en 5 toernooien.
•

Is er een manier om de sterkte van een bepaald toernooi te meten anders dan aan de “grade”?

Ja. We adviseren je om het Cut Offs document als leidraad te gebruiken. Dit document kan je vertellen
welke ranglijstpositie er nodig was om geaccepteerd te worden in het kwalificatie- of hoofdtoernooi van een
toernooi. Het Cut Offs document is te vinden via: http://beta.itftennis.com/juniors/tournaments/cut-offs.aspx
in het “Tournament” gedeelte van de ITF juniors website.

2. IPIN
IPIN is het International Player Identification Number. Alle spelers die willen deelnemen aan een ITF toernooi
moeten zich eerst registreren voor een IPIN. Registratie is mogelijk via
https://www.itftennis.com/juniors/ipin/about-ipin.aspx
Via de IPIN communiceert de ITF met spelers. Inschrijvingen en terugtrekkingen worden ook via de IPIN
verwerkt. Voor vragen over de IPIN kun je het beste de IPIN FAQ’s bekijken:
https://www.itftennis.com/juniors/ipin/faqs.aspx
Belangrijk is dat je geregistreerde e-mailadres binnen de IPIN juist is aangezien alle communicatie
betreffende toernooi inschrijvingen en terugtrekkingen en Code of Conduct informatie verstuurd wordt naar
dat e-mailadres. Om je geregistreerde e-mailadres of wachtwoord te wijzigen dien je in te loggen op je IPIN
account en ga je naar het “My Profile” gedeelte en daarna het “Security Details” gedeelte.
Toernooi-inschrijvingen.
•

Heb ik een IPIN nodig?

Ja. Om ITF Junior Circuit toernooien te kunnen spelen moeten spelers zich registreren voor een IPIN. Elke
speler heeft een uniek IPIN nummer.
Een IPIN kost $40 USD per jaar en kan verkregen worden via www.itftennis.com/ipin.
•

Hoe schrijf ik me in voor toernooien?

Een speler logt in op zijn IPIN account (IPIN Online Service) en selecteert het Enter/Withdraw gedeelte om
de kalender te bekijken. De speler heeft de mogelijkheid om een week te selecteren en daar alle toernooien
van die bewuste week te bekijken.
Om de inschrijving te verzenden klik je op de “ADD” knop die naast het toernooi van je keuze staat waarna
verdere instructies volgen.
De inschrijving zal bevestigd worden via de e-mail en de naam van de speler zal op de inschrijflijst
verschijnen welke ook te zien is in de IPIN account.
Op de “My Schedule” pagina in de IPIN account zijn de toernooien te zien waar de speler zich voor heeft
ingeschreven.
•

Kan ik me op een andere manier inschrijven voor een toernooi?

Als de IPIN niet beschikbaar is kan een officieel ITF inschrijfformulier (entry form
http://www.itftennis.com/juniors/tournaments/entrieswithdrawals.aspx) ingevuld worden en gestuurd worden
naar de ITF Juniors afdeling. Het kan via e-mail gestuurd worden naar juniors@itftennis.com. Het formulier
moet voor de inschrijf deadline ontvangen zijn door de ITF. Het is de spelers verantwoordelijkheid om te
checken of het inschrijfformulier goed aangekomen is.

•

Kan ik me inschrijven voor meer dan één toernooi per week?

Een speler mag zich inschrijven voor maximaal 3 ITF Junior Circuit toernooien in dezelfde toernooiweek en
moet een prioriteit geven aan deze inschrijvingen (voorkeur 1,2,3). Als er geen prioriteit wordt gegeven zal
de ITF dit alsnog doen op basis van de volgorde van inschrijving.
•

Bestaat er een inschrijfdeadline?

Ja. Grade 1 t/m 5 toernooien hebben een inschrijfdeadline van 14.00u GMT (Londen) op dinsdag 27 dagen
voor de maandag van de toernooiweek. Grade A toernooien hebben een deadline van 14.00u 27, 34 of 41
dagen voor de maandag van de toernooiweek.
De inschrijf deadline van elk toernooi staat vermeld op de factsheet van het toernooi; de factsheet wordt
gepubliceerd binnen de IPIN en op de ITF Juniors website kalender. Een “aftel” klok wordt vermeld op de
“Enter/Withdraw” pagina binnen de IPIN. Deze laat zien hoeveel tijd er nog is voor de inschrijfdeadline van
het toernooi.
•

Wat gebeurt er als ik een inschrijfdeadline gemist heb?

Late inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
Een speler kan zich eventueel nog inschrijven voor het kwalificatietoernooi als een “On-Site Alternate”. Er is
geen garantie dat je dan alsnog geaccepteerd wordt als een On-Site Alternate.
•

Mag ik meer dan één toernooi per week spelen?

Nee, het is toegestaan om slechts één toernooi met overlappende data te spelen.
•

Een toernooi waarvoor ik me wil inschrijven is niet beschikbaar via de IPIN terwijl ik me wel voor
andere toernooien in dezelfde week via de IPIN kan inschrijven. Waarom is dit?

Elk toernooi moet 10 weken voor de startdatum van het toernooi een factsheet naar de ITF opsturen. Als
deze factsheet te laat is, is inschrijven via de IPIN niet mogelijk totdat de ITF een goede factsheet ontvangt.

Acceptatielijsten.
•

Wanneer worden de acceptatielijsten gepubliceerd?

Acceptatielijsten worden een paar uur na de inschrijf deadline gepubliceerd via de IPIN en op de ITF Junior
Circuit website. (zie hieronder)
•

Wat zijn de criteria die gebruikt worden voor de acceptatie in toernooien?

Kijk naar regel 46 van de ITF Junior Circuit Regulations; https://www.itftennis.com/media/299650/299650.pdf
•

Welke ranglijstposities worden gebruikt voor de acceptatie van toernooien?

De ITF Junior World Rankings en de ATP/WTA ranglijstposities op de inschrijfdeadline. Wanneer een
acceptatielijst eenmaal is gepubliceerd zal deze niet worden geüpdatet met de hier opvolgende
ranglijstposities.
•

Wordt er ook rekening gehouden met mijn nationale ranglijstpositie?

Ja maar alleen als je geen ITF Junior World Ranking of ATP/WTA ranking hebt. Nationale ranglijstposities
worden gebruikt om ingeschreven spelers zonder internationale ranking afkomstig uit hetzelfde land een
volgorde/positie te kunnen geven.
Een nationale federatie mag vier keer per jaar nationale ranglijstposities doorgeven aan de ITF. Als je
vragen hebt over je nationale ranglijstpositie dien je contact op te nemen met de KNLTB: afdeling Toptennis.
•

Op hoeveel acceptatielijsten van toernooien in dezelfde speelweek kan ik vermeld staan?

Een speler kan zich inschrijven voor drie toernooien in één speelweek en kan vermeld staan op drie
acceptatielijsten. Als een speler ingeschreven staat in meer dan 1 toernooi in dezelfde week voor de
terugtrek deadline is het de spelers verantwoordelijkheid te kiezen welk toernooi gespeeld gaat worden en
zich terug te trekken voor andere toernooi(en) waarvoor is ingeschreven.
Het is de spelers verantwoordelijkheid om zijn/haar positie op de acceptatielijst(en) te weten van alle
ingeschreven toernooien.
De acceptatielijsten blijven “open” staan tot de Freeze Deadline om 14.00u GMT op de woensdag 5 dagen
voor de maandag van de toernooiweek. De lijsten worden geüpdatet als spelers zich terugtrekken voor het
toernooi.

Terugtrekken voor ITF Junior toernooien.
•

Hoe trek ik me terug voor een toernooi?

Je moet je terugtrekken via je IPIN account. Login op je IPIN en ga naar het “Enter/Withdraw” gedeelte om je
terugtrekking te regelen.
•

Wat gebeurt er op de terugtrek deadline?

Als de speler op de terugtrek deadline nog steeds staat vermeld op meer dan één ITF Junior acceptatielijst
dan zal de IPIN automatisch beslissen welk toernooi de speler zal spelen.
Deze beslissing is gebaseerd op de status van de speler op elke acceptatielijst. (Hoofdtoernooi
geaccepteerd, Kwalificatie geaccepteerd of Alternate). IPIN geeft prioriteit aan Hoofdtoernooi geaccepteerd
voor Kwalificatie geaccepteerd voor Alternate status. Met andere woorden; als een speler is geaccepteerd
voor het Hoofdtoernooi van het ene evenement en in de Kwalificatie staat van het andere evenement dan zal
de speler verplicht zijn het toernooi te spelen waar hij/zij in het Hoofdtoernooi staat en zal hij/zij automatisch
teruggetrokken worden voor de andere toernooien.
Alleen als een speler is geaccepteerd in meer dan één Hoofdtoernooi zal de IPIN gebruik maken van de
prioriteit die de speler heeft aangegeven tijdens het inschrijven.
De IPIN’s beslissing kan niet gewijzigd worden. Het wordt dus sterk aangeraden dat een speler proactief is
en de beslissing zelf maakt voor de terugtrek deadline.
•

Kan ik nog veranderen van toernooi na de terugtrek deadline?

Nee. Als de terugtrek deadline is geweest ben je verplicht tot het spelen van het bewuste toernooi en kan dit
niet meer gewijzigd worden.
Er is één uitzondering op deze regel die wordt uitgelegd in regel 46. c) wildcards van de ITF Junior Circuit
Regulations. In sommige omstandigheden is het mogelijk om een wildcard in een ander toernooi te
accepteren als dit betekent dat je verplaatst van Kwalificatie naar Hoofdtoernooi of als het je de mogelijkheid
geeft te spelen in een hoger Grade toernooi.
•

Wat gebeurt er als ik me vergeet terug te trekken of als ik me niet via de IPIN of het terugtrek
formulier terugtrek?

Een No Show boete zal gegeven worden aan de speler die is geaccepteerd in het Hoofdtoernooi of
Kwalificatie die zich niet inschrijft (op locatie) of officieel terugtrekt.
•

Als ik op de Alternate acceptatielijst sta moet ik me dan terugtrekken?

Nee. Een Alternate op de Freeze Deadline is niet geaccepteerd in het hoofdtoernooi of de kwalificatie dus
hoeft zich niet terug te trekken. Het is de spelers verantwoordelijkheid om zijn/haar positie op de
acceptatielijst te weten. Maar wel als je doorschuift.

•

Wat is een late terugtrekking?

Een late terugtrekking is een officiële terugtrekking die gedaan is na de terugtrek deadline. De terugtrek
deadline is om 14.00u GMT op dinsdag 13 dagen voor de maandag van de toernooiweek. De speler moet
zich terugtrekken via de IPIN of het officiële terugtrek formulier.
•

Word ik bestraft voor een late terugtrekking?

De eerste 3 late terugtrekkingen in een kalender jaar worden niet bestraft. Alle volgende late terugtrekkingen
zullen resulteren in een straf. De speler moet altijd zich terugtrekken via de IPIN of het officiële terugtrek
formulier.
•

Moet ik een medische verklaring overleggen om me terug te trekken voor een toernooi?

Nee. Een speler kan zich online terugtrekken via de IPIN of een officieel terugtrek formulier opsturen.
Ik heb een langdurige blessure en heb me te laat terug getrokken voor een aantal toernooien op rij. Word ik
nu gestraft voor al deze late terugtrekkingen?
Als een speler zich te laat terugtrekt voor 2 toernooien achter elkaar dan worden deze automatisch
gecombineerd en gezien als maar 1 late terugtrekking.
Als een speler zich terugtrekt voor meer dan 2 toernooien achter elkaar kunnen deze ook gecombineerd
worden op verzoek. De speler moet een medische verklaring opsturen die de data van alle toernooien dekt.
De ITF zal dan de late terugtrekkingen combineren (en ook als maar 1 late terugtrekking registreren)
Als dit 1 van de 3 eerste late terugtrekkingen van het kalenderjaar is zal geen straf volgen. Als de speler al 3
late terugtrekkingen heeft gedaan zal de volgende late terugtrekking wel bestraft worden.

Ranglijsten
•

Hoe win ik ITF Junior World Ranking punten?

Een speler moet tenminste één ronde spelen en winnen in het hoofdtoernooi van een ITF Junior Circuit
toernooi om in aanmerking te komen voor ranglijstpunten*. Afhankelijk van de grootte en “grade” van het
hoofdtoernooi kan het zijn dat een speler meer dan één ronde moet winnen om punten te krijgen. Een walkover telt niet als het spelen en winnen van een wedstrijd.
Een tabel met alle ITF Junior World Ranking Points is te vinden in regel 32 ITF Junior Circuit Regulations.
•

Hoe worden mijn ITF Junior World Ranking punten berekend?

Het ITF Junior Circuit maakt gebruik van een gecombineerde “Rollover” ranglijst. Iedere week wordt deze
ranglijst geüpdatet nadat een week van toernooien heeft plaatsgevonden.
Een ranking wordt bepaald op basis van de 6 beste singles resultaten en de beste 6 dubbel resultaten van
een speler gezien over een periode van 52 weken. Dubbel ranglijstpunten worden gedeeld door 4 om
ranglijst calculatie redenen.
•

Wanneer worden de ranglijsten gepubliceerd?

Iedere maandag zodat de resultaten van de vorige week hierin verwerkt kunnen zijn.
•

Welke ranglijsten worden gebruikt om de toernooien te accepteren?

De ITF Junior World Ranking en de ATP/WTA ranglijsten op de dag van de entry deadline. Als een
acceptatielijst eenmaal gepubliceerd is zal deze niet meer geüpdatet worden.
•

Welke ranglijst wordt gebruikt voor de plaatsing van de toernooien?

De meest recente ranglijsten die beschikbaar zijn voor de scheidsrechter worden gebruikt voor de plaatsing.
•

Ik heb een langdurige blessure. Kan mijn ITF Junior World Ranking beschermd worden?

Nee, ranglijstposities worden niet beschermd binnen het ITF Junior Circuit.

Code of Conduct
De ITF Junior Circuit Code of Conduct kan gevonden worden in Appendix D van de regels:
http://www.itftennis.com/juniors/tournaments/rules-regulations.aspx
•

Hoe werkt het Junior Circuit Code of Conduct systeem?

Er bestaan inschrijf overtredingen en overtredingen op locatie. Een speler die een overtreding begaat krijgt
een boete in de vorm van schorsingspunten.
Een speler zal per e-mail geïnformeerd worden over verkregen schorsingspunten.
•

Waar kan ik mijn Code of Conduct status zien?

Binnen de IPIN van iedere speler is een Code of Conduct gedeelte te vinden.
•

Kan ik beroep aantekenen als ik denk dat er een fout is gemaakt?

Ja. Een speler kan beroep aantekenen door een e-mail te sturen naar de ITF Juniors afdeling voordat de
beroepstermijn verstreken is.
De beroepstermijn staat vermeld in de e-mail met de boete die de speler gekregen heeft en is ook zichtbaar
binnen het Code of Conduct gedeelte van de eigen IPIN.
•

Hoeveel schorsingspunten kan een speler verzamelen?

Als een speler 10 of meer schorsingspunten heeft verzameld binnen 52 weken zal de spelers geschorst
worden binnen het ITF Junior Circuit voor minimaal 4 weken. Aan het eind van de schorsing zullen de 10
schorsingspunten geannuleerd worden.
•

Als ik geschorst ben mag ik dan wel deelnemen aan toernooien binnen het ITF Professional Circuit?

Ja, de schorsing geldt alleen voor het ITF Junior Circuit.
•

Verlies ik ranglijstpunten als ik schorsingspunten krijg opgelegd?

Nee. Ranglijstpunten zijn compleet iets anders dan schorsingspunten. We verwijderen geen ranglijstpunten
als straf. Wees er wel voor gewaarschuwd dat er bepaalde overtredingen bestaan die betekenen dat een
speler niet gerechtigd is om ranglijstpunten te krijgen op het toernooi waar de overtreding gemaakt is.

Contactgegevens van de ITF Juniors afdeling:
Algemene e-mail adressen zijn juniors@itftennis.com en ipinjuniors@itftennis.com.
Algemene telefoonnummer is +44 208 392 4652

