
Tennis Europe Junior Tour. 
 
Tennis Europe toernooien zijn voor veel spelers een eerste kennismaking met inter-
nationaal tennis. Deze prachtige jeugdtoernooien bieden de mogelijkheid om wed-
strijdervaring op te doen op internationaal topniveau en tegelijkertijd punten te ver-
dienen voor de TE-ranglijst.  
 
Structuur: De Tennis Europe Junior Tour bestaat uit toernooien in heel Europa. Spe-
lers uit de hele wereld mogen deze toernooien spelen. Er zijn 3 leeftijdsgroepen: t/m 
12, t/m 14 en t/m 16 jaar. De toernooien zijn onderverdeeld in Categorie 1, 2 en 3. 
Categorie 1 omvat de topevenementen en de Europese Kampioenschappen. 
 
Toernooien: Ieder toernooi kan 1 of meer leeftijdsgroepen bevatten. De organisato-
ren hebben meerdere schema groottes om uit te kiezen. 
 

Categorie 1 evenementen hebben een single hoofdtoernooi schema van 64. 
Het kwalificatietoernooi kan bestaan uit 48, 64 of 96 spelers, hieruit komen 8 
spelers voor het hoofdtoernooi. Bij indoortoernooien is het mogelijk om een 
hoofdtoernooi van 48 spelers te hebben en ook kleinere kwalificatieschema’s. 
 
Categorie 2 evenementen hebben een single hoofdtoernooi schema van 32, 
48 of 64. Het kwalificatietoernooi kan bestaan uit verschillende schema groot-
tes. 
 
Categorie 3 evenementen t/m 16 en t/m 14 jaar kunnen dezelfde schema 
groottes hebben als bij de categorie 2 toernooien maar kleinere schema’s zijn 
ook toegestaan. 
 
Categorie 3 evenementen t/m 12 jaar hebben een hoofdtoernooi schema van 
32, 48 of 64 spelers en optioneel een kwalificatietoernooi. Het 32 schema kan 
een round robin (poules) toernooi zijn gevolgd door een play off, of een elimi-
nation schema (afvalschema) in combinatie met een consolation evenement 
(verliezerronde). Bekijk de factsheets van de toernooien voor meer details. 
 
Het dubbeltoernooi omvat altijd half zoveel koppels als het single hoofdtoer-
nooi spelers bevat. (bv. als het single hoofdtoernooi schema bestaat uit 32 
spelers, bestaat het dubbelschema uit 16 koppels).  

 
Kalenders: Informatie over alle toernooien is te vinden in de “Calender” op de TE 
website. Je kan de informatie opzoeken per week, categorie en leeftijdsgroep.   
 
Alles online:  Alle toernooi kalenders, factsheets en acceptatielijsten voor de Tennis 
Europe Junior Tour zijn te vinden op de Tennis Europe website.  
 
IPIN noodzakelijk: Je moet een IPIN (International Player Identification Number) 
hebben en de jaarlijkse IPIN afdracht voldoen voordat je je kan inschrijven en kan 
spelen op de Tennis Europe Junior Tour. De IPIN wordt uitgegeven door de ITF en 
het is belangrijk dat je je voor de inschrijfdeadline opgeeft en betaalt voor de IPIN om 
er zeker van te zijn dat je de IPIN op tijd in je bezit hebt. De kosten voor de junior 
IPIN bedragen ongeveer $30,-- (Amerikaanse dollar). 

http://www.tenniseurope.org/


 
Als je nog geen IPIN hebt: Je kan een IPIN aanvragen via de ITF website. Via deze 
link volg je de instructies. Je voert verschillende gegevens van jezelf in om je aan te 
melden. Hierna ontvang je een e-mail (op het opgegeven e-mailadres) met een link 
die je aanklikt waarna je IPIN account geactiveerd is. 
Hierna selecteer je je wachtwoord (niet vergeten) en geef je aan hoe je de IPIN kos-
ten wil gaan betalen; via internet met een creditcard of cash aan de scheidsrechter 
op het 1ste toernooi dat je speelt. 
 
Tennis Europe account noodzakelijk: Naast je IPIN moet je ook een Tennis Euro-
pe account hebben zodat je de mogelijkheid hebt om je in te schrijven en mee te 
doen op de Tennis Europe Junior Tour. 
 
Klik hier om je Tennis Europe account aan te maken. 
 
Volg de instructies op het scherm. Je maakt een user name en wachtwoord aan (kan 
bijv. hetzelfde zijn als je IPIN). Als alles is ingevuld klik je op ‘submit’. Je ontvangt 
een e-mail met een link die je activeert door erop te klikken. 
Zodra je account is geactiveerd kan je je gaan inschrijven voor toernooien op de 
Tennis Europe Junior Tour. 
 
Centrale inschrijvingen: Inschrijven voor Tennis Europe toernooien kan alleen on-
line en het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf om dit te regelen. 
Inschrijvingen kunnen gedaan worden tot de dinsdag 4 weken (27 dagen) 14.00 GMT 
voor de toernooiweek.  
 
Vanaf de kalender pagina op de Tennis Europe website kan je een toernooi selecte-
ren waarvoor je je in wil schrijven. Zodra je “binnen” het toernooischerm bent moet je 
je IPIN en IPIN wachtwoord ingeven (dit duurt een paar seconden) en selecteer je de 
leeftijdscategorie waaraan je wil deelnemen (je kunt je slechts voor één leeftijdscate-
gorie per toernooi inschrijven). Zodra je hiermee klaar bent klik je op ‘submit’ en ben 
je toegevoegd aan de inschrijflijst. 
 
Als je voor nog een ander toernooi in wil schrijven klik je op het Tennis Europe Junior 
Tour logo in de linker boven hoek van het scherm, selecteer je het andere toernooi 
en herhaal je bovenstaande procedure. Je kunt in dezelfde week voor drie TE toer-
nooien inschrijven, daarbij kun je per toernooi je voorkeur aangeven. 
 
Je kan al je actieve inschrijvingen bekijken op je scherm. 
 
Als je geen mogelijkheid hebt om je digitaal in te schrijven kan je een fax sturen naar 
Tennis Europe (fax nr: +41 61 331 7253) met je inschrijving. Je moet hiervoor dan 
wel het officiële inschrijfformulier gebruiken en zowel je IPIN als je Tennis Europe ac-
count naam vermelden. 
 
Contact met de toernooiorganisatie 
Toernooiorganisaties beschikken niet over de contactgegevens van de ingeschreven 
spelers. Vanuit het systeem van Tennis Europe kunnen berichten gestuurd worden 
aan spelers, maar de toernooiorganisatie heeft geen zicht op de aankomst van deze 
berichten.  

https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4
https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4
http://te.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx
http://www.tenniseurope.org/file_download.aspx?id=26568


Toch is het voor toernooiorganisaties belangrijk dat spelers reageren op vragen en 
verzoeken, bijvoorbeeld over huisvesting, dieetwensen e.d. Reageer dus altijd even 
op vragen/verzoeken die de toernooiorganisatie doet via de mail of via social media.    
 
Inschrijflijsten: Zodra de inschrijfdeadline verstreken is worden alle inschrijvingen 
gesorteerd op basis van de nieuwe Tennis Europe Junior ranking. 
 
De ingeschreven spelers worden eerst geordend en geselecteerd naar hoofdtoernooi 
en kwalificatietoernooi gebaseerd op de Tennis Europe Junior ranking. Hierna kun-
nen de Nationale Tennis Federaties en de toernooiorganisaties de inschrijvingen be-
kijken en informatie toevoegen. 
 
Op een aantal dagen kunnen de nationale federaties inschrijvingen bekijken, nationa-
le teams en coaches nomineren en spelers zonder internationale ranking sorteren 
(‘National Window’ genoemd).  
 
Hierna heeft de toernooiorganisatie een paar dagen de tijd  om bepaalde selecties 
voor het hoofdtoernooi te maken onder de ingeschreven spelers (Organiser Window’ 
genoemd). 
 
Acceptatielijsten: Vanaf de maandagmiddag drie weken (21 dagen) voor de toer-
nooiweek kan je de eerste acceptatielijsten bekijken voor het Hoofdtoernooi, de Kwa-
lificaties en de Alternates (reservelijst). 
 
Vanaf het moment dat de acceptatielijsten vermeld worden op www.tenniseurope.org 
kan je heel gemakkelijk je positie op de verschillende lijsten volgen. De lijsten worden 
meerdere keren per dag geüpdatet waardoor je bij terugtrekkingen van andere spe-
lers je acceptatiepositie snel ziet veranderen.  
 
Terugtrekkingen: Als je je moet terugtrekken van een toernooi doe je dit vanaf de-
zelfde schermen waarmee je je hebt ingeschreven. Je kan de online terugtrekking 
gebruiken op ieder gewenst moment tot de Freeze Deadline. Als je je terugtrekt na 
deze deadline en je was geaccepteerd in het hoofdtoernooi of in de kwalificaties dan 
kun je een late terugtrek straf krijgen (bijvoorbeeld punten aftrek). Als je op de Al-
ternates lijst staat dan kun je je ongestraft terugtrekken. 
 
Log in op je Tennis Europe account en zoek het toernooi waarvoor je je wil terugtrek-
ken, volg de instructies op het scherm en klik op ‘Withdraw’. 
 
Als je je niet online kan terugtrekken kan je een fax sturen naar Tennis Europe (fax 
nr: +41 61 331 7253). Je moet hiervoor dan wel het officiële terugtrekformulier ge-
bruiken en zowel je IPIN als je Tennis Europe account naam vermelden. 
 
Withdrawal deadline: Na de terugtrek deadline op maandag 14.00 GMT twee we-
ken (14 dagen) voor de toernooiweek kan je nog maar vermeld staan op één toernooi 
acceptatielijst. 
 
Tot de terugtrek deadline kun je je altijd terugtrekken van elk toernooi zonder dat dit 
een straf oplevert. 
 

http://www.tenniseurope.org/
http://www.tenniseurope.org/file_download.aspx?id=26567


Als je je hebt ingeschreven voor meer dan één toernooi in dezelfde toernooiweek 
maar je niet hebt teruggetrokken voor “alle behalve één toernooi” voor de terugtrek 
deadline dan zal het systeem je automatisch verwijderen zodat je uiteindelijk nog 
maar op één acceptatielijst vermeld staat na die terugtrek deadline. 
 
Als je je hebt ingeschreven voor meer dan één toernooi in dezelfde toernooiweek dan 
heb je genoeg tijd om te bedenken welk toernooi je zal gaan spelen tot de terugtrek 
deadline op de maandag twee weken voor de toernooiweek. 
 
Het is belangrijk dat je zelf beslist welk toernooi je gaat spelen, doe je dit niet dan 
wordt je automatisch teruggetrokken voor “alle behalve één toernooi” en heb je dus 
geen invloed meer op de selectie.   
 
Verplichting tot spelen: Als je na de terugtrek deadline op de acceptatielijst in het 
hoofdtoernooi of in de kwalificaties staat ben je verplicht om dat toernooi te spelen, of 
je riskeert een straf.  
 
Doorschuiven vanaf de Alternate lijst: Zo lang je op de Alternate lijst staat kun je 
je zonder straf terugtrekken. Zodra je doorschuift naar de kwalificaties ben je ver-
plicht te spelen. 
 
Freeze Deadline: Om 14.00 GMT op de donderdag voor de start van het toernooi 
worden alle acceptatielijsten “bevroren”. Dit betekent dat –ook al trekt nog iemand 
zich terug-  je niet meer kunt zien of spelers doorschuiven van kwalificatie naar 
hoofdtoernooi of van alternate naar kwalificatielijst. 
 
Als je nog steeds op de alternate lijst staat na de freeze deadline kun je je altijd per-
soonlijk aanmelden voor de sign-in deadline (zie website van het toernooi; vaak vrij-
dagmiddag 18 uur). In veel gevallen is er nog ruimte in het kwalificatieschema, juist 
omdat de laatste dagen voor een toernooi nog veel afvallers zijn. Voor informatie kun 
je ook altijd even contact opnemen met de referee of de organisatie. Doe dit vooral 
zeer tijdig, zodat je eventueel nog persoonlijk naar de inschrijving kunt gaan. 
 
Als je je moet terugtrekken na de freeze deadline dan moet je dit doen per fax naar 
de scheidsrechter op het toernooi (fax nr staat vermeld op fact sheet) en naar Tennis 
Europe (fax nr: +41 61 331 7253). Je kan je namelijk niet langer online terugtrekken. 
Je moet hiervoor dan wel het officiële terugtrekformulier gebruiken en zowel je IPIN 
als Tennis Europe account naam vermelden. 
 
Kwalificatie sign-in: Als je op de kwalificatie acceptatielijst vermeld staat moet je je-
zelf ter plaatse inschrijven op het toernooi voor 18.00 uur lokale tijd op de dag voor-
dat het kwalificatietoernooi van start gaat. Als je op de alternate lijst staat of je niet 
hebt ingeschreven voor het toernooi mag je je, zoals hierboven beschreven, op het 
toernooi inschrijven als je dit wil. Er bestaat dan een kans dat je toch deel kan nemen 
aan het kwalificatietoernooi.  
 
Alle spelers vermeld op de kwalificatie acceptatielijst moeten zich inschrijven voor het 
kwalificatietoernooi. Ook alternate acceptatielijst spelers mogen zich op het toernooi 
inschrijven, zij kunnen eventuele lege plekken in de kwalificaties opvullen op basis 
van volgorde van de alternate lijst. Niet ingeschreven spelers (On-site alternates) 



kunnen de kans wagen om op het toernooi in te schrijven en eventuele verdere lege 
plekken in het kwalificatietoernooi op te vullen nadat alle wel ingeschreven (signed-
in) spelers een plaats hebben gekregen.  Als je wil weten of je een kans maakt bel 
dan tijdig met de toernooiorganisatie, zodat je op tijd bent om je nog op het toernooi 
in te schrijven. 
Gewoonlijk moet je je persoonlijk op het toernooi inschrijven bij de scheidsrechter. Je 
kan je niet inschrijven per telefoon, of door je coach of nationale federatie laten in-
schrijven. Er zijn enkele uitzonderingen: 
 

• Je speelt of hebt op de dag van inschrijving gespeeld in een qua categorie of 
niveau vergelijkbaar Tennis Europe of ITF toernooi, waardoor je zelf niet op 
tijd kunt zijn voor de sign-in. De scheidsrechter van het ene toernooi belt dan 
met de scheidsrechter van het volgende toernooi om dit te melden en zal jou 
dan aan de telefoon roepen voor een telefonische aanmelding. 

• Als je een ander Tennis Europe evenement speelt van dezelfde of hogere ca-
tegorie of  een ITF Junior Event in Europa en nog steeds speelt de volgende 
dag (bijv. op de 1ste dag van het kwalificatietoernooi van het nieuwe toernooi) 
dan mag je een Special Exempt aanvragen. Je neemt hiervoor contact op met 
de scheidsrechter van het toernooi waar je op dat moment nog speelt, hij zal 
de scheidsrechter informeren van het komende toernooi. Er zijn maar een 
aantal Special Exempts mogelijk in het hoofdtoernooi (normaal gesproken 1 of 
2), deze gaan eerst naar spelers die elders nog in een single toernooi zitten, 
daarna naar spelers die elders nog in de dubbel zitten. Als er teveel aanvra-
gen voor Special Exempts posities zijn gaat de speler met de hoogste rang-
lijstpositie op de laatste ranglijst voor. Spelers die de Special Exempt positie 
ontvangen worden direct in het hoofdtoernooi geplaatst. Als er niet genoeg 
Special Exempt posities beschikbaar zijn om alle spelers die nog elders in een 
toernooi zitten te helpen dan kunnen deze spelers niet in het kwalificatietoer-
nooi spelen. Zij zullen hiervoor niet gestraft worden. 

• Je hebt een Wild Card gekregen en deze is zichtbaar op de acceptatielijst van 
het toernooi. Let op: de wild card geldt niet (meer) als je bent doorgeschoven. 
In dat geval is de Wild Card ook niet meer zichtbaar in de lijst en moet je je 
persoonlijk aanmelden voor de deadline voor sign-in.  

 
Alternates inschrijven: Als je je hebt ingeschreven op het toernooi maar niet bent 
geselecteerd voor het kwalificatietoernooi is er toch nog een kans om door te schui-
ven naar het kwalificatietoernooi als een alternate. 
 
De volgorde van spelers die niet zijn geselecteerd voor het kwalificatietoernooi (al-
ternates) wordt vastgesteld na de kwalificatie inschrijving op het toernooi. 
 
Als er plek is zal een alternate deze positie innemen mits de speler de alternate lijst 
van die dag getekend heeft. De alternate lijst sluit 30 minuten voordat er gestart 
wordt met spelen in betreffend schema. Er is een alternate inschrijflijst voor elke dag 
zolang er spelers zijn die nog moeten starten aan hun eerste partij in betreffend 
schema. 
 
IPIN eisen voor inschrijven: Om in te schrijven heb je een geldige IPIN nodig en 
moet je de jaarlijkse IPIN kosten vooraf betaald hebben of betalen aan de scheids-
rechter op het toernooi, is dit geregeld dan heb je de mogelijkheid om in te schrijven. 



Spelers zonder IPIN of die niet hebben betaald krijgen geen toestemming om in te 
schrijven of te spelen. Wild Card spelers hebben de jaarlijkse IPIN kosten al betaald 
voordat ze kunnen spelen. Alternates op het toernooi aanwezig en Wild Card spelers 
die al wel een IPIN hebben aangevraagd maar deze nog niet hebben ontvangen die-
nen kopieën van alle IPIN correspondentie mee te nemen en te laten zien aan de 
scheidsrechter als bewijs. 
 
Hoofdtoernooi inschrijving:  
 
Categorie 2 en 3 toernooien:  
Als je op de hoofdtoernooi acceptatielijst staat moet je je persoonlijk inschrijven op 
het toernooi om 18.00u lokale tijd de dag voordat het hoofdtoernooi start. 
Alle spelers op de hoofdtoernooi acceptatielijst moeten zich inschrijven voor het 
hoofdtoernooi. In alle normale situaties moet je je persoonlijk op het toernooi inschrij-
ven bij de scheidsrechter. Je kan je niet inschrijven per telefoon, of je coach of natio-
nale federatie je laten inschrijven. De enige uitzondering die er is: 
 

• Je hebt een ander Tennis Europe of ITF toernooi gespeeld op dezelfde dag of 
dag voor de inschrijving op het toernooi. In dit geval kun je de scheidsrechter 
van het toernooi verzoeken om je in te schrijven voor het volgende toernooi. 

 
Categorie 1 toernooien:  
Vanaf 2016 is de verplichte inschrijving ter plaatse voor spelers geaccepteerd in het 
hoofdtoernooi van een categorie 1 toernooi, experimenteel losgelaten. Spelers moe-
ten wel een dag van te voren arriveren en spelers zijn verplicht om op de eerste dag 
van het toernooi speelklaar te zijn.  
Door de toernooiorganisatie wordt het om organisatorische redenen echter zeer op 
prijs gesteld als spelers zich toch van te voren komen inschrijven.  
 
Lucky Losers: Als je in de kwalificaties hebt gespeeld en hebt verloren is er toch 
nog een kans dat je als Lucky Loser doorschuift naar het hoofdtoernooi. 
 
Zodra het kwalificatietoernooi gespeeld is wordt de volgorde van Lucky Losers be-
paald. Als eerste worden geloot de spelers met een TE ranking die de laatste ronde 
kwalificatie verloren hebben. Daarna spelers zonder TE ranking die de laatste ronde 
kwalificatie verloren hebben. Vervolgens zijn de spelers met een TE ranking die ver-
loren in de een na laatste ronde aan de beurt. En dan de spelers zonder een TE ran-
king die verloren in de een na laatste ronde. En zo verder.   
 
Als er een open plek is op het moment dat het hoofdtoernooi schema gemaakt wordt 
(of wanneer het schema compleet gemaakt wordt als het kwalificatietoernooi ge-
speeld is) worden één of meer Lucky Losers direct in het hoofdtoernooi schema ge-
zet. Dit is een automatisch proces waarbij ook wel weer een inschrijfprocedure ver-
eist is. 
 
Als er op een later tijdstip een open plek in het schema ontstaat, wordt een Lucky 
Loser ingezet, deze speler moet zich op die dag wel officieel hebben ingeschreven 
op de Lucky Loser lijst. De Lucky Loser lijst sluit 30 minuten voor de start van de 
wedstrijden in betreffend schema en gebruikt dezelfde volgorde van spelers zoals 



eerder geloot. Er is een Lucky Loser inschrijflijst voor elke dag zolang er spelers zijn 
die nog aan hun eerste partij in het schema moeten beginnen. 
 
Dubbel inschrijving: Als je deel wil nemen aan het dubbel toernooi moeten zowel jij 
als je partner zich inschrijven. De inschrijving sluit om 12.00u lokale tijd op de eerste 
dag van het single hoofdtoernooi. (Let op: dit is een nieuwe tijd vanaf 2010) 
 
Het dubbelschema is de helft van het single schema. Alle MD spelers kunnen dus 
meedoen. Als eerste mogen de deelnemers uit het hoofdtoernooi meedoen. Als er 
dan nog ruimte is, kunnen ook combinaties van hoofdtoernooispelers en spelers die 
in de kwalificatie verloren hebben inschrijven en soms zelfs een koppel waarbij beide 
spelers in de kwalificatie hebben verloren. 
 
Er zijn een paar dubbel wild card plaatsen te verdelen door de toernooi directeur. 
 
Let op! Dubbel wedstrijden mogen toegevoegd worden aan de volgorde van spelen 
(“Order of Play”) op de dag van de dubbel inschrijving. Deze partijen mogen niet eer-
de starten dan 15.00h lokale tijd of binnen twee uur nadat het dubbelschema is ge-
publiceerd. 
 
Troosttoernooi: Sommige toernooien organiseren consolation toernooien (troost-
toernooien) waaraan je mag deelnemen bij verlies in de eerste ronde. Als je verliest 
en je wil deelnemen aan het troosttoernooi dien je je in te schrijven voor een bepaald 
tijdstip dat de scheidsrechter je kan vertellen. Geef het ook aan als je niet wil deel-
nemen aan de verliezerronde. Sommige toernooien schrijven je na verlies van de 
eerste partij namelijk automatisch in.  
 
De inschrijfdeadline voor het troosttoernooi is 30 minuten na de laatste wedstrijd 
waarin iemand zijn/haar eerste single heeft gespeeld.  
 
Wedstrijd opzet: Single kwalificatie en hoofdtoernooi wedstrijden worden gespeeld 
om twee gewonnen sets, in alle sets tiebreak (7) bij de stand 6-6. 
Dubbel wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets met een eventuele 3e 
set als super tiebreak (10). In de dubbel wordt niet met voordeel en nadeel gewerkt 
(“NoAd”). 
 
Bovenstaande opzet is verplicht voor alle single kwalificatie en hoofdtoernooi wed-
strijden en voor alle dubbel wedstrijden (tenzij er problemen zijn met het weer). 
Troosttoernooi wedstrijden kunnen op een andere manier gespeeld worden. 
 
Als je een wedstrijd zonder (stoel) scheidsrechter speelt dien je de uitslag na de partij 
door te geven aan de scheidsrechter of één van de toezichthouders. De uitslag van 
de tiebreak moet ook volledig doorgegeven worden. Een dubbel wedstrijd met een 3e 
set als supertiebreak wordt weergegeven als (bijv.) 4-6 7-6 (4) 10-8. 
 
Spelen zonder scheidsrechter: Veel wedstrijden worden zonder stoel scheidsrech-
ter gespeeld. In zo’n geval zijn er toezichthouders die de spelers informeren, de 
voortgang van de wedstrijd doorgeven, spelersgedrag bekijken en er voor zorgen dat 
er geen coaching plaatsvindt van buiten de baan. 
 



Het is erg belangrijk dat de wedstrijd wordt gespeeld in een goede sfeer tussen de 
spelers en zonder bemoeienis van coaches, ouders of vrienden. Je bent zelf verant-
woordelijk voor het zo goed mogelijk beoordelen van uit/in ballen aan jouw kant van 
het net. Je dient luid aan te geven als een bal uit is zodat de overkant het goed kan 
horen. De serveerder is verantwoordelijk om de stand in de game te roepen voor elk 
nieuwe punt. De game/set tussenstand dient aangegeven te worden op het aanwezi-
ge scorebord. Er zijn speciale richtlijnen voor wedstrijden zonder scheidsrechters, 
zoals hoe lijnen beoordeeld dienen te worden (uit/in ballen), het omgaan met conflic-
ten over punten en hoe om te gaan als je de score van de wedstrijd even kwijt bent. 
Een toezichthouder kan op de baan geroepen worden om te helpen in deze situaties. 
 
Overtredingen 
Het overtredingen systeem vanuit de TE regels beschrijft de straffen verkregen voor 
inschrijfovertredingen (late terugtrekkingen, no show etc.) en overtredingen op het 
toernooi zelf (vooral misdragingen van spelers gedurende een wedstrijd). De straffen 
worden automatisch geregistreerd en spelers mogen gestraft worden voor herhaalde-
lijke overtredingen van het “Code of Conduct” en Inschrijf regel systeem. De details 
over de “Code” zijn te bekijken in de TE regels. 
Denk eraan dat de eerste drie (3) te late terugtrekkingen in een kalender jaar “vrij” 
zijn, m.a.w. deze bezorgen je geen strafpunten. Alle volgende te late terugtrekkingen 
leveren wel strafpunten op (meer strafpunten hoe later de terugtrekking is) ongeacht 
wat de reden van die terugtrekking is, tenzij een speler een on-site (op het toernooi) 
medische verklaring kan afleggen van een toernooiarts waar men op dat moment 
een toernooi speelt. Andere medische verklaringen zijn niet geldig. 
 
Als een speler dichtbij een schorsingsperiode zit wat betreft strafpunten dan zal er 
een waarschuwing per e-mail naar de speler verzonden worden. Als de speler de 10 
strafpunten grens bereikt heeft volgt een volgende mail met daarin de schorsingspe-
riode die 14 dagen hierna zal starten tenzij er succesvol in beroep is gegaan bij Ten-
nis Europe. Zodra de schorsingsperiode start worden spelers verwijderd uit alle inge-
schreven toernooien (behalve voor de huidige week) tot het eind van de schorsings-
periode.   
 
We hopen dat deze uitgebreide uitleg je voldoende informatie geeft om goed voorbe-
reid aan de toernooien te beginnen. Geniet er van! 
 
 
 
 


