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  נהלי� לשחקני�

  2010 לשנת Tennis Europeסבב 

  

  

  

  :מבנה הסבב

התחרויות פתוחות לכל השחקני� .  לנוער מורכב מתחרויות בכל רחבי אירופה T.E –סבב ה 

הטורנירי� .  ומטה12 ומטה ו14,  ומטה16 :  גילאי: כדלקמ� שלוש קטגוריותנ�יש. להשתת�שרוצי� 

 נכללי� האירועי� החשובי� ביותר ואליפויות 1כשבקטגוריה מספר , 3 ו2, 1טגוריות מחולקי� לק

  .אירופה

  

   :לוח זמני�

 Tennis Europe –ית יכול למצוא את כל האינפורמציה של כל התחרויות באתר של ה /כל שחק�

  .או על פי קבוצת גיל, קטגוריה, ז שבועי"פ לו"ע

  

IPIN )זיהוי שחק� בינלאומימספר :(   

 בכדי להירש� )IPIN ( תשלו� שנתי של חיוב הכולל( IPIN לעשות מחויבית / כל שחק�2010משנת 

 מספיק זמ� לפני גמר ההרשמה בכדי להיות IPIN (חשוב להירש� ולשל� בעבור ה. ולשחק בסבב

  .30$ הוא 2010 לשנת IPIN –התשלו� בעבור ה .  בזמ�)IPIN(בטוחי� בקבלת מספר

  

   :חדש PINI אי+ נרשמי� לקבלת

  ITF :4=asp?referrerid.index/com.itftennis.ipin://https ( נכנסי� לאתר של הIPINלקבלת 

, לאחר מילוי כל הפרטי�. כתובת מייל, תארי+ לידה, תצטר+ לספק את שמ+, לאחר הכניסה לאתר

  . החדש של+IPIN (באמצעותו יופעל התקבל מייל ש

  .ואמצעי תשלו�) לא לשכוח אותה(תתבקש לבחור סיסמא , לאחר מכ�

  . מדרי+ הרישו� באתר איגוד הטניס את נית� לקרואIPINלפרטי� נוספי� על הרשמה ל
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   : IPINבמידה ויש ל+ כבר מספר 

כרטיס ( של+ ולשל�  IPIN (התתבקש להיכנס לאתר באמצעות מספר , 2010 לשנת IPIN (לחידוש ה

  .את התשלו� השנתי) אשראי

  

 להיכנס יש, לצור+ כ+.  Tennis Europe הינ+ חייב לפתוח חשבו� אישי באתרIPINבנוס� למספר ה

 ולעקוב אחריי  aspx.creeateaccount/member/com.tournamentsoftware.te://httpלאתר 

ל להפעלת החשבו� ''יישלח אלי+ דוא ג� במקרה זה .ההוראות בכדיי להפעיל את חשבונ+ החדש

הרשמה  לפרטי� נוספי� על .אתה רשאי להירש� לתחרויות בסבב, לאחר שהחשבו� הופעל. האישי

  . מדרי+ הרישו� באתר איגוד הטניס את נית� לקרואTEלאתר ה

  

 להיכנס לפרופיל  כדיTennis Europe (יש באפשרות+ להקליד את שמ+ בצד הימני באתר ה עת בכל

  . של התחרויות עד לגמר ההרשמה את סדר העדיפות לשנותבאפשרות+ש� . האישי של+

  

   : לתחרויותהרשמה

  .  באתר והיא באחריות השחק�הרשמה לתחרות תתבצע כל 2010(מ

 שעו� 14:00בשעה )  ימי�27( שבועות 4, אוחר מיו� שלישיהרשמה לתחרות חייבת להתבצע לא י

  .לונדו� לפני התחלת התחרות

  

כל שחק� יוכל לבחור תחרות ,  שנמצא באתר)CALENDAR (תחרויותה שנה של הד� לוחב

 שברשות+ IPIN (תתבקש לאמת את מספר וסיסמת ה, ברגע שנכנסת לד� התחרות.  אליהלהירש�

כל אפשר לבחור קבוצת גיל אחת בלבד ב( אתה רוצה להירש�) ת גילקבוצ (קטגוריה וולבחור איז

  .הרשמה לתחרותה  את כדי לאשרSubmit (לח. על כפתור ה, לאחר שהגעת להחלטה). תחרות

  

 שנמצא Tennis Europe Junior Tour (לח. על הלוגו של ה, א� ברצונ+ להירש� לתחרות נוספת

  .ברצונ+ להירש� וחזור על תהלי+ ההרשמהבחר בתחרות ש, בפינה השמאלית למעלה באתר

  

א+ לשחק רק בתחרות , אתה רשאי להירש� לשלוש תחרויות באותו שבוע, 13מלאו ל+ בשנה בה 

  ).מבי� השלוש שנרשמת(אחת בלבד 

  .שחקני� צעירי� יותר יכולי� להירש� לתחרות אחת בלבד באותו שבוע

  

עד ליו�  שני� 10 שחק� חייב שימלאו לו , ומטה14 ומטה וגילאי 12בכדי לשחק בקטגורית גיל 

  .התחלת בית הגמר של אותה תחרות שברצונו להירש�

  . באותה שנה שני�13חייב השחק� שימלאו לו ,  ומטה16בכדיי לשחק בקטגורית גיל 
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 (יש באפשרות+ לשלוח את טופס ההרשמה למשרדי ה, מצליח להירש� באתראינ+ א� 

TennisEurope 41613317253:  למספר פקס.+   

  

  :רשימת משתתפי�

 לבית הגמר פ דירוג השחקני�"רשימת המשתתפי� תסודר ע, ההרשמה לתחרותסגירת לאחר  

  . ולמוקדמות

ישנ� מספר ימי� שאיגוד הטניס בישראל יבדוק את רישו� כל השחקני� ויוכל למנות את סדר 

  .השחקני� באותה תחרות

ה� הוא יכול להחליט על שינויי� ברשימת לאחראי התחרות ישנ� מספר ימי� שב, לאחר מכ�

  .השחקני� בבית הגמר

  

נית� , לפני תחילת שבוע התחרות) � ימי21(שלושה שבועות , יו� שני)  זמ� לונדו�12:00( מצהריי

  .למוקדמות ורשימת ההמתנה,  לראות את רשימת המשתתפי� הראשונית לבית הגמריהיה

.  לעקוב אחרי מצב+ ומקומ+ ברשימותתוכל, org.tenniseurope.www (ברגע שרשימה זו מופיעה ב

 כמה פעמי� ביו� ויש באפשרות+ תעודכ�הרשימה ,  שינויי�יהיושחקני� אחרי� פרשו וו במידה

  .לעקוב אחריי השינויי� באתר

  

   :פרישה מתחרות

 עליי+:  הפרטי של+ Tennis Europe (+ חשבו� ה זאת דרנית� לעשות,  לפרוש מתחרותברצונ+א� 

באפשרות+ . אשר פרישהלואז " "Withdraw. על לח,  לפרוש ממנהשברצונ+ בתחרות לבחור

 נ+יהא� .  הסופי לפרישהמועדבאתר בכל זמ� עד ל  שנמצא"פרישה מתחרות"להשתמש בטופס 

. TE הקבועיי� בחוק של י לעונשי� הינ+ צפו, אחרו� לפרישהמועדפורש מהתחרות לאחר שעבר 

  ).יורדו ל+ נקודות או תושעה מתחרויות(

  

יש באפשרות+ לשלוח את טופס הפרישה ,  מהתחרות דר+ אתר האינטרנטא� אינ+ מצליח לפרושב

   +.41613317253:  למספר פקס Tennis Europe (למשרדי ה

  

   : לפרישהמועד אחרו�

 שעו� 14:00 בשעה יי� לפני תחילת התחרותיו� שלישי שבוע ( עברותפרישל מועד אחרו�לאחר ש

  . שחק� יכול להיות רשו� רק ברשימת משתתפי� אחת(לונדו�

  .שחק� יכול לפרוש מתחרויות ללא עונש,  הפרישה מתחרות אינו עברמועדעד ש

ולא פרשת מכל התחרויות חו. מאחת לאחר שתארי+ הפרישה , א� נרשמת ליותר מתחרות אחת

תוציא אות+ מכל התחרויות שנרשמת ותשאיר אות+ רשו� בתחרות אחת המערכת אוטומטית , עבר

  .ול+ לא תהיה יותר אפשרות ההחלטה באיזו תחרות להתחרות, בלבד
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   :חובת השתתפות

  יהיההשחק�, ותפרישל מועד אחרו�כל שחק� שרשו� בבית הגמר או במוקדמות של תחרות ועבר 

בה הוא  באותה תחרות  לא להתחרותהשחק� יחליטו במידה.   להתחרות באותה תחרותמחויב

  .TE יהיה צפוי לעונשי� על פי נהלי וא ה,רשו�

  

   :רשימת המתנה לתחרות

.  ללא עונשעתהשחק� רשאי לפרוש מהתחרות בכל , כל עוד שחק� רשו� ברשימת המתנה לתחרות

  . לשחק בתחרותמחויבהוא , נכנס למוקדמותו  התקד� ברשימהלאחר שהשחק�

  

   :ת רשימת המשתתפי�הקפא

זאת אומרת . כל רשימות המשתתפי� יוקפאו, יו� חמישי שלפני התחרות, )זמ� לונדו� (14:00בשעה 

ומרשימת , א� שחק� אחר לא יוכל לעבור מהמוקדמות לבית הגמר, שג� א� שחק� פרש מהתחרות

  .ההמתנה למוקדמות

  

ישמור על מיקומו מתנה  נמצא ברשימת הה,שר א, שחק�כל ,לאחר מועד הקפאת הרשימות

א� השחק� יחליט . למוקדמות התחרות יחליט לבוא ולחתו� בשעות ההרשמהו במידה, ברשימה

  .ל"הוא אינו מחויב להתחרות בתחרות הנ, שאי� ברצונו לבוא ולחתו�

המקומות ימולאו ,  מקומות פנויי� ברשימת בית הגמר וברשימת המתחרי� במוקדמותבמידה ויהיו

   .באתר התחרותגיעו לחתו� י שחקני� שה"ע

  

י שליחת פקס לשופט "הוא חייב לעשות זאת ע, א� שחק� חייב לפרוש לאחר תארי+ ההקפאה

 ומחויב לשלוח פקס ג� )מספר הפקס מופיע בד� המידע של התחרות באתר( שנמצא באתר התחרות

  . בשלב זה אי� אפשרות לפרוש דר+ האינטרנט +. 41613317253 בפקס מספר Tennis Europe (ל

  

   :הרשמה למוקדמות התחרות

 התחרות עד השעה מקו�לבוא ולהירש� ב חייב, שחק� אשר רשו� ברשימת המוקדמות לתחרות

  .ביו� לפני שהמוקדמות מתחילות) זמ� מקומי (18:00

ג� שחק� אשר נמצא ברשימת ההמתנה רשאי לבוא ולהירש� בזמ� זה וא� יש מקומות פנויי� הוא 

  .קדמותיוכל להיכנס למו

  

המקרי� היחידי� .  התחרות אצל שופט התחרותמקו�השחקני� עצמ� חייבי� לבוא ולהירש� ב

  :שבה� השחק� עצמו אינו חייב להגיע ולהירש� ה�

או יו� לפני , )של ההרשמה( נוספת באותו יו�  ITF Juniors  או TEהשחק� משחק תחרות   -

שבה הוא משחק לרשו� אותו  לבקש משופט התחרות יוכלואז השחק� , )יו� ההרשמה(

  .לתחרות הבאה
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כאשר שחק� פורש לאחר ( ישנ� מקומות פנויי� ברשימת המשתתפי� בבית הגמרו במידה -

שומר זכות  "(שחק� רשאי להתקשר לשופט התחרות שירשו� אותו כ): תארי+ ההקפאה

הוא צרי+ להופיע להרשמה של , כנס לבית הגמרהשחק� יו במידה. "כניסה לבית הגמר

הוא , השחק� לא נכנס בסופו של דבר לבית הגמרבמידה ו. חקני� המשחקי� בבית הגמרהש

אינו נרש� בתארי+ ההרשמה שהוקצה לשחקני� ו מאחר ,מוקדמותבלא יוכל לשחק 

 .שעניושמשחקי� מוקדמות ועל כ� ג� 

,  ביו� תחילת המוקדמותITF Juniors או  Tennis Europeא� הינ+ עדיי� משתת� בתחרות  -

 . לתו+ בית הגמרSpecial Exempt+ רשאי לבקש משופט התחרות לקבל הינ

  

   :הרשמה לרשימת ההמתנה

יש עדיי� סיכוי להיכנס למוקדמות דר+ , א� נרשמת לתחרות א+ לא נכנסת לרשימת המוקדמות

  . רשימת ההמתנה

יעשה לאחר שהרשמת השחקני�  של המוקדמות , סדר דירוג רשימת ההמתנה של השחקני�

 רשימת .שחק� אשר נרש� לרשימת ההמתנה יוכל להיכנס למוקדמות, א� יש מקו� פנוי. מההסתיי

תהייה רשימת המתנה לכל יו� כל עוד לא הסתיי� .  דקות לפני התחלת התחרות30ההמתנה תיסגר 

  .הסיבוב הראשו�

  

   : התחרותמקו�הרשמה ב

חובה על השחק� שיהיה לו ,  התחרותמקו�מוקדמות ורשימת ההמתנה ב, בכדי להירש� לבית הגמר

IPINללא .  בתוק�IPIN שחק� לא יהיה רשאי להירש� ולהתחרות, )שול�( בתוק�.  

  

   :לבית הגמרהרשמה 

 התחרות עד השעה מקו� להירש� בחייב השחק�, א� הינ+ רשו� ברשימת השחקני� לבית הגמר

  .יו� לפני שבית הגמר מתחיל) זמ� מקומי (18:00

  :חק� אינו מחויב לבוא ולהירש� באתר התחרותהמקרי� היחידי� שבה� הש

  

 באותו יו� או יו� לפני  נוספתITF Juniors או  Tennis Europe א� הינ+ משחק בתחרות (

  .  רשאי לבקש משופט התחרות שירשו� אות+הינ+, ההרשמה 

  

Lucky Losers:   

  .Lucky Loser ( סיכוי להיכנס לבית הגמר כיש עדיי�, א� שיחקת במוקדמות והפסדת

 Lucky Losers (סדר השחקני� המועמדי� להיכנס לבית הגמר כ, והסתיימלאחר שהמוקדמות 

לאחר מכ� השחקני� שלא ,  על פי דירוגההעלייהשחקני� שהפסידו בסיבוב לפי קבע קוד� כל יי

פי אותו  לע(לאחר מכ� המפסידי� בסיבובי� קודמי�  ועלייהמדורגי� אשר הפסידו בסיבוב ה

  ...)עיקרו�
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אז שחק� אחד או יותר , א� יש מקו� פנוי ברשימת השחקני� בבית הגמר בזמ� שההגרלה נעשית

  ). אוטומטית( ללא צור+ בהרשמה Lucky Losers (יוכלו להיכנס לבית הגמר כ

  באותו יו�Lucky Losersתהייה רשימת ,  מקו� לאחר שנעשתה הגרלת בית הגמרבמידה והתפנה

  .משחקי� לפני התחלת הות דק30סגר תישל משחקי סיבוב ראשו� ו

  

   :הרשמה לזוגות

שני . ביו� התחרות הראשו� של בית הגמר) זמ� מקומי (12:00ההרשמה לזוגות תיסגר בשעה 

  . השחקני� צריכי� להירש� יחדיו לזוגות

 עדיפות ראשונה תינת� לשחקני� מבית הגמר ע� :עדיפות הכניסה לתחרות זוגות תהיה כדלקמ�

. כ� שחקני� ע� דירוג מהמוקדמות מכ� שחקני� מבית הגמר בלי דירוג ולאחר מלאחר, דירוג

  ).חשב כשחק� בית הגמריי לא  בבית הגמרWild Card , סהסטאטו ביעתלצור+ ק(

  

  : תנחומי�

 של המארגני�פ החלטת "מו משחקי תנחומי� למפסידי סיבוב ראשו� עיבחלק מהתחרויות יתקי

א+ לא יאוחר , פ הזמני� המפורסמי� בתחרות"פט הראשי עההרשמה תתבצע אצל השו. התחרות

  . לאחר סיו� משחק סיבוב ראשו� האחרו�ות דק30 (מ

  

   :שיטת המשחקי�

. שוויו� בשיטת הטוב משלוש מערכות ע� שוברי ישוחקו) מוקדמות ובית גמר(משחקי יחידי� 

שוחק יבמידת הצור+ , �ללא יתרו, שוויו� הזוגות יהיו מורכבי� משתי מערכות ע� שובר יימשחק

  . נקודות במקו� מערכה סופית10 עד מכריעויו� שובר שו

  

  :הערה

  .כל הכתוב בלשו� זכר מתייחס ג� ללשו� נקבה

  

 

 

 

 

  

   בהצלחה  לכ�חלי�מא  אנו                                                                                                         

  איגוד הטניס בישראל                                                                                                               


