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Tilmeldingsprocedure til ITF/TE juniorturneringer 

 
Tilmeldingsprocedure 
For at tilmelde sig internationale juniorturneringer i TE- eller ITF Junior-regi, skal man oprette en 
IPIN, som er et internationalt licensnummer, via TE/ITF’s hjemmeside. IPIN’en følger spilleren 
gennem hele spillerens internationale karriere, da IPIN’en kan opgraderes løbende fra TE til ITF 
Junior til ITF Pro Circuit. 
 
Ved IPIN-oprettelsen modtager man sit IPIN-nummer og herefter oprettes en spillerkonto, som 
består af et brugernavn med tilhørende kodeord, som skal bruges til at logge ind med online ved 
til- og framelding af turneringer. Kun online-tilmeldinger til turneringerne accepteres, og alle 
tilmeldingsfrister skal overholdes, hvis man ønsker at deltage. Der skal regnes med, at der går et 
par dage før spillerens IPIN er oprettet i systemet, så sørg for at få dette gjort i god tid. 
  
 
Tilmeldingsfrister 
Fristen for tilmelding til turneringer (entry deadline) er: 
  

 TE: 27 dage før mandagen i en turnering – altid på en tirsdag GMT kl. 14.00 
 ITF Junior: 27 dage før mandagen i en turnering – altid på en tirsdag GTM kl. 14.00 

(undtagen grade A turneringer som er 41, 34 eller 27 dage før) 
  
Fristen for framelding til turneringerne (withdrawal deadline) er: 
  

 TE: 13 dage før mandagen i en turnering - altid på en tirsdag GMT kl. 14.00 
 ITF Junior: 13 dage før mandagen i en turnering - altid på en tirsdag GTM kl. 14.00 

(grade A turneringer er ligeledes 13 dage før) 
 
Fristen for Freeze deadline er: 
  

 TE: 4 dage før mandagen i en turnering - altid på en torsdag GMT kl. 14.00 
 ITF Junior: 5 dage før mandagen i en turnering - altid på en onsdag GMT kl. 14.00 

  
Freeze deadline er fristen for en spiller, som er med i hovedlodtrækningen (Main Draw) eller 
kvalifikationslodtrækningen (Qualifying Acceptance list), hvor spilleren er forpligtet til at spille 
turneringen efter fristen er passeret. Efter Freeze deadline vil spillerne til 
kvalifikationslodtrækningen ikke længere blive flyttet til hovedlodtrækningen, og spillerne på én 
eller flere reservelister (Alternate list) vil ikke længere blive flyttet ind i kvalifikationslodtrækningen. 
Reservespillerne er ikke forpligtet til at spille turneringen og behøver derfor ikke melde aktivt fra. 
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TE: En spiller, som trækker sig fra hovedlodtrækningen eller kvalifikationen efter Freeze deadline, 
skal logge ind og trække sig online, ellers vil han/hun blive straffet for ikke at møde op (No-Show). 
ITF Junior: En spiller, som trækker sig fra hovedlodtrækningen eller kvalifikationen efter Freeze 
deadline, skal fremsende en Official Withdrawal Form til både ITF og ITF Referee før sign-in 
deadline, ellers vil han/hun blive straffet for ikke at møde op (No-Show). 
 
 
Tilmelding til doublerækkerne 
  
Hver turnering skal udbyde en doublerække for hhv. piger og drenge. Doublerækken skal bestå af 
et deltagerantal, som er halvdelen af størrelsen på hovedturneringen. Dvs. hvis der er 32 deltagere 
i hovedturneringen, skal der udbydes en doublerække med plads til 16 par.  
 
Tilmelding til doubleturneringen sker altid ved selve turneringen på tilmeldingslister, som 
referee/supervisor besidder. Ofte ligger tilmeldingslisterne dog på bordet hos turneringsledelsen. 
Man tilmelder sig som par og underskriver begge tilmeldingen.  
 
Frist for tilmelding til doubleturneringen er altid kl. 12.00 på den første dag med 
hovedturneringskampe. Doublelodtrækninger sker oftest umiddelbart efter tilmeldingsfristen kl. 
12.00, så det er derfor aldrig muligt at eftertilmelde sig doublerækken. Der kan sagtens være 1. 
runde kampe i doublerækken samme dag som der er tilmeldingsfrist.  
 
For deltagere i singlerækken koster det ikke ekstra at spille double. Deltager man ikke i 
singlerækken, men tilmelder sig doublerækken, koster det halvdelen af tilmeldingsgebyret i 
singlerækken. 
  
Tilmeldingsgebyrer pr. person: 
  

 TE U12, TE U14 grade 1 og TE U16 grade 1 – max 40 euro 
 TE U14 grade 2+3 og TE U16 grade 2+3 – max 30 euro 
 ITF Junior udendørs grade A, 1, 2, 3 (og 4+5 med Full Hospitality) – max 65 US 

Dollars 
 ITF Junior indendørs grade A, 1, 2, 3 (og 4+5 med Full Hospitality) – max 75 US 

Dollars 
 ITF Junior udendørs grade 4+5 (uden hospitality) – max 50 US Dollars 
 ITF Junior indendørs grade 4+5 (uden hospitality) – max 60 US Dollars 

  
Sign-in 
  
Ved hver international juniorturnering i TE- eller ITF-regi er der sign-in til hhv. kvalifikation og 
hovedturnering. Sign-in finder altid sted dagen før kampene starter, f.eks. hvis 
kvalifikationskampene starter om lørdagen, er der sign-in til kvalifikation om fredagen.  
 
Sign-in til kvalifikation vil oftest være mellem kl. 16-18, mens sign-in til hovedturneringen kan 
finde sted i dagene op til turneringsstart, dog SENEST kl. 18 på selve sign-in dagen. Nogle gange 
er sign-in til hovedturneringen dog også mellem kl. 16-18, og i de tilfælde SKAL man signe in i 
dette tidsrum. 
  
Det er IKKE en mulighed at signe-in via telefon, e-mail, fax, sociale medier eller lignende. Sign-in 
sker ALTID personligt på spillestedet, hvor spilleren signer-in ved at vise sit pas, betaler 
deltagergebyret og skriver under på sign-in listen i rubrikken ”signature”.  
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Mobilnummer, hotel/opholdssted eller anden relevant information for turneringsarrangøren kan 
skrives i rubrikken yderst til højre, men det er ikke et krav. Passet samt fødselsdato kontrolleres 
altid for overensstemmelse mellem personen der signer-in og personen angivet i passet. 
 
Når spilleren har underskrevet på sign-in listen, bekræfter spilleren også, at han/hun er klar til at 
spille med i turneringen. Det er samtidig referee/supervisors dokumentation for, at spilleren er til 
stede og klar til at spille.  
  
Lodtrækning og dagsprogram 
  
Lodtrækning til både kvalifikation og hovedturnering sker altid lige efter sign-in er afsluttet. 
Spilletider offentliggøres på dagsprogrammet, Order of Play, for én dag af gangen. Dvs. at når 
lodtrækningen til kvalifikationen er offentliggjort, offentliggøres spilletider for kampene dagen 
efter, og sådan fungerer det for hver dag.  
 
Order of Play skal helst ikke offentliggøres senere end kl. 19.00. Når først Order of Play er 
offentliggjort, kan det IKKE ændres.  
 
Man kan altid ønske en spilletid, en specifik bane osv., men man kan ikke forvente at få ønskerne 
opfyldt. Eventuelle ønsker afleveres til turneringens referee/supervisor. Som udgangspunkt skal 
man stå til rådighed hele dagen under turneringen.  
  
Lucky Loser 
  
For de spillere, som taber i kvalifikationen, er der stadig en chance for at komme med i 

hovedturneringen, det såkaldte Lucky Loser-princip. Lucky Loser’ne prioriteres efter, hvilken runde 

af kvalifikationen man har tabt i. Det er derfor taberne af kvalifikationsfinalerne, der vælges blandt 

først, hvis/når der skal bruges én eller flere Lucky Loser’e. Hvis der skal bruges flere Lucky Loser’e 

tager man spillerne fra næstsidste kvalrunde osv.  

 

Internationalt trækkes der lod blandt alle taberne af kvalifikationsfinalerne om, hvem der får 

pladsen. Dog skelnes der mellem spillere med og uden point på de internationale ranglister. 

Spillere med internationale point prioriteres før de spillere, som ikke har nogle internationale point.  

 

På dagen, hvor 1. runde- kampene starter, skal man møde op SENEST en halv time før og skrive 

sig på Lucky Loser-listen. Herefter er alle spillere i princippet potentielle Lucky Loser’e. Er der brug 

for en Lucky Loser pga. afbud i hovedturneringen, som er indløbet efter at kvalifikationen er 

startet, kontaktes den spiller, som er berettiget til Lucky Loser-pladsen.  

 

 


