ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ (ITF) ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Πληροφορούμε τα Μέλη μας, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, σχετικά με
μία σημαντική αλλαγή που η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (I.T.F.) θέτει
σε εφαρμογή από το 2012 και η οποία σχετίζεται με τη διεξαγωγή των
Διεθνών Τουρνουά Βετεράνων (ACROPOLIS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, CORFU κλπ) που
διοργανώνει ο ΣΒΑΕ σε συνεργασία με Ομίλους σε όλη τη χώρα.
Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται πλέον οι
δηλώσεις συμμετοχής των παικτών σ’ αυτού του είδους τα τουρνουά.
Γνωρίζαμε ως τώρα ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις συμμετοχής γίνονταν από
τους ενδιαφερόμενους απ’ ευθείας στους διοργανωτές ή το Σύλλογό μας. Από το 2012
όμως και μετά οι δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα Διεθνή τουρνουά Βετεράνων θα
γίνονται από τους παίκτες ηλεκτρονικά απ’ ευθείας στην I.T.F., η οποία με τη
σειρά της θα τις αποστέλλει στους διοργανωτές.
Για να επιτευχθεί αυτό η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ITF) εισάγει και στη
κοινότητα των Βετεράνων αθλητών το θεσμό του I.P.I.N. (International Player
Identification Number), ένας θεσμός ο οποίος έως τώρα χρησιμοποιούνταν από τους
επαγγελματίες αθλητές και τους Juniors που μετείχαν στα διάφορα τουρνουά της.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για να αγωνιστεί κάποιος βετεράνος αθλητής σε Διεθνές
τουρνουά από το 2012 και μετά θα πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει, μέσω του site
της I.T.F. (http://www.itftennis.com/ipin/), το δικό του προσωπικό I.P.I.N. με το οποίο
θα κάνει πλέον (απ’ ευθείας στην ιστοσελίδα της I.T.F.) τις δηλώσεις στα τουρνουά
που τον ενδιαφέρουν.
Η διαδικασία, ακόμη και για όσους δεν έχουν προχωρημένες γνώσεις πάνω στους
υπολογιστές, είναι απλή, αλλά απαιτεί γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. Απαιτεί επίσης ο
ενδιαφερόμενος να έχει (ή τουλάχιστον να δηλώσει) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
στην οποία η ITF θα αποστέλλει την επιβεβαίωση της διαδικασίας. Αναλυτικές οδηγίες
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http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_59186_original.PDF
Επειδή το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
θα διαθέτει δωρεάν τον προσωπικό αυτό αριθμό (I.P.I.N.) σε κάθε παίκτη που θα
κάνει εγγραφή έως τις 31 Οκτωβρίου 2011. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι το
τέλος του 2011 η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης θα απαιτεί από τον κάθε παίκτη,
κατά τη διαδικασία εγγραφής του και μέσω της πιστωτικής του κάρτας, το ποσό των
$20. Για όσους θελήσουν να κάνουν εγγραφή από το 2013 και μετά, το ετήσιο ποσό
το οποίο θα απαιτεί η I.T.F. θα παγιωθεί πλέον στα $30.
Σημειωτέον ότι όσοι κάνουν εγγραφή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, είτε
δωρεάν έως τις 31/10, είτε καταβάλλοντας $20 από 1/11 έως 31/12, και πάρουν
μέρος σε ένα μόνο τουρνουά μέσα στο 2012 δεν θα χρειαστεί να καταβάλλουν το
ποσό των $30 για το έτος 2013.
Μια τελευταία επίσης επισήμανση είναι ότι τα παραπάνω ποσά πηγαίνουν απ’ ευθείας
στη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης και δεν έχουν καμία σχέση με το αντίτιμο
συμμετοχής των εκάστοτε τουρνουά που ορίζει κάθε φορά ο διοργανωτής Όμιλος. Σε
κάθε περίπτωση ο Σύλλογός μας θα βρίσκεται στη διάθεση όλων όσων αντιμετωπίσουν
πρόβλημα με την παραπάνω διαδικασία επειδή θεωρούμε ότι ο θεσμός των Διεθνών
Τουρνουά θα πρέπει να ενισχυθεί και όχι να εκλείψει.
ΣΒΑΕ, 01/09/2011
(Μέρος του κειμένου έχει δανειστεί από την ιστοσελίδα του ΑΟΘ που τον ευχαριστούμε).

