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KANSAINVÄLISEN TENNISLIITON IPIN JÄSENYYDEN HANKINTA
Kansainvälisiin seniorikilpailuihin osallistuvat tarvitsevat kansainvälisen
IPIN-pelaajanumeron.
Sen saat seuraavasti:
Aukaise nettiosoite www.itftennis.com/seniors .
Klikkaa palkkia TOURNAMENTS ja sen alla olevaa alapalkkia IPIN.
Aukaise linkki “ITF Seniors IPIN-Step-by-Step Guide-English”
Vaihe 1 (step1) Klikkaa alempana olevaa, mahdollisesti punaisella ympyröityä lausetta
”If you are a player, click here to register for your IPIN Membership!”
Vaihe 2: valitse kieleksi englanti painamalla brittilippua.
Vaihe 3: Klikkaa lausetta ”Click here to register for your IPIN membership
now!”
Vaihe 4: Kirjoita sähköpostiosoitteesi tyhjään Email-ruutuun ja klikkaa
Submit
Vaihe 5: Saat hetken päästä sähköpostiviestin IPIN-palvelulta. Klikkaa siinä
olevaa linkkiä
”http://ipin-frontend-uat/newregister/emailreturn.......”
Vaihe 6: Linkin vietyä sinut takaisin IPIN rekisteröintisivulle kirjoita Sukunimesi (Family Name, vain 1. kirjain isona), sukupuoli (Male=mies, Female=nainen), kansallisuus (Finland) ja syntymäaikasi. Klikkaa Submit. Å,
Ä ja Ö ovat kiellettyjä kirjaimia.
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Vaihe 7: Klikkaa lausetta ”Request an IPIN”. Tällöin aukeaa sivu, johon kirjoitat etunimesi (Given Name), sukunimesi (Family Name) ja sukupuolesi,
syntymäaikasi ja maa (Finland) sekä koti-osoitteesi. Suku- ja etunimessä
saa olla vain ensimmäinen kirjain isolla. Klikkaa Submit sivun alalaidassa
Nyt näet viestin, joka vahvistaa, että IPIN-pyyntösi on vastaanotettu ja että siihen vastataan ”kohta” (normaalisti 24 tunnin sisällä, joskus hitaammin).
Kun vastausviesti on tullut, klikkaa siitä linkkiä:
http://ipin-frontend-uat/newregister/emailreturn.asp......
Vaiheet 8 ja 9 on tässä jätetty pois, koska uusi rekisteröityvä pelaaja ei niitä tarvitse.
Vaihe 10: Valitse itsellesi salasana, jonka helposti muistat ja jolla jatkossa
kirjoittaudut sisään IPIN-tilillesi. Kirjoita salasanasi kahteen kertaan kohtiin PassWord ja Confirm Password. Valitse myös itsellesi salaisen kysymyksen listalta Secret Question ja kirjoita vastaus kohtaan Secret Answer.
Klikkaa Submit.
Vaihe 11: Anna kotiosoitteesi kohdassa Primary Residence. Klikkaa Submit.
Vaihe 12: Klikkaa ympyrää rivillä Seniors Circuit ja klikkaa Submit.
Vaihe 13: Lue viittaukset säännöstöihin ja klikkaa alhaalla pientä ruutua
sekä klikkaa Confirm.
Vaihe 14: Menettele samoin kuin vaiheessa 13.
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Vaihe 15: Ohjeet on poimittu ITF:n verkkosivulta ja ne ovat ajalta, jolloin
IPIN oli ilmainen. Uusista ohjeista ei ole tietoa näitä neuvoja laadittaessa.
Asiaan liittynee myöhemmin joku maksuohje.
Nykyohjeiden mukaan kuuluu klikata lopuksi viimeisellä sivulla olevaa OKruutua.

KANSAINVÄLISIIN SENIORIKILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN

1) Kirjoittaudu IPIN-kotisivulle osoitteeseen www.itftennis.com/ipin/
2) Klikkaa alleviivattua sanaa Login oikeassa yläkulmassa.
3) Klikkaa ruutuun tullutta vasemmalla.

4) Kirjoita Login-kenttään IPIN-tunnuksesi (muotoon ABC7654321) ja rekisteröitymisen yhteydessä valitsemasi salasana (Password) sekä paina
Enter tai klikkaa Login.
5) Aukeavan kentän yläpalkistossa kohta "Enter/Withdraw" näkyy tummennettuna. Sen alla lukee "Week commencing Monday". Klikkaa tämän
perässä olevaa ruutua, siitä aukeaa kalenterivalikko, josta klikkaamalla
voit valita suunnittelemasi ITF-kilpailuviikon sen maanantain päivämäärän
perusteella. Paina lisäksi päivämäärän oikealla puolella olevaa ruutua
"Show Tournaments".
6) Ruutuun tulevat nyt kyseisen viikon kaikki ITF-kilpailut. (Joskus löytyy
hakemasi kisa edellisen viikon tai seuraavan viikon luettelosta). Jokaisen
kisan rivillä lukee paljonko ilmoittautumisaikaa on jäljellä (esim 20 days,
20 pvää). Klikkaa rivillä olevaa ADD-ruutua.
7) Jos aukeavan ruudun päälle tulee matala huomautusruutu otsikolla
"Message from webpage", niin poista se klikkaamalla "ok". Varsinaisen
ruudun oikeassa laidassa on ilmoittautumiskenttä,
jonka yläosan pohja on punainen ja alaosan pohja sininen. Ota alaosa ensin käsittelyysi!
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8) Sinipohjaisen alaosakentän keskellä on kolme ruutua riviotsikoilla
"Singles"(2-peli), "Doubles"(4-peli) ja "Mixed Doubles"(sekanelinpeli).
Kussakin ruudussa lukee "Make selection". Klikkaamalla haluamasi pelimuodon ruutua saat esiin ikäluokkavalikon, josta voit valita haluamasi
luokan. Ikäluokkavalintasi tulee näkyviin ruutuun klikkaamisen tuloksena.
Voit vapaasti valita 1-3 pelimuotoa. Voit myös palata asiaan uudessa istunnossa, jos vaikkapa päätät osallistua myös 4-peliin aikaisemmin valitun
2-pelin lisäksi.
9) Kirjoita nelinpeliparisi ja/tai sekanelinpeliparisi IPINtunnusus/tunnukset otsikon "Doubles Partner player IPINs" alla olevaan
ruutuun/oleviin ruutuihin ja klikkaa sen jälkeen ruutua "Validate Partners" (tärkeää!!)!
10) Siirry nyt punapohjaiseen yläosakenttään ja vahvista ilmoittautumisvalintasi kirjoittamalla salasanasi Password-ruutuun ja klikkaa lopuksi
"Confirm".
11) Ruutuun tulee teksti jossa ITF ilmoittaa että se ryhtyy käsittelemään
ilmoittautumistasi. Vahvistus koskien ilmoittautumistasi tulee sähköpostiisi erikseen, yleensä hyvinkin pian.
12) Jos haluat vetäytyä sarjasta johon olet ilmoittautunut, se tapahtuu
samalla tavalla edeten kuin ilmoittautuminenkin kunnes tulet sinipohjaisen alaosakentän kohdalle. Sellaisen pelimuodon rivillä, johon olet ilmoittautunut (esim "Singles Mens 60"), on oikeassa laidassa ruutu Withdraw.
Klikkaamalla sitä saat kysymyksen
"? Are you sure you want to withdraw from this tournament?"
(? Oletko varma että haluat vetäytyä tästä kilpailusta/sarjasta?).
Jos klikkaat vastaukseksesi "ok" vetäytymisesi toteutuu.
Toinen vastausvaihtoehto on "Cancel", jota klikkaamalla pysytät ilmoittautumisesi voimassa.

