
Nationaal Jeugdcriterium – kwalificatiefase - uitvoeringsbesluit 

Kwalificatiefase  jongens miniemen en preminiemen. 

Voor deze kwalificatiefase kunnen volgens de inschrijvingscriteria een onbeperkt aantal deelnemers 
inschrijven. 

Jongens miniemen 

In het nationaal jeugdcriterium 1ste fase worden X (2 tot 4,afhankelijk van de inschrijvingen) reeksen 
jongens miniemen (van acht spelers) georganiseerd. 

Uit de inschrijvingen voor de kwalificatiefase kan de Nationale technische commissie een maximum 
aantal van 12 spelers rechtstreeks toelaten tot de eerste fase.  

In dat geval blijven in de eerste fase Xx8 plaatsen min het aantal rechtstreeks toegelaten spelers over. 
Deze plaatsen worden ingevuld door de spelers die zich op een batige plaats rangschikken in de 
kwalificatiefase. 

Speelwijze in de kwalificatiefase: 

Eerste ronde: 

De overige inschrijvingen worden, indien geselecteerd, ondergebracht in poules van 4 spelers.  

Tweede ronde: 

De spelers worden ondergebracht op een tabel. De eerste twee van ieder poule komen in de 
hoofdtabel, de nummers 3 en 4 van iedere poule komen in de tweede tabel.  

Deze tabellen worden gespeeld volgens het Aziatische systeem. (dit wil zeggen dat voor iedere plaats 
wordt gespeeld)  

 
Na afloop van de kwalificatiefase worden deze spelers in een rangschikking geplaatst. 

De spelers die op een batige plaats zijn gerangschikt zijn automatisch geplaatst voor de eerste fase 
van het nationaal jeugdcriterium. 

De ander spelers zijn in volgorde van de rangschikking reserve of kunnen worden uitgenodigd voor 
deelname aan de 2de of 3de fase van het jeugdcriterium. Hiervoor ontvangen zij tijdig een uitnodiging 
van de Nationale Evenementencommissie. Deze deelname mogen zij vrij aanvaarden of afwijzen. 

 

Jongens preminiemen 

In het nationaal jeugdcriterium 1ste fase worden X (2 tot 4,afhankelijk van de inschrijvingen) reeksen 
jongens preminiemen (van acht spelers) georganiseerd. 

Uit de inschrijvingen voor de kwalificatiefase kan de Nationale technische commissie een maximum 
aantal van 12 spelers rechtstreeks toelaten tot de eerste fase.  

In dat geval blijven in de eerste fase Xx8 plaatsen min het aantal rechtstreeks toegelaten spelers over. 
Deze plaatsen worden ingevuld door de spelers die zich op een batige plaats rangschikken in de 
kwalificatiefase. 

Speelwijze in de kwalificatiefase: 

Eerste ronde: 

De overige inschrijvingen worden, indien geselecteerd, ondergebracht in poules van 4 spelers.  

Tweede ronde: 



De spelers worden ondergebracht op een tabel. De eerste twee van ieder poule komen in de 
hoofdtabel, de nummers 3 en 4 van iedere poule komen in de tweede tabel.  

Deze tabellen worden gespeeld volgens het Aziatische systeem. (dit wil zeggen dat voor iedere plaats 
wordt gespeeld)  

 

Na afloop van de kwalificatiefase worden deze spelers in een rangschikking geplaatst. 

De spelers die op een batige plaats zijn gerangschikt zijn automatisch geplaatst voor de eerste fase 
van het nationaal jeugdcriterium. 

De ander spelers zijn in volgorde van de rangschikking reserve of kunnen worden uitgenodigd voor 
deelname aan de 2de of 3de fase van het jeugdcriterium. Hiervoor ontvangen zij tijdig een uitnodiging 
van de Nationale Evenementencommissie. Deze deelname mogen zij vrij aanvaarden of afwijzen. 

 

Kwalificatiefase  meisjes miniemen en preminiemen. 

Voor deze kwalificatiefase kunnen volgens de inschrijvingscriteria een onbeperkt aantal deelnemers 
inschrijven. 

 

Meisjes miniemen 

In het nationaal jeugdcriterium 1ste fase worden 2 reeksen meisjes miniemen (van acht spelers) 
georganiseerd. 

Uit de inschrijvingen voor de kwalificatiefase kan de Nationale technische commissie een maximum 
aantal van 6 speelsters rechtstreeks toelaten tot de eerste fase.  

In dat geval blijven in de eerste fase 16 plaatsen min het aantal rechtstreeks toegelaten speelsters 
over. Deze plaatsen worden ingevuld door de speelsters die zich op een batige plaats rangschikken in 
de kwalificatiefase. 

Speelwijze in de kwalificatiefase: 

Eerste ronde: 

De overige inschrijvingen worden, indien geselecteerd, ondergebracht in poules van maximaal 8 
speelsters.  

Tweede ronde: 

De spelers worden ondergebracht op een tabel. De eerste twee van ieder poule komen in de 
hoofdtabel, de nummers 3 en 4 van iedere poule komen in de tweede tabel, enz. 

Deze tabellen worden gespeeld volgens het Aziatische systeem. (dit wil zeggen dat voor iedere plaats 
wordt gespeeld)  

 

Na afloop van de kwalificatiefase worden deze speelsters in  een rangschikking geplaatst. 

De spelers die op een batige plaats zijn gerangschikt zijn automatisch geplaatst voor de eerste fase 
van het nationaal jeugdcriterium. 

De ander spelers zijn in volgorde van de rangschikking reserve of kunnen worden uitgenodigd voor 
deelname aan de 2de of 3de fase van het jeugdcriterium. Hiervoor ontvangen zij tijdig een uitnodiging 
van de Nationale Evenementencommissie. Deze deelname mogen zij vrij aanvaarden of afwijzen. 



 

Meisjes preminiemen 

In het nationaal jeugdcriterium 1ste fase worden 2 reeksen meisjes preminiemen (van acht spelers) 
georganiseerd. 

Uit de inschrijvingen voor de kwalificatiefase kan de Nationale technische commissie een maximum 
aantal van 6 speelsters rechtstreeks toelaten tot de eerste fase.  

In dat geval blijven in de eerste fase 16 plaatsen min het aantal rechtstreeks toegelaten speelsters 
over. Deze plaatsen worden ingevuld door de speelsters die zich op een batige plaats rangschikken in 
de kwalificatiefase. 

Speelwijze in de kwalificatiefase: 

Eerste ronde: 

De overige inschrijvingen worden, indien geselecteerd, ondergebracht in poules van maximaal 8 
speelsters.  

Tweede ronde: 

De spelers worden ondergebracht op een tabel. De eerste twee van ieder poule komen in de 
hoofdtabel, de nummers 3 en 4 van iedere poule komen in de tweede tabel, enz. 

Deze tabellen worden gespeeld volgens het Aziatische systeem. (dit wil zeggen dat voor iedere plaats 
wordt gespeeld)  

 

Na afloop van de kwalificatiefase worden deze speelsters in  een rangschikking geplaatst. 

De spelers die op een batige plaats zijn gerangschikt zijn automatisch geplaatst voor de eerste fase 
van het nationaal jeugdcriterium. 

De ander spelers zijn in volgorde van de rangschikking reserve of kunnen worden uitgenodigd voor 
deelname aan de 2de of 3de fase van het jeugdcriterium. Hiervoor ontvangen zij tijdig een uitnodiging 
van de Nationale Evenementencommissie. Deze deelname mogen zij vrij aanvaarden of afwijzen. 


