VOORRONDE LANDELIJKE JEUGDMEERKAMPEN.
Vanaf het seizoen 2002 – 2003 zullen in de voorrondes voor de landelijke jeugdmeerkampen
voor A, B en sterke C spelers(sters) enkele wijzigingen gaan optreden.
Tot heden konden alleen A, B en sterke C spelers (C*) inschrijven voor deze landelijke
jeugdmeerkampen. Vanaf het nieuwe seizoen kunnen alle C spelers (sters) hiervoor
inschrijven. De A, B en sterke C spelers (C*) worden altijd geaccepteerd. De overige C
spelers(sters) zullen geaccepteerd worden indien het niveau van de C spelers voldoende is.
Bovendien zullen er zoveel C spelers (sters) geaccepteerd worden als organisatorisch
mogelijk is.
Vanaf het seizoen 2002-2003 zal de regionale ronde komen te vervallen.
De planning ziet er nu als volgt uit:
1 september tot ca. 10 november: afdelingsronden
10 november 2002:
sluiting opgaven voor 1/8 finales
december 2002 of januari 2003:
1/8 finale (voorlopige datum 21 december)
Februari 2003:
¼ finale (voorlopige datum: 23 februari)
Maart 2003:
½ finale (voorlopige datum: 6 april)
Mei 2003:
finale
(voorlopige datum: 11 mei)
Ook zullen vanaf het seizoen 2002 – 2003 de voorrondes normaal t/m een finale uitgespeeld
moeten blijven worden. Dit in tegenstelling met vragen die het afgelopen seizoen diverse
malen gesteld zijn om niet verder te spelen als nodig is. Reiskostenbesparing en in een korte
periode 3 keer een ronde te moeten spelen waren o.a. de oorzaak van deze vraag.
Doordat de Regionale ronde komt te vervallen zullen er zich aanmerkelijk minder jeugdleden
zich plaatsen voor de finales. Maar er is met deze opzet wel meer tijd om de voorrondes in
de afdeling af te werken.
Door de CTW zal getracht worden dat de B spelers pas in de 2e ronde in de afdeling
ingedeeld gaan worden. Indien organisatorisch mogelijk zullen zij dus niet in de eerste ronde
van de afdeling hoeven te spelen. Maar of dit gaat lukken heeft wel te maken met het aantal
B spelers wat de afdeling voor het seizoen 2002-2003 krijgt toegewezen. Zijn er dit veel dan
zullen zij wel in de 1e ronde moeten spelen.
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