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2021.gada sacensību WDF YOUTH WORLD MASTERS kvalifikācijas kritēriji 
 

 

 

Zēni un meitenes, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem uz svētdienu, 2021.gada 05.decembri, un 

kuri atbilst kādam no zemāk norādītajiem kritērijiem, saņem uzaicinājumu uz 2021.gada WDF Boys World 

Masters vai WDF Girls World Masters. 
 

Zēni un meitenes, kuri sasniegs 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu līdz pirmdienai, 2021.gada 06.decembrim, 

un kuri kvalificējas sacensībā pamatojoties uz kādu no zemāk norādītajiem kritērijiem, saņems 

uzaicinājumu uz pieaugušo 2021.gada WDF World Masters sacensībām (skat. 2021.gada sacensību WDF 

World Masters kvalifikācijas kritēriji, sadaļa: “Vecuma ierobežojumu pārsniegušie kvalificējušies jauniešu 

spēlētāji”). 
 

Šajā dokumentā 2021.gada WDF Boys World Masters un WDF Girls World Masters sacensības turpmāk 

tekstā sauktas “2021.gada WDF Youth World Masters”. 
 

 

REITINGU TABULAS 
 

1) WDF jauniešu galvenās reitingu tabulas 
 

a) Spēlētāji, kuri ieņēmuši 1.(pirmo) līdz 32.(trīsdesmit otro) vai dalītu 32.(trīsdesmit otro) vietu WDF 

galvenajās jauniešu reitinga tabulās uz pirmdienu, 2021.gada 04.oktobri. 
 

b) Spēlētāji, kuri ieņēmuši 1.(pirmo) līdz 32.(trīsdesmit otro) vai dalītu 32.(trīsdesmit otro) vietu WDF 

galvenajās jauniešu reitinga tabulās uz pirmdienu, 2021.gada 29.novembri, un nebija ieņēmuši 

norādītās vietas tabulās uz pirmdienu, 2021.gada 04.oktobri**. 
 

2) WDF vienas valsts reģionālās reitingu tabulas (Austrālija, Kanāda, Jaunzēlande un ASV) 
 

a) Četri labākie spēlētāji no katras no šīm četrām WDF reģionālajām jauniešu reitingu tabulām, kuri 

nav kvalificējušies sacensībām, iekļūstot labāko 32 (trīsdesmit divu) spēlētāju skaitā WDF 

galvenajās jauniešu reitinga tabulās uz pirmdienu, 2021.gada 04.oktobri. 
 

b) Spēlētāji, kuri ieņēmuši 1.(pirmo) līdz 4.(ceturto) vai dalītu 4.(ceturto) vietu katrā no šīm četrām 

WDF reģionālajām jauniešu reitingu tabulām uz pirmdienu, 2021.gada 29.novembri, un nav 

kvalificējušies WDF Youth World Masters sacensībām uz pirmdienu, 2021.gada 04.oktobri**. 
 

3) WDF vairāku valstu reģionālo reitinga tabulas (Apvienotā Karaliste/Īrija, Austrumeiropa, 

Ziemeļeiropa, Rietumeiropa un Āzija) 
 

a) Labākie 8 (astoņi) spēlētāji no katras no šīm piecām WDF reģionālajām jauniešu reitingu tabulām, 

kuri nav kvalificējušies sacensībām, iekļūstot labāko 32 (trīsdesmit divu) spēlētāju skaitā WDF 

galvenajās jauniešu reitinga tabulās uz pirmdienu, 2021.gada 04.oktobri. 
 

b) Spēlētāji, kuri ieņēmuši 1.(pirmo) līdz 8.(astoto) vai dalītu 8.(astoto) vietu katrā no šīm piecām 

WDF reģionālajām jauniešu reitingu tabulām uz pirmdienu, 2021.gada 29.novembri, un nav 

kvalificējušies WDF Youth World Masters sacensībām uz pirmdienu, 2021.gada 04.oktobri**. 
 

 

REITINGA TURNĪRI 
 

a) Visu WDF jauniešu turnīru, kas norisinājušies no 2019.gada 01.septembra līdz 2019.gada 

31.decembrim, uzvarētāji. 
 

b) Visu WDF jauniešu reitinga turnīru, kas norisinājušies 2020.gadā, uzvarētāji. 
 

c) Visu WDF jauniešu zelta kategorijas turnīru, kas norisinājušies 2021.gadā**, finālisti. 
 

d) Visu WDF jauniešu sudraba kategorijas turnīru, kas norisinājušies 2021.gadā**, uzvarētāji. 
 

e) Visu WDF jauniešu bronzas kategorijas turnīru, kas norisinājušies 2021.gadā**, uzvarētāji. 
 

 

KAUSU TURNĪRI 
 

1) 2021.gada WDF Pasaules kauss 
 

Visi 2021.gada WDF jauniešu Pasaules kausa zelta, sudraba un bronzas medaļu ieguvēji. 
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2) 2021.gada WDF Eiropas kauss 
 

Visi 2021.gada WDF jauniešu Eiropas kausa zelta un sudraba medaļu ieguvēji. 
 

 

IEPRIEKŠĒJIE ČEMPIONI 
 

a) Visi iepriekšējie WDF/BDO jauniešu Pasaules čempioni, kas uz svētdienu, 2021.gada 05.decembri, 

ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem. 
 

b) Visi iepriekšējie WDF/BDO Youth World Masters čempioni, kas uz svētdienu, 2021.gada 

05.decembri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem. 
 
 

WDF DALĪBVALSTU IELŪGUMI 
 

Katra no šīm četrām WDF dalībvalstīm, kurai ir sava WDF reģionālā reitinga tabula, saņem piecus 

dalībvalsts ielūgumus. 
 

 

VISU PĀRĒJO WDF DALĪBVALSTU IELŪGUMI*** 
 

Visām WDF dalībvalstīm tiek piešķirts attiecīgs WDF dalībvalstu ielūgumu skaits, pamatojoties uz to 

dalības līmeni WDF: 
 

 1.līmenis – pieci dalībvalsts ielūgumi; 
 

 2.līmenis – četri dalībvalsts ielūgumi; 
 

 3.līmenis – trīs dalībvalsts ielūgumi; 
 

 4.līmenis – divi dalībvalsts ielūgumi. 
 

Dalībvalstīm tāpēc tiek piešķirts šāds skaits dalībvalsts ielūgumu gan zēniem, gan meitenēm, piemēram 

– Austrālija saņem četrus ielūgumus gan zēniem, gan meitenēm. 
 

I. Pieci dalībvalsts ielūgumi – Anglija, Vācija un Nīderlande un ASV. 
 

II. Četri dalībvalsts ielīgumi – Austrālija un Indija. 
 

III. Trīs dalībvalsts ielūgumi – Austrija, Bahamu salas, Beļģija, Kanāda, Katalonija, Horvātija, Kipra, 

Čehija, Dānija, Ēģipte, Etiopija, Somija, Francija, Grieķija, Honkonga, Ungārija, Irāna, Itālija, 

Japāna, Luksemburga, Makao, Malaizija, Malta, Jaunzēlande, Norvēģija, Polija, Īrija, Krievija, 

Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija un Velsa. 
 

IV. Divi dalībvalsts ielūgumi – Barbadosa, Brazīlija, Bruneja, Bulgārija, Taivāna, Igaunija, Fēru salas, 

Gibraltārs, Gērnsija, Islande, Menas sala, Jamaika, Džersija, Koreja, Latvija, Lietuva, Monako, 

Mongolija, Ziemeļīrija, Pakistāna, Rumānija, Skotija, Serbija, Singapūra, Slovākija, Slovēnija, 

Taizeme, Trinidada un Tobago, Tērksas un Kaikosas salas un Ukraina. 
 

a) WDF dalībvalstis var izmantot tik daudz vai maz WDF dalībvalsts ielūgumus, cik vēlas, gan zēniem, 

gan meitenēm, piemēram – Austrālija var izvēlēties izmantot 2 ielūgumus zēniem un 1 ielūgumu 

meitenēm. 
 

b) WDF dalībvalstis var izvēlēties spēlētājus, kuriem tiek piešķirti tās dalībvalsts ielūgumi, piemēram – 

nacionālos čempionus, pēc reitingā ieņemtās vietas, starptautiskās komandas vai rīkojot kvalifikācijas 

turnīrus. 
 

 

2021.GADA WDF YOUTH WORLD MASTERS PAPILDUS PIEZĪMES 
 
** Jebkurš spēlētājs, kurš kvalificējas 2021.gada WDF Youth World Masters sacensībām laika posmā starp 

2021.gada 04.oktobri un 2021.gada 29.novembri, bet vēl nav kvalificējies uz vai pirms svētdienas, 

2021.gada 03.oktobra, var izvēlēties atlikt uzaicinājumu uz 2022.gada WDF World Masters vai 2022.gada 

WDF Youth World Masters sacensībām. 
 
*** Dalībvalstu ielūgumu skaits ir balstīts uz pašreizējiem valstu dalības līmeni WDF. Ja attiecīgās valsts 

dalības līmenis mainās, mainās arī valsts saņemamo dalībvalsts ielūgumu skaits. Par jebkurām izmaiņām 

dalībvalstis tiks informētas ar e-pasta starpniecību. 
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2021.gada WDF Youth World Masters sacensību dalībnieku izsēšana 
 

Visas 2021.gada WDF Youth World Masters sacensību dalībnieku izsēšanas balstīsies uz WDF galvenās 

jauniešu reitinga tabulas uz pirmdienu, 2021.gada 29.novembri. 
 
 

Cita informācija 
 

Sīkāka informācija par 2021.gada WDF Youth World Masters sacensībām tiks publicēta, tiklīdz un kad tā 

būs pieejama. 
 

WDF ir tiesības grozīt 2021.gada WDF Youth World Masters sacensību kvalifikācijas kritērijus jebkurā 

brīdī, lai sasniegtu jebkādus mērķus (rezultātus), ko WDF uzskata par nepieciešamiem. 


