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Stop in the Youth Euro Trophy5th

Girls Division 7
Preliminaries

19th YET Open International Scratch Youth Tournament

MUNCH JENSEN Sarah 249 152 139 189 150 189 10681 *
JANSEN Maddy 168 207 173 157 116 161 9822 *
HAMMINGA Rosan 190 193 161 131 141 148 9643 *
LOENTOFT Maja 147 151 161 159 152 157 9274 *
COMMANDEUR Lotte 192 147 120 156 165 142 9225 *
GOEMAN Alisha 163 142 169 123 120 155 8726 *
KOOPS Esmee 126 144 158 153 120 127 8287 *
VAN ANEN Femke 160 133 146 116 147 112 8148 *
FISCHER NIELSEN Patricia 133 105 110 133 147 158 7869 *
VELDHUIZEN Milika 143 113 128 145 143 109 78110 *



The rules state that 50% of each category goes through to the next step with a maximum of 12. The result of this calculation will be rounded off. E.g. 6,25 = 7 and 6,50 = 7.
The players who are qualified (according to the rules) for the finals/semi finals are highlighted. Due to the lack of data not all players are associated in a category. Also be aware when a player is wrongly categorized.
Both can have affect on the number of players who are qualified. So always check if a player is in the right category following date of birth and license average.  Also be aware, some players will play a re-entry.

Volgens de regels plaatst 50% van elke klasse, met een max. van 12 spelers zich voor de volgende step. De resultaten van deze berekening zal afgerond worden. B.v. 6,25 = 7 en 6,50 = 7.
De spelers die zich voor de volgende ronde plaatsen zullen in de eindstand gehighlited worden. Omdat in sommige gevallen nog niet alle gegevens van een deelnemer bekend is, kan het voorkomen deze na de
inschrijving in een klasse worden toegevoegd. Dit kan van invloed zijn op het aantal spelers die zich kwalificeren voor de volgende ronde. Controleer altijd op basis van gemiddelde en leeftijd of je in de juiste klasse
bent ingedeeld. Houdt er ook rekening mee dat er spelers zijn die een re-entrie spelen waardoor zij hoger kunnen eindigen.
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