World Disability Darts Association
Toelatingsvoorwaarden
Hoewel de WDDA het belang van alle beperkingen/handicaps erkent, komen niet alle in aanmerking
voor opname in WDDA gerankte toernooien. De WDDA-slogan "Paralitas Quod Equitas" betekent
"Billijkheid en gelijkheid" en hoewel we begrijpen dat er sommigen zijn die twijfelen aan de
geschiktheid van zichzelf of anderen voor opname in WDDA-evenementen, vragen we dat
waardering wordt uitgesproken voor de complexe aard van een handicap. De WDDA biedt kansen
voor velen die voorheen, vanwege de aard van fysieke beperkingen, inclusie in de reguliere
dartinfrastructuur moeilijk vonden.
De WDDA, die erkenning heeft gekregen van de World Darts Federation voor de verlaagde
bordhoogte voor rolstoelspelers als zijnde eerlijk en gelijkwaardig, wil spelers niet verleiden die
geaccepteerd worden binnen reguliere darts om over te stappen naar afzonderlijke
paradartsevenementen.
WDDA gerankte toernooien hebben op dit moment geen classificaties voor beperkingen veroorzaakt
door, maar niet beperkt tot, depressie, verlies van het gezichtsvermogen, mentale of tijdelijke ziekte.
Terwijl je de criteria doorleest, zul je zien dat het in essentie ook mensen omvat met fysieke of
medische omstandigheden die de mogelijkheden beperken om te worden opgenomen in reguliere
dartsevenementen.
We begrijpen dat elke beperking van invloed is op het vermogen van een persoon om op de een of
andere manier te functioneren, maar ze kunnen nog steeds concurrerende darts op gelijkwaardige
basis ervaren zonder de noodzaak van speciale evenementen. Waar WDDA de grens zou trekken,
zullen er altijd mensen zijn die niet helemaal voldoen aan de WDDA-kwalificatie, en daarom voldoen
ze niet aan de beoordelingscriteria voor opname. Helaas zal dit altijd het geval zijn, en zoveel als
WDDA zou willen, kunnen we niet alle beperkingen omvatten.
Zelfbeoordeling moet het eerste criterium zijn voor iedereen die naar een evenement met de
classificatie van een WDDA wil kijken. Uiteraard zullen we graag met u communiceren voor
opheldering, maar onze regels kunnen niet worden overtreden om tegemoet te komen aan
personen die buiten de criteria vallen, ongeacht hoe dicht ze bij opname kunnen zijn. We hebben
veel verzoeken die we ons kunnen voorstellen en objectieve zelfevaluatie is het meest nuttig voor
alle betrokkenen.
Het beoordelingsproces:
Voor diegenen die denken dat ze voldoen aan de criteria van een van de hieronder uiteengezette
categorieën, moet een medisch beoordelingsformulier van de WDDA worden ingevuld door een
medische professional op eigen kosten voor indiening bij WDDA of de vertegenwoordiger van het

evenement voorafgaand aan uw opname in een WDDA Geklasseerd of getiteld evenement.
Voor diegenen die dit proces met succes voltooien, is deelname aan de relevante evenementen
toegestaan in overeenstemming met het document met de gerubriceerde regels van World
Disability Darts. De geaccepteerde beperkingen van de door WDDA gerangschikte en genuanceerde
gebeurtenis: Spelers die klinisch zijn gediagnosticeerd met ten minste één van de volgende
stoornistypen worden geacht in aanmerking te komen voor deelname:
Verminderde spierkracht - Verminderde kracht gegenereerd door spier- of spiergroepen, kan
voorkomen in een ledemaat of onderhelft van het lichaam, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door
ruggenmergletsel, Spina Bifida of Poliomyelitis.
Athetose - Over het algemeen gekenmerkt door ongebalanceerde, ongecontroleerde bewegingen en
een moeilijkheid om een symmetrische houding aan te houden, als gevolg van hersenverlamming,
hersenletsel, multiple sclerose of andere aandoeningen.
Verminderd passief bewegingsbereik - bewegingsbereik in één of meerdere gewrichten wordt
permanent verminderd. Gewrichten die verder kunnen gaan dan het gemiddelde bewegingsbereik,
de gezamenlijke instabiliteit en acute aandoeningen, zoals artritis, worden niet beschouwd als in
aanmerking komende beperkingen - in overeenstemming met de Paralympische Richtlijnen.
Hypertonie - Abnormale toename van spierspanning en een verminderd vermogen van een spier om
zich uit te strekken, wat het gevolg kan zijn van letsel, ziekte of een gezondheidstoestand zoals
hersenverlamming.
Ledemaatgebrek: de totale of gedeeltelijke afwezigheid van botten of gewrichten vanaf de geboorte
of als gevolg van trauma, (bijvoorbeeld auto-ongeluk of -amputatie) of ziekte (bijv. Botkanker).
Spelers kunnen in aanmerking komen voor een ledemaatverlies dat minimaal de enkel of pols
betreft, maar zal op individuele basis worden beoordeeld als het verlies kleiner is dan dit.
Ataxie - Gebrek aan coördinatie van spierbewegingen door een neurologische aandoening zoals
cerebrale parese, hersenletsel of multiple sclerose.
Beenlengteverschil - Botverkorting vanaf de geboorte of trauma. Geschiktheid van de speler indien
een lengteverschil van minimaal 7 cm
Korte gestalte - Verlaagde stahoogte als gevolg van abnormale afmetingen van de botten van de
bovenste en onderste ledematen of romp, bijvoorbeeld als gevolg van achondroplasie of
groeihormoondeficiëntie. De speler komt in aanmerking als hij minder dan 1,4 m lang is.

WDDA gerankte toernooien zullen twee divisies hebben die competitie en / of toewijzing van
Ranking Points mogelijk maken, deze zijn als volgt:
1. Gecombineerde ST (staand) / W2 (verlies van mobiliteit van het onderlichaam waarvoor
rolstoelgebruik vereist is)
2. W1-divisie (verlies van mobiliteit van het onderste en bovenste lichaam dat rolstoelgebruik vereist
is)
Criteria voor gecombineerde ST / W2-divisie:
Om te voldoen aan de criteria als een lopende speler, moet uw niveau van bijzondere

waardevermindering voldoen aan:
ST:
• Een van de eerder gedetailleerde WDDA gerankte toernooien geaccepteerde beperkingen:
• Speel in staande positie.
• Stoornissen die de functie van de bovenste en / of onderste ledematen beïnvloeden.
• Mogelijk moet medische apparatuur of loophulpmiddelen op de werplijn worden gebruikt.
W2:
Om aan de criteria als W2-speler te voldoen, moet je handicapniveau aan de volgende criteria
voldoen:
•Een van de eerder gedetailleerde voor de WDDA gerankte toernooien geaccepteerde beperkingen.
• Verlies van lagere mobiliteit dat het gebruik van een rolstoel noodzakelijk maakt.
• Voldoen aan de criteria voor "Staande" speler, maar met een geautoriseerde behoefte bij
gelegenheid om een rolstoel te gebruiken vanwege een stoornis in de onderste ledematen.
Wanneer u voldoet aan de criteria "Staand" of "W2", moet u gedurende de duur van een
individueel toernooi binnen uw geselecteerde (toernooigeregistreerde) divisie blijven spelen.
Criteria voor de W1-divisie:
W1:
Om te voldoen aan de criteria als W1-speler moet uw handicapniveau aan de volgende criteria
voldoen:
• Een van de eerder gedetailleerde voor de WDDA gerankte toernooien geaccepteerde beperkingen.
• Beperkte mobiliteit / bewegingsbeperkingen in zowel het boven- als onderlichaam die het gebruik
van een rolstoel noodzakelijk maken.
Meestal zullen degenen die in aanmerking komen voor deze divisie leven met Quadriplegia, Cerebral
Palsy of een beperking met vergelijkbare uitdagingen.
Rankingpunten Compensatie voor de W1-divisie: Wanneer een gerangschikt evenement
onvoldoende deelnemersinvoer heeft (minimaal 8 spelers) in de W1-divisie, zullen spelers worden
gevraagd om te spelen binnen de gecombineerde staande / W2-divisie, maar zullen aanvullende
rankingpunten worden toegewezen voor hun eigen divisie.

