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Artikel 1: Algemeen
Er is voor een compleet veld van spelers en speelsters (jeugd, dames en heren) een totaal budget van
€ 3.000,00 beschikbaar.
Bij toetreding tot de P.D.C. verliest een speler of speelster zijn/haar recht op ondersteuning van
D.O. Threant (D.O.T.).
Verantwoordelijk voor dit beleid is de Functionaris TopSport en ParaDarten
Eindverantwoordelijk voor dit beleid is het Bestuur.
Om in aanmerking te komen voor het selectie beleid van de D.O.T. wordt het Ranking seizoen
(Juli t/m Juni) van de Nederlandse Darts Bond (N.D.B.) gehanteerd.
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Artikel 2: Selectie
A. Ment dient 4 van de 5 DOT Ranking toernooien gespeeld te hebben + het Gesloten DOT Ranking
Toernooi.
B. Men dient 5 van de 8 Ranking toernooien gespeeld te hebben + het Gesloten Nederland.
C. Verder dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Minimaal twee jaar lid te zijn van de D.O.T.
 Voor te komen bij de eerste 5 van de DOT Ranking
 Voor te komen bij de eerste 10 (dames) en 20 (heren) van de N.D.B. Ranking
 Geen sponsoring te ontvangen in welke vorm dan ook.
 Geen lid te zijn van de P.D.C.
D. Komt men na het eerste jaar voor in de Ranking van de DOT, zoals hierboven omschreven dan kan
men een vergoeding aanvragen voor maximaal € 50,00 voor aanvulling t.a.v. de gereden kilometers
naar de Ranking Toernooien van de N.D.B. Men dient wel aan te geven waar het Ranking Toernooi
plaats heeft gevonden en het inschrijfbewijs te kunnen overleggen.
E. Komt men voor in de Ranking van de N.D.B., zoals hierboven omschreven, en wordt men niet
uitgenodigd voor de play offs of selectie en heeft men wel voldaan aan punt B en C, dan kan men
voor vier buitenlandse Ranking toernooien (België, Duitsland, Engeland en Denemarken) een
ondersteuning ontvangen tot maximaal € 500,00** per toernooi.
Artikel 3: Verplichtingen
1.
2.
3.
4.

Van de spelers en speelsters (alle categorieën) wordt verwacht dat ze behoorlijk gekleed gaan.
Spelers en speelsters zijn verplicht deel te nemen aan pr activiteiten, die vastgelegd zijn door het bestuur.
Spelers en speelsters dienen zich te onthouden van overmatig drankgebruik gedurende de evenementen.
Spelers en speelsters dienen zich te conformeren aan het doping reglement.
5.
Na elk toernooi dient men de bonnen in te leveren bij de penningmeester en zal het bedrag, wat
besteed is, weer aangezuiverd worden tot het maximum bedrag.

** In het maximum bedrag zit een vergoeding voor: reiskosten (in alle redelijkheid)
overnachting (in alle redelijkheid)
inschrijfgeld toernooi
dagvergoeding van € 30,00
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