
Criteria voor de nominatie bij de sportverkiezingen van de stad Dordrecht 
 
Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titel sporttalent van de stad Dordrecht dient 
de sporter te voldoen aan de volgende criteria:  
 

a. de sporter, in een sport aangesloten bij NOC*NSF, is voor het grootste deel van het 
betreffende jaar ingezetene van de gemeente Dordrecht  
(de jury mag een sporter nomineren/verkiezen die niet voor het grootste deel van het 
betreffende jaar ingezetene van de gemeente Dordrecht is, daarbij in aanmerking nemend dat 
de betreffende sporter een speciale binding met of een speciale betekenis voor de stad 
Dordrecht heeft, zoals geboren of voor het grootste deel van het leven woonachtig te 
Dordrecht maar wegens topsporttraining of beoefening van de sport of wegens financiële 
omstandigheden tijdelijk elders woonachtig) 
 

b. de sporter heeft in het betreffende jaar nog niet de leeftijd van negentien jaar bereikt 
 

c. de sporter heeft in het betreffende jaar: 
1. een of meer aansprekende prestaties geleverd bij een Olympische Spelen of bij 

een Paralympische Spelen of bij een Wereldkampioenschap of bij een 
Europees kampioenschap of bij een Nationaal Kampioenschap, in alle gevallen 
in een sport vertegenwoordigd binnen een sportbond aangesloten bij NOC*NSF 
of 

2. zich gekwalificeerd dan wel voldaan aan de eisen voor kwalificatie dan wel een 
nominatie voor een Olympische Spelen of een Paralympische Spelen of een 
Wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap of een Nationaal 
Kampioenschap, in alle gevallen in een sport vertegenwoordigd binnen een 
sportbond aangesloten bij NOC*NSF 

3. deel uitgemaakt van een internationale of nationale selectie/ploeg in een sport 
vertegenwoordigd binnen een sportbond aangesloten bij NOC*NSF, waarbij de 
selectie/ploeg bestaat uit sporters die worden geselecteerd voor voorbereiding 
op een Olympische Spelen of een Paralympische Spelen of een 
Wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap 
of 

4. deel uitgemaakt van een topsportselectie in een sport vertegenwoordigd binnen 
een sportbond aangesloten bij NOC*NSF die topsportdisciplines hanteert 
volgens het Reglement Topsportprogramma’s van NOC*NSF  
of 

5. een uitzonderlijke sportprestatie op internationaal of nationaal niveau geleverd 
die op vele fronten de aandacht op het sporttalent, zijn sport en/of de stad 
Dordrecht heeft gevestigd  
 

 
Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titels sportman of sportvrouw van de stad 
Dordrecht dient men te voldoen aan de volgende criteria: 
 

a. de sporter, in een sport aangesloten bij NOC*NSF, is voor het grootste deel van het 
betreffende jaar ingezetene van de gemeente Dordrecht  
(de jury mag een sporter nomineren/verkiezen die niet voor het grootste deel van het 
betreffende jaar ingezetene van de gemeente Dordrecht is, daarbij in aanmerking nemend dat 
de betreffende sporter een speciale binding met of een speciale betekenis voor de stad 
Dordrecht heeft, zoals geboren of voor het grootste deel van het leven woonachtig te 
Dordrecht maar wegens topsporttraining of beoefening van de sport of wegens financiële 
omstandigheden tijdelijk elders woonachtig) 
 

b. de sporter heeft in het betreffende jaar: 
1. een top-acht klassering behaald bij een Olympische Spelen of bij een 

Paralympische Spelen of bij een Wereldkampioenschap of bij een Europees 
kampioenschap dan wel een top-drie klassering behaald bij een Nationaal 
Kampioenschap, in alle gevallen in een sport vertegenwoordigd binnen een 
sportbond aangesloten bij NOC*NSF 
of 

 
 
 



2. deel uitgemaakt van een nationale selectie/ploeg die een top-acht klassering 
heeft behaald bij een Olympische Spelen of bij een Paralympische Spelen of bij 
een Wereldkampioenschap of bij een Europees kampioenschap dan wel een 
top-drie klassering heeft behaald bij een Nationaal Kampioenschap, in alle 
gevallen in een sport vertegenwoordigd binnen een sportbond aangesloten bij 
NOC*NSF 
of 

3. een eerste plaats behaald in de eindrangschikking van een provinciaal, 
afdelings-, districts- of voor een ander daarmee overeenkomend bovenlokaal 
kampioenschap in een sport vertegenwoordigd binnen een sportbond 
aangesloten bij NOC*NSF 
of 

4. een uitzonderlijke sportprestatie op internationaal of nationaal niveau geleverd 
die op vele fronten de aandacht op de sporter, zijn sport en/of de stad Dordrecht 
heeft gevestigd  

  
 
Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titel sportploeg van de stad Dordrecht dient 
men te voldoen aan de volgende criteria: 
 

a. de sportploeg is het eerste team van een Dordtse sportvereniging, die lid is van een sportbond 
aangesloten bij NOC*NSF 
 

b. de sportploeg heeft in het betreffende jaar: 
1. een kampioenschap dan wel een eerste, tweede of derde plaats behaald in de 

eindrangschikking van de hoogste twee klassen/categorieën van een 
internationale dan wel bovenlandelijke competitie/clubkampioenschap 
georganiseerd door een internationale sportbond/federatie aangesloten bij IOC, 
waarbij de sportbond waarvan de sportvereniging van de sportploeg lid is, is 
aangesloten 
of  

2. een kampioenschap dan wel eerste plaats behaald in de eindrangschikking van 
de hoogste twee klassen van een door een sportbond aangesloten bij NOC*NSF 
georganiseerde nationale competitie 
of 

3. promotie dan wel een aansprekende finaleplaats behaald in de hoogste twee 
klassen van een door een sportbond aangesloten bij NOC*NSF georganiseerde 
nationale competitie  
of 

4. een kampioenschap dan wel eerste plaats behaald in de eindrangschikking van 
de hoogste klasse van een door een sportbond aangesloten bij NOC*NSF 
georganiseerde regionale competitie, afdelingscompetitie, districtscompetitie of 
een ander daarmee overeenkomende bovenlokale competitie 
of 

5. een uitzonderlijke sportprestatie op internationaal of nationaal niveau geleverd 
die op vele fronten de aandacht op de sportploeg, de betrokken sport en/of de 
stad Dordrecht heeft gevestigd  

 
 
Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titel sportcoach van de stad Dordrecht dient 
men te voldoen aan de volgende criteria: 
 

1. de sportcoach/trainer is actief bij een Dordtse sportvereniging, die lid is van een sportbond 
aangesloten bij NOC*NSF  

 
2. de sportcoach/trainer heeft in het betreffende jaar: 

a) als coach/trainer gewerkt met een of meer sporters of sporttalenten of een sportploeg die 
voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titels 
sportman, sportvrouw, sportploeg en/of sporttalent van de stad Dordrecht 
en 
b) als coach/trainer een aanzienlijke bijdrage geleverd aan sportieve vooruitgang dan wel aan 
de prestaties van de sporters of van de sporttalenten of van een sportploeg met wie hij/zij 
heeft gewerkt 

 
 



3. de sportcoach heeft binding met Dordrecht  
(de jury mag een coach nomineren/verkiezen die niet actief is bij een Dordtse vereniging 
daarbij in aanmerking nemend dat de betreffende coach een speciale binding met of een 
speciale betekenis voor de stad Dordrecht heeft, zoals geboren of voor het grootste deel van 
het leven woonachtig te Dordrecht maar wegens topsporttraining of beoefening van de sport 
of wegens financiële omstandigheden tijdelijk elders woonachtig) 
 
 

 
 



Richtlijnen voor de jury bij de sportverkiezingen van de stad Dordrecht 
 
Om in aanmerking te komen voor de Sportprijs van de stad Dordrecht dient men jarenlange, 
uitzonderlijke verdiensten voor de sport in Dordrecht te hebben (gehad) door:  

a. het inspireren van de Dordtse sportwereld op verscheidene vlakken 
of 

b. het op een bijzondere wijze de sport in Dordrecht op de kaart zetten 
of 

c. een in een speciaal kader binnen de sport nuttig en lofwaardig optreden ten behoeve van de 
sport in het algemeen en de sport in Dordrecht in het bijzonder 

 
  

 Richtlijnen voor de jury: 
  
1. de jury dient minimaal te bestaan uit zeven personen onder wie: 

a) een onafhankelijk voorzitter 
b) één lid van de Sportraad Dordrecht 
c) de directeur betrokken bij sport binnen de gemeente Dordrecht 
d) een (oud-)sportjournalist van een lokaal dag- of weekblad 
e) een oud-topsporter 
f) een (oud-)sportcoach 

2. de voorzitter van de jury leidt als onafhankelijk lid de vergaderingen van de jury, verdeelt de 
taken, bevordert het goed functioneren van de jury en ziet toe op het correct in acht nemen van 
de criteria voor nominatie en verkiezing door de jury 

3. de voorzitter van de jury heeft geen stemrecht bij besluitvorming door de jury met uitzondering 
van de omstandigheid in geval de stemmen staken, waarna de stem van de voorzitter in 
overweging nemend de argumenten van de juryleden, de doorslag geeft 

4. een jurylid heeft geen stemrecht wanneer een nominatie (een lid van) een sportvereniging betreft 
waarvan het jurylid lid is of waarbij hij/zij op een andere wijze betrokken is, dit naar oordeel van de 
voorzitter van de jury, tenzij de juistheid van dit oordeel door tweederde van de jury minus het 
betreffende jurylid wordt betwist  

5. bij de nominaties en verkiezingen zijn subcategorieën (bijv. marathon voor 50-plussers) niet 
toegestaan 

6. bij de nominaties en verkiezingen geldt: hoe groter de sport, hoe knapper de prestatie moet 
worden gezien. Dit kan betekenen dat een vierde plaats bij een grotere sport door de jury hoger 
gewaardeerd kan/mag worden dan een eerste plaats bij een kleinere sport 

7. de jury dient indien mogelijk de trainingsintensiteit bij de nominaties en verkiezingen mee te 
wegen 

8. onder een uitzonderlijke sportprestatie wordt onder meer verstaan het vestigen van een 
wereldrecord of Europees record, erkend door een internationale sportbond/federatie aangesloten 
bij IOC, waarbij de sportbond waarvan de sportvereniging van de sporter of sportploeg lid is, is 
aangesloten, dan wel het vestigen van een nationaal record erkend door de sportbond 
aangesloten bij NOC*NSF waarvan de sportvereniging van de sporter of sportploeg lid is (overige 
voorbeelden van een uitzonderlijke sportprestatie: Dordtse schaker die in een internationaal 
schaaksimultaan een unieke hoge score bereikt, Dordtse atleet die een internationaal hoog 
aangeschreven marathon wint) 

 


