
 

 
 

Criteria Dordt Sport Verkiezing 2019 
 

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: 

 

1. een uitzonderlijke sportprestatie op internationaal of nationaal niveau geleverd die op vele 

fronten de aandacht op de sportman/sportvrouw, zijn sport en/of de stad Dordrecht heeft 

gevestigd;  

2. de sporter moet minimaal drie jaar aaneengesloten lid zijn van een Dordtse vereniging, of in 

Dordrecht wonen, of geboren in Dordrecht en voor het grootste deel van het leven woonachtig in 

Dordrecht, maar wegens beoefening van de sport of wegens financiële omstandigheden elders 

woonachtig. 

 

Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titel sporttalent van de stad Dordrecht, dient 

men te voldoen aan de volgende criteria: 

 

1. nog niet de leeftijd van negentien jaar bereikt;  
2. een uitzonderlijke sportprestatie geleverd, die op vele fronten de aandacht op het sporttalent, de 

betrokken sport en/of de stad Dordrecht heeft gevestigd;  
3. de sporter moet een heel sportseizoen in Dordrecht gespeeld hebben, of in Dordrecht wonen, of 

geboren in Dordrecht en voor het grootste deel van het leven woonachtig in Dordrecht, maar 
wegens beoefening van de sport of wegens financiële omstandigheden elders woonachtig. 

 

Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titel sportploeg senioren van de stad Dordrecht, 

dient men te voldoen aan de volgende criteria: 

 

1. de Dordtse sportploeg heeft in het betreffende jaar een uitzonderlijke sportprestatie 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 sportploeg junioren van de stad Dordrecht, 

dient men te voldoen aan de volgende criteria: 

 

1. de Dordtse sportploeg heeft in het betreffende jaar een uitzonderlijke sportprestatie geleverd, 
die op vele fronten de aandacht op de sportploeg, de betrokken sport en/of de stad Dordrecht 
heeft gevestigd;  

2. het gaat om A en B jeugd (van 14 tot 18 jaar). 
 

Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor de titel Cluppie van de stad Dordrecht dient men:  

 

1. een sportvereniging, of sportaanbieder te zijn, die zich op een positieve manier heeft weten te 

onderscheiden, op sportief/maatschappelijk gebied.  

 

 
De prijzen worden uitgereikt over de periode: 1 januari 2019 tot 1 december 2019. Prestaties die in december 

2019 worden behaald gaan mee in het jaar erna.  


