Algemeen kledingreglement
EEN PANTALON IN ZWART, DONKERBLAUW OF DONKERGRIJS
De pantalon mag niet voorzien zijn van versierselen als borduursels, sierspijkers, ritsen enz.
Geen broek van spijker-/jeansstof dan wel in jeansmodel, en geen broeken van corduroy en (nep)leer.
Geen trainingsbroeken of vrijetijdsbroeken met elastiek aan de bovenkant en/of onderkant.
Voor dames is een rok (minimaal op de knie) toegestaan, maar die mag evenmin voorzien zijn van
ondermeer borduursels, sierspijkers, ritsen of andere versierselen en dus ook gedekt in kleur, geen
jeans/corduroy stof of (nep)leer. Leggings en minirokken zijn niet toegestaan.
EEN SHIRT MET KRAAG EN MOUWEN
Hieronder valt een dartsshirt met kraag en mouwen, een poloshirt met kraag en mouwen of een
blouse/overhemd met kraag en mouwen. T-shirts met ronde hals, v-hals, of anderszins zijn niet
toegestaan.
Evenmin zijn toegestaan korte hemdjes of shirts waarbij de navel te zien is.
Ook zijn voetbalshirts of shirts die volgens de wedstrijdleiding een provocerende werking hebben, niet
toegestaan.
HOOFDDEKSELS ZIJN TIJDENS WEDSTRIJDEN NIET TOEGESTAAN
Toegestaan is wel een hoofddeksel dat uit geloofsovertuiging wordt gedragen.
Iedere speler/speelster die denkt om medische redenen af te mogen wijken van het kledingreglement
van het NDB rankingcircuit kan hiertoe ruim voorafgaande aan het evenement een verzoek indienen
bij het secretariaat van de NDB.
Zij zullen dit verzoek zorgvuldig beoordelen en indien nodig om een medische verklaring vragen.
Indien zij het verzoek inwilligen mag de speler/speelster afwijken van het geldige kledingreglement.
Men zal hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen.
Deze schriftelijke bevestiging zal men ten alle tijden moeten kunnen overleggen op het evenement
waarop het kledingreglement van toepassing is.
Slechts de daartoe aangewezen officials beslissen of een broek/shirt/hoofddeksel wel of niet voldoet.
Weet u ondanks alles nog te verschijnen op uw wedstrijdbaan in niet correct voorgeschreven kleding
dan kunt u direct uit het toernooi worden gehaald.
Spelers dienen voor aanvang van de wedstrijd protest te maken indien hij/zij van mening is dat de
tegenstander niet voldoet aan het kledingreglement.
Protesten met betrekking tot het kledingreglement die niet voor aanvang van de wedstrijd worden
ingediend worden niet in behandeling genomen. Hetgeen betekent dat het protest geen invloed heeft
op de uitslag van de betreffende wedstrijd.

