WDDA Handicap vurderingsblanket

Handicap vurderingsblanket
Kvalificerede spillere med et handicap vil (efter vurderingen) få tilladelse til at konkurrere i
WDDA ranglisteturneringer.
Kvalificeringskriterier:
Spillere, der er blevet klinisk diagnosticeret med mindst en af de følgende handicaps
vurderes til atvære kvalificerede til at konkurrere.
Forringet muskelkraft: Reduceret kraft genereret af muskler eller muskelgrupper, såsom
muskler iet lem eller den nedre halvdel af kroppen, som forårsaget af for eksempel
rygmarvsskader, spinabifida eller polio.
Athetosis: Generelt karakteriseret ved ubalancerede, ukontrollerede bevægelser og
besvær ved atopretholde en symmetrisk kropsholdning på grund af en neurologisk
tilstand, såsom cerebral parese,hjerneskade, dissemineret sklerose eller andre tilstande.
Forringet passivt bevægelsesområde: Rækkevidden i et eller flere led er reduceret
permanent, foreksempel på grund af arthrogryposis.Hypermobilitet i led, led ustabilitet og
akutte tilstande, såsom arthritis, betragtes ikke som berettigede forringelser.
Hypertoni: Unormal stigning i muskelspændinger og nedsat evne til at strække en muskel
som følgeaf skade, sygdom eller en neurologisk tilstand, såsom cerebral parese,
hjerneskade eller multipelsklerose.
Helt eller delvist mangel af lemmer: Total eller delvis fravær af knogler eller led som
følge aftraume (fx bilulykke), sygdom (fx Knoglekræft) eller medfødt (fx dysmelia).Spilleres
kvalificering er garanteret, hvis denne som minimum mangler benet fra anklen eller
vristen,men vil blive vurderet individuelt, hvis der mangles mindre end dette.
Ataxi: Manglende koordinering af muskelbevægelser på grund af en neurologisk tilstand,
såsomcerebral parese, hjerneskade eller multipel sklerose.
Forskel i benlængde: Forkortelse af knogle i et ben enten medfødt eller på grund af
traume.Spilleres kvalificering er garanteret, hvis forskellen i benlængderne er 7 cm eller
mere.
Kort statur: Reduceret stående højde på grund af unormale dimensioner af knogler i øvre
og nedrelemmer eller kroppen, for eksempel på grund af achondroplasi eller væksthormon
dysfunktion.Kvalificeret hvis ikke højere end 1,4 m (4’6”).
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Note:
Denne blanket skal udfyldes af en uddannet medicinsk læge - Læs venligst de vedhæftedekvalificeringskriterier fra WDDA.
Handicap kvalificering er baseret på en eller flere af følgende diagnoser:
Markér venligst alle relevante herunder.
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