
(μεταφρασμένη επιστολή της IWF) 

Πρόεδρος / Γενικός Γραμματέας/ αθλητές 

Αγαπητέ κύριε, κυρία, 

Λάβετε υπόψη ότι στους επόμενους δύο μήνες θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες 

διοργανώσεις της IWF: 

 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων 

 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών  

 Πρωτάθλημα Εφ-Νεαν -Παίδων Νότιας Αμερικής   

 II Διεθνές Κύπελλο Ανδρών-Εφήβων-Παίδων CSLP   

 5Ο  Διεθνές Κύπελλο  Qatar Cup 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διοργανώσεις της  IWF καθώς και τους 

άλλους αγώνες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα στην 

ιστοσελίδα της IWF: http://www.iwf.net/competitions/calendar/ 

 

Προσοχή στο άρθρο 5.6.5 της Πολιτικής Αντί-Ντόπινγκ της IWF: 

"Ένας αθλητής ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στον Διεθνή Κατάλογο 

Ελεγχομένων Αθλητών αλλά επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια διοργάνωση της  IWF 

πρέπει να παράσχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για τον εντοπισμό του, όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Διεθνούς Προτύπου για ελέγχους και έρευνες (Annex I 

of the International Standard for Testing and Investigations), για περίοδο τουλάχιστον 

δύο μηνών πριν από την εν λόγω διοργάνωση της IWF. 

Εάν η διοργάνωση της IWF είναι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Youth, Junior ή / και 

Senior), τότε η περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τον 

συγκεκριμένο αγώνα. Ένας αθλητής ο οποίος δεν συμμορφώνεται με αυτή την 

διάταξη ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ στην διοργάνωση της IWF. 

 

Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες (whereabouts information) που 

υπάρχουν για τους αθλητές σας που επιθυμούν να αγωνιστούν στα IWF Events 

υποβάλλονται σωστά δύο μήνες πριν από την διοργάνωση της IWF και τρεις 

μήνες πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Youth / Junior ή / και Senior) 

καθώς και σε όλη την  διάρκεια των αγώνων. 

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτό ισχύει και για τους αναπληρωματικούς  

Αθλητές , επομένως, οι πληροφορίες και για αυτή την κατηγορία θα  πρέπει να 

παρέχονται και στο σύστημα ADAMS. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αθλητές να συμμορφώνονται με αυτόν τον 

κανόνα, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. 

Επιπλέον, εφιστούμε εκ νέου την προσοχή σας στο σημείο I.3.4 του διεθνούς 

προτύπου για τους ελέγχους και τις έρευνες:  

http://www.iwf.net/competitions/calendar/


Είναι ευθύνη του Αθλητή να εξασφαλίσει ότι παρέχει όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την συμπλήρωση  Whereabouts με ακρίβεια και με απόλυτη 

λεπτομέρεια ώστε να επιτρέπει σε οποιονδήποτε Οργανισμό Anti-Doping που 

το επιθυμεί να εντοπίσει τον Αθλητή για έλεγχο. Eιδικότερα, ο Αθλητής θα 

πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε ο DCO να μπορεί να εντοπίσει,  

να αποκτήσει πρόσβαση και να βρει τον Αθλητή στη τοποθεσία που έχει 

δηλώσει.   

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το Άρθρο 7.14 της IWF ADP 2018 οι 

Αθλητές θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως, εφόσον οι ειδοποιήσεις σύμφωνα 

με το πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Αντί-Ντόπινγκ,  παραδίδονται στις 

Ομοσπονδίες  τους. 

Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη της κάθε Ομοσπονδίας-Μέλους να ενημερώνει τον αθλητή 

για τις υποχρεώσεις που αφορούν τα Whereabouts. 

Για την ειδοποίηση των Αθλητών μπορείτε να βρείτε δείγμα επιστολής στην 

ιστοσελίδα της IWF: http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-irtp/ 

Επίσης σημειώστε ότι για την εγγραφή νέων αθλητών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της IWF η ενημερωμένη φόρμα "NEW ATHLETE FORM" : http://www.iwf.net/anti-

doping/whereabouts-irtp/ 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑDAMS 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ  
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