ΘΕΜΑ: Πρώτος έλεγχος ντόπινγκ σε ιδιωτική διοργάνωση
Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι προέβη, για πρώτη φορά, σε δειγματοληπτικό
έλεγχο ντόπινγκ σε ιδιωτική αθλητική διοργάνωση. Σημειώνεται, ότι οι ιδιωτικές οργανώσεις δεν εμπίπτουν
στη δικαιοδοσία της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.
Στους δειγματοληπτικούς ελέγχους υποβλήθηκαν αθλητές, από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι
συμμετείχαν στους αγώνες «Cyprus Powerlifting Competitions», κατόπιν πρωτοβουλίας της διοργανώτριας
εταιρείας «GERAKLION LTD», το Σάββατο, 8 Απριλίου 2017, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «CAMP
GERAKLION», στη Λεμεσό.
«Το γεγονός ότι μια ιδιωτική εταιρεία ζήτησε την πραγματοποίηση ελέγχων ντόπινγκ στους αγώνες της,
είναι για την Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ πολύ σημαντικό, καθώς αποδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον
για καθαρό αθλητισμό, χωρίς ντόπινγκ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Αρχής, Δρ. Μιχαήλ Πέτρου.
«Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί οι έλεγχοι ντόπινγκ συμβάλουν όχι μόνο στη διασφάλιση της
αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των αγώνων, αλλά κυρίως στην προστασία της υγείας των αθλητών»,
πρόσθεσε ο Δρ. Πέτρου.
Ο Πρόεδρος της Αρχής εξήγησε ότι στο εξωτερικό, πολλοί ιδιωτικοί αθλητικοί οργανισμοί εφαρμόζουν
προγράμματα αντί-ντόπινγκ και πραγματοποιούν ελέγχους στις διοργανώσεις τους.
«Η GERAKLION LTD αξίζει συγχαρητηρίων για την πρωτοβουλία της. Εύχομαι να ακολουθήσουν και
άλλοι διοργανωτές αγώνων το παράδειγμα της εταιρείας», τόνισε ο Δρ. Πέτρου.
Η Γενική Διευθύντρια της «GERAKLION LTD», κ. Indre Matulyte δήλωσε ότι η κυπριακή «GERAKLION
LTD» είναι παράρτημα της Ρωσικής εταιρείας «GERAKLION», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των
κέντρων αποκατάστασης και αθλητιατρικής, και «έχει ως πολιτική την προώθηση του καθαρού
αθλητισμού, μακριά από παράνομες και επιβλαβείς ουσίες».
Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ αποτελεί τον οργανισμό αντί-ντόπινγκ της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2009 και
λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα με τη κυπριακή νομοθεσία και με βάση τον Παγκόσμιο Κώδικα
Αντί-Ντόπινγκ και τις Διεθνείς Προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ.
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*****
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ στο
media@cyada.org.cy ή στο τηλέφωνο 22774411.
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