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ΘΕΜΑ: Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ και ιδιωτικές αθλητικές διοργανώσεις στον αγώνα κατά 

του ντόπινγκ 

 

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA) συνεχίζει τις προσπάθειες της για καταπολέμηση του 

ντόπινγκ σε ιδιωτικές αθλητικές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, η CyADA πραγματοποίησε ελέγχους 

ντόπινγκ σε δύο μεγάλες διοργανώσεις αγώνων πολυ-λειτουργικής άσκησης (multifunctional training) 

που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας: «Aphrodite Games 2017» της GERAKLION Camp και «Cyprus  

Throwdown 2017» της Cosmos Cyprus Throwdown.  

 

Τα «Aphrodite Games» και το «Cyprus  Throwdown» αποτελούν δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις 

αγώνων πολυ-παραγοντικής άσκησης, τύπου Crossfit, που αποτελεί ένα ταχέως εξελισσόμενο και 

ιδιαίτερα δημοφιλή τρόπο άσκησης. Διεξάγονται κάθε χρόνο και σε αυτές συμμετέχουν 300-400 περίπου 

αθλητές, από την Κύπρο και το εξωτερικό.   

 

«Οι διοργανωτές των αγώνων αυτών, είναι άξιοι συγχαρητηρίων αφού, με δική τους πρωτοβουλία, 

ζήτησαν από τη CyADA τη διεξαγωγή των ελέγχων για να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες δεν θα 

κάνουν χρήση ντόπινγκ και πως τα αποτελέσματα των αγώνων είναι αξιόπιστα. Γι’ αυτό, με μεγάλη χαρά, 

η CyADA ανταποκρίθηκε στην πρόκληση αυτή» δήλωσε ο Πρόεδρος της CyADA Δρ. Μιχάλης Πέτρου.   

 

Η διοργάνωση των «Aphrodite Games 2017» προσέλκυσε 100 περίπου αθλητές υψηλού επιπέδου στην 

Κύπρο. Η Γενική Διευθύντρια της GERAKLION Camp Indre Matulyte αναφερόμενη στην επιλογή για 

διενέργεια ελέγχων αντί-ντόπινγκ στους αγώνες σημείωσε τα ακόλουθα: «Σύνθημα της εταιρείας μας 

είναι ο “καθαρός αθλητισμός”. Εκ των προτέρων αναφερόταν στους κανονισμούς διεξαγωγής των 

αγώνων ότι σε αυτούς θα γίνονταν και έλεγχοι ντόπινγκ. Θέλουμε οι αγώνες να είναι δίκαιοι για τους 

αθλητές που συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή, όπου το κίνητρο των 

μεγάλων χρηματικών επάθλων στους νικητές ήταν ιδιαίτερα αυξημένο». 

 

Ο κ. Γιάγκος Ζήνωνος, υπεύθυνος της διοργάνωσης «Cyprus Throdown», εξηγώντας τι ήταν αυτό που 

ώθησε ώστε να ζητηθεί η συνεργασία της CyADA, σημείωσε τα ακόλουθα: «Θέλαμε να υπάρχει ένας 

καθαρός αγώνας. Είμαστε και εμείς κομμάτι του αθλητισμού. Το άθλημα μας είναι κάτι καινούργιο στην 

Κύπρο, ξεκίνησε πριν 6-7 χρόνια, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κάποιου είδους 

προκατάληψη. Φέραμε στην Κύπρο, 350 αθλητές από 40 χώρες και όταν ανακοινώσαμε μία εβδομάδα 

πριν τους αγώνες ότι θα υπάρξουν έλεγχοι ντόπινγκ η απόφαση μας αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά, από 

την συντριπτική πλειοψηφία όσων είχαν δηλώσει συμμετοχή. Οι καθαροί αθλητές, θέλουν και καθαρούς 

αγώνες».   

 

«Η CyADA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ιδιωτικούς αθλητικούς οργανισμούς και είμαστε στη διάθεση 

τους, για να βοηθήσουμε να εφαρμόσουν προγράμματα αντι-ντόπινγκ, πρακτική που εφαρμόζεται από 

πολλούς παρόμοιους οργανισμούς που διοργανώνουν αγώνες στο εξωτερικό. Πέραν της αξιοπιστίας 
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των αγώνων, πρωτεύουσας σημασίας για την CyADA αποτελεί η διασφάλιση της υγείας των αθλητών, 

και οι έλεγχοι ντόπινγκ συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση» κατέληξε ο Δρ. Πέτρου. 

   

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2017 

 

 

 

*****   

 

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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