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1.1 Γενικά:
Οι Κανόνες της IFBB για το Bodybuilding και Fitness περιλαμβάνουν κανονισμούς, 
πολιτικές, οδηγίες και αποφάσεις που έχουν ως στόχο να καθοδηγήσουν την IFBB και 
τα Μέλη της στη διοίκηση όλων των αθλημάτων σωματικής διάπλασης που εμπίπτουν 
στη αρμοδιότητα της IFBB.

1.2 Εξουσία και Τροποποιήσεις:
Εκ του Καταστατικού, το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει εξουσία να ορίζει και να 
τροποποιεί τους Κανόνες. Μεταξύ των ετήσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου, η εν 
λόγω εξουσία ανατίθεται στους ακόλουθους τέσσερις αξιωματούχους: Πρόεδρος, 
Εκτελεστικός Βοηθός Προέδρου, Εκτελεστικός Διευθυντής και Γενικός Γραμματέας. 
Οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου ή της εξουσιοδοτημένης από αυτό αρχής, 
έχει ισχύ και αποτέλεσμα μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση του 
Διεθνούς Συνεδρίου, οπότε η απόφαση είτε επικυρώνεται είτε απορρίπτεται. Σε μια 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου ο χρόνος είναι εξαιρετικά σημαντικός και δεν 
είναι πρακτικό να επιτευχθεί η πλειοψηφική συναίνεση του Συμβουλίου ή της 
εξουσιοδοτημένης από αυτό αρχής, ο Πρόεδρος έχει εξουσία να ορίσει ή να 
τροποποιήσει έναν κανόνα.

1.3 Συμφωνία:
Οι Συνδεδεμένες Εθνικές, Περιφερειακές και Ηπειρωτικές Ομοσπονδίες, οι αθλητές 
τους, οι αξιωματούχοι τους και άλλοι, προσχωρούν στην IFBB με δική τους ελεύθερη 
βούληση και με αυτόν τον τρόπο συμφωνούν να συμμορφώνονται με το Καταστατικό 
και τους Κανόνες. Με το να γίνονται Μέλη της IFBB, οι Συνδεδεμένες Ομοσπονδίες 
και τα άλλα Μέλη αποδέχονται ότι το Καταστατικό και οι Κανόνες υπάρχουν για το 
καλό
των αθλημάτων του Bodybuilding και Fitness. Εάν το Καταστατικό και οι Κανόνες 
παραβιαστούν από οποιοδήποτε Μέλος, η IFBB έχει την εξουσία να επιβάλλει 
πειθαρχικά μέτρα κατά αυτού του Μέλους.

1.4 Ορισμοί:
Οι ίδιοι ορισμοί που υπάρχουν στο Καταστατικό ισχύουν και για τους Κανόνες. Ο 
Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού, 
αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος των Κανόνων και επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα 1.

1.5 Ερμηνεία:
Αναγνωρίζεται ότι οι Κανόνες δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές καταστάσεις, 
στις οποίες μπορεί να αναζητηθεί γραπτή καθοδήγηση για την επίλυση ενός 
προβλήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Πρόεδρος έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να 
ερμηνεύει οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει σε σχέση με τους Κανόνες ή οποιοδήποτε 
ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους Κανόνες, η δε ερμηνεία αυτή είναι τελική και 
δεσμευτική.

1.6 Πρόθεση:
Οι κανόνες δεν πρέπει να είναι άκαμπτοι αλλά να λειτουργούν ως κατευθυντήριες 
γραμμές. Κάθε ζήτημα που ανακύπτει σε σχέση με τους Κανόνες πρέπει να κρίνεται με 
βάση τα δικά του χαρακτηριστικά, με πρωταρχική σημασία να δίνεται σε αυτό που είναι 
προς το συμφέρον του αθλήματος του Bodybuilding.

Άρθρο 2 - Έγκριση Διεθνών Διαγωνισμών

2.1 Απαίτηση για Έγκριση:

Άρθρο 1 - Εισαγωγή



Διεθνής Διαγωνισμός είναι οποιοσδήποτε διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν δύο 
ή περισσότερες Εθνικές Ομοσπονδίες. Προκειμένου να διοργανωθεί ένας τέτοιος 
διαγωνισμός, ο Διοργανωτής πρέπει πρώτα να λάβει επίσημη έγκριση από την IFBB. 
Για να λάβει επίσημη έγκριση, ο Διοργανωτής πρέπει να υποβάλει Αίτηση για 
Επίσημη Έγκριση στην IFBB. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τον προτεινόμενο διαγωνισμό. Οι επίσημες εγκρίσεις 
μπορούν να δίδονται μόνο στις Εθνικές Ομοσπονδίες, όχι σε ιδιώτες. Εάν υφίσταται 
Ηπειρωτική Ομοσπονδία της IFBB στην εν λόγω περιοχή και ο σχεδιαζόμενος 
Διεθνής Διαγωνισμός έχει ηπειρωτική εμβέλεια, η Αίτηση πρέπει να αποσταλεί και η 
Επίσημη Έγκριση να εκδοθεί από
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αυτήν την Ηπειρωτική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες*και απαιτήσεις.

2.2 Σύμβαση:
Μόλις η Αίτηση για Επίσημη Έγκριση εγκριθεί από την IFBB, μια Σύμβαση 
διαβιβάζεται στον Διοργανωτή. Η Σύμβαση περιγράφει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Επίσημης Έγκρισης καθώς και τις ευθύνες του Διοργανωτή ως 
προς την επιτυχή διοργάνωση του διαγωνισμού.

2.3 Τέλος Έγκρισης:
Ο Διοργανωτής πρέπει να καταβάλει στην IFBB τέλος εγκρίσεως για το δικαίωμα να 
φιλοξενήσει τον διαγωνισμό. Το ποσό του τέλους καθορίζεται από την IFBB. Όλοι οι 
Διεθνείς Διαγωνισμοί αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της IFBB. Η χορήγηση 
επίσημης έγκρισης και η καταβολή τέλους έγκρισης δεν μεταβιβάζει την κυριότητα 
αυτής της ιδιοκτησίας στον Διοργανωτή.

2.4 Πληρωμή του Τέλους Εγκρίσεως:
Το τέλος εγκρίσεως θα πληρωθεί σύμφωνα με ένα σταθερό πρόγραμμα που 
συμφωνείται μεταξύ της IFBB και του Διοργανωτή. Μόλις υπογράφει η Σύμβαση από 
όλα τα μέρη και το τέλος εγκρίσεως, εν όλω ή εν μέρει, εισπραχθεί από την IFBB, το 
τέλος δεν μπορεί να επιστραφεί στον Διοργανωτή εάν η Σύμβαση, για οποιοδήποτε 
λόγο, ακυρωθεί στη συνέχεια.

2.5 Μη Συμμόρφωση:
Μόλις υπογράφει η Σύμβαση από όλα τα μέρη, εάν ο Διοργανωτής, για οποιονδήποτε 
λόγο, παραλείψει στη συνέχεια να συμμορφωθεί με το Καταστατικό και τους Κανόνες ή 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης ή τις οδηγίες του Προέδρου, ο Πρόεδρος 
μπορεί να αποσύρει την έγκριση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, πειθαρχικά ή μη, 
για την προστασία των συμφερόντων της IFBB.

V · ·■ ·

2.6 Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων:
Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να μεταβιβάσει σε μέλος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου, κατά κανόνα στον Εκτελεστικό Βοηθό του Προέδρου ή τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή ή την Αντιπρόεδρο της περιοχής, την εξουσία να εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα της IFBB στο πλαίσιο χορήγησης επίσημης έγκρισης και υπογραφής της 
Σύμβασης για Διεθνή Διαγωνισμό.

Άρθρο 3 - Ευθύνη της IFBB

3.1 Γενικά:
Η διοργάνωση Διεθνούς Διαγωνισμού διεξάγεται με αποκλειστικό οικονομικό 
κίνδυνο του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής οφείλει να συμφωνήσει γραπτώς να 
αποδεχθεί αυτόν τον όρο, καθώς και όποιους άλλους όρους και προϋποθέσεις 
ενδεχομένως αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση.

3.2 Ευθύνη Όσον Αφορά στη Μη Συμμόρφωση:

Η IFBB δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απώλεια, 
συμπεριλαμβανομένης οποιοσδήποτε βλάβης στη φήμη του Διοργανωτή ή 
οποιουδήποτε συνδεδεμένων μερών, σε περίπτωση που ο Διοργανωτής τιμωρηθεί 
για παράλειψη συμμόρφωσης με το Καταστατικό και τους Κανόνες ή τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της Σύμβαση ή τις οδηγίες του Προέδρου.

3.3 Ασφάλιση Ευθύνης:
Μέλη της IFBB, είτε είναι Συνδεδεμένες Ομοσπονδίες, αθλητές, αξιωματούχοι και 
άλλοι, συμμετέχουν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς με δική τους ελεύθερη βούληση και με 
αυτό τον τρόπο συμφωνούν ότι η IFBB δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα ή



συμβάν σχετίζεται με τη διοργάνωση ή φιλοξενία του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής 
Διεθνούς Διαγωνισμού πρέπει να συμφωνήσει εγγράφως να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες, είτε με τον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού είτε με τον 
ασφαλιστικό οργανισμό, για τη δική τους ασφάλιση ευθύνης.
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3.4 Ιατρικό Προσωπικό:
Ο Διοργανωτής ενός Διεθνούς Διαγωνισμού διασφαλίζει ότι διαπιστευμένο ιατρικό 
προσωπικό είναι εν υπηρεσία και ότι η μεταφορά έκτακτης ανάγκης είναι διαθέσιμη 
στο χώρο του διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια των Προκριματικών και των 
Τελικών, χωρίς κόστος για την IFBB.

Άρθρο 4 - Χορηγίες

4.1 Χορηγίες:
Ο Διοργανωτής ενός Διεθνούς Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη χορηγία 
από κυβερνητικές και εμπορικές εταιρείες. Ωστόσο, η χορηγία πρέπει να 
εγκριθεί εκ των προτέρων από την IFBB.

4.2 Εξαιρέσεις:
Η χρήση των προϊόντων καπνού και οινοπνευματωδών ποτών για τη χορηγία των 
Διεθνών Διαγωνισμών απαγορεύεται αυστηρά.

Άρθρο 5 - Διαφήμιση και Δημοσιότητα

5.1 Διαφήμιση:
Ο Διοργανωτής ενός Διεθνούς Διαγωνισμού μπορεί να διαφημίσει στο διαγωνισμό με 
χρήση ταμπέλων ή / και πανό, εφόσον η εν λόγω διαφήμιση δεν τοποθετείται στο πίσω 
κεντρικό μέρος της σκηνής και κατά τρόπο που εμποδίζει την ορατότητα του πάνελ των 
κριτών. Οι ταμπέλες και τα λογότυπα μπορούν να τυπωθούν απευθείας στο πίσω 
κάλυμμα της σκηνής ή πανό μπορούν να κρεμαστούν από το μπροστινό μέρος της 
σκηνής, σε μία ή και στις δύο πλευρές της σκηνής, και / ή κατά μήκος της μπροστινής 
άκρης της σκηνής. Οι ταμπέλες και τα λογότυπα μπορούν επίσης να προβάλλονται στο 
πίσω κάλυμμα της σκηνής ή να εμφανίζονται σε οθόνες τοποθετημένες στις πλευρές 
της σκηνής. Ταμπέλες, οθόνες και / ή πανό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια θέση 
ώστε να βρίσκονται μέσα στο εύρος λήψης της κάμερας όταν φωτογραφίζονται οι έξι 
καλύτεροι φιναλίστ.

5.2 Δημοσιότητα:
Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της μέγιστης δημοσιότητας του 
διαγωνισμού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής πρέπει 
να διατηρεί τις υπηρεσίες ενός συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για να εξασφαλίσει τη 
μέγιστη κάλυψη των μέσων ενημέρωσης μέσω εφημερίδων, ραδιοφώνου, διαδικτύου 
και τηλεόρασης. Πριν από την επίσημη εγγραφή / ζύγιση ή αμέσως πριν από τους 
Προκριματικούς, ο Διοργανωτής πρέπει να διοργανώσει μια Συνέντευξη Τύπου στην 
οποία ο Διοργανωτής και ο Επικεφαλής Αξιωματούχος της IFBB μπορούν να 
ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τον διαγωνισμό, τη δραστηριότητα της IFBB και τα 
αθλήματα του Bodybuilding και Fitness.

Άρθρο 6 - Τηλεόραση και Βίντεο

6.1 Αποκλειστικά Δικαιώματα:
Η IFBB έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να διαπραγματεύεται όλες τις συμβάσεις για 
τηλεοπτικά δικαιώματα και / ή δικαιώματα βίντεο σε ένα Διεθνή Διαγωνισμό. Σε 
περίπτωση που τα τηλεοπτικά δικαιώματα και / ή δικαιώματα βίντεο αποτελέσουν 
πρόβλημα κατά την διοργάνωση του διαγωνισμού, ο Διοργανωτής υποχρεούται να 
ενημερώσει αμέσως την IFBB για αυτό το γεγονός και να μην διεξάγει μονομερείς 
διαπραγματεύσεις με οποιοδήποτε τηλεοπτικό ή / και οπτικοακουστικό οργανισμό 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της IFBB. Η IFBB έχει τα «πρώτα δικαιώματα» σε 
οποιαδήποτε βιντεοταινία της εκδήλωσης και, κατόπιν αιτήματος, ο Διοργανωτής 
διαβιβάζει αμέσως στην IFBB ένα πρώτο αντίγραφο της βιντεοταινίας για χρήση όπως



το κρίνει κατάλληλο η IFBB.

6.2 Ευθύνη:

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της IFBB και του οργανισμού που 
προσφέρει το συμβόλαιο τηλεόρασης και / ή βίντεο δεν αποφέρουν τέλη, η IFBB δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε
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προκύπτουσα οικονομική ή άλλη απώλεια του Διοργανωτή ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου 
μέρους.

6.3 Κατανομή των Τελών:
Η IFBB λαμβάνει οποιαδήποτε τέλη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ή / και δικαιώματα 
βίντεο και κατά κανόνα κατανέμει τα εν λόγω τέλη όπως αναλυτικά αναγράφεται σε 
ξεχωριστή γραπτή και υπογεγραμμένη Συμφωνία ή Σύμβαση με τον Διοργανωτή.

Άρθρο 7 - Διαπίστευση Μέσων Ενημέρωσης

7.1 Δικαιώματα:
Η IFBB επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ελέγχει οποιαδήποτε και όλες τις 
διαπιστεύσεις που αφορούν στον τύπο, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω διαπίστευση 
αφορά τηλεόραση, ραδιόφωνο, ιστοσελίδες, έντυπα, φωτογραφικά ή άλλα μέσα, σε 
Διεθνείς Διαγωνισμούς.

7.2 Άδειες Εισόδου Τύπου:
Η Επιτροπή Τύπου της IFBB, ή / και ο διορισμένος εκπρόσωπός της, είναι υπεύθυνοι 
για την έκδοση αδειών εισόδου τύπου σε επιλεγμένο προσωπικό των μέσων 
ενημέρωσης. Για να αποκτήσει άδεια εισόδου τύπου, ένας δημοσιογράφος ή ο 
εργοδότης του / της πρέπει να καταθέσει Έντυπο Αίτησης Διαπίστευσης Τύπου στην 
Επιτροπή Τύπου της IFBB, η οποία θα εκδώσει τη Διαπίστευση Τύπου της IFBB. Βάσει 
αυτού του εγγράφου, το γραφείο της Οργανωτικής Επιτροπής θα προετοιμάσει άδεια 
εισόδου για το συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία θα δοθεί μετά την πληρωμή του τέλους 
διαπίστευσης τύπου, το οποίο θα καθορίζεται κατά διαστήματα από το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο της IFBB. Κατά τη διάρκεια των Προκριματικών και των Τελικών, μόνο τα 
άτομα που διαθέτουν έγκυρες άδειες εισόδου τύπου επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε 
εκείνους τους χώρους καθισμάτων που προορίζονται για τον τύπο. Ο Επικεφαλής 
Αξιωματούχος της IFBB μπορεί να αποβάλει οποιοδήποτε άτομο από την περιοχή του 
τύπου για λόγους ασφαλείας.

7.3 Κάλυψη Εκδήλωσης:
Η κατοχή άδειας εισόδου τύπου δεν επιτρέπει στον κομιστή να καλύψει κάθε Διεθνή 
Διαγωνισμό από την περιοχή του τύπου. Η άδεια για την κάλυψη ενός διαγωνισμού 
πρέπει να λαμβάνεται για κάθε διαγωνισμό, με τη διαπίστευση να χορηγείται κατά 
κανόνα βάσει της αρχής της προτεραιότητας.

Άρθρο 8 - Προσόντα Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

8.1 Επιλεξιμότητα:
Μόνο οι Εθνικές Ομοσπονδίες που είναι δεόντως συνδεδεμένες με την IFBB 
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς. Οποιαδήποτε χώρα δεν είναι 
συνδεδεμένη με την IFBB ή οποιαδήποτε χώρα που είναι συνδεδεμένη, αλλά υπό 
αναστολή ή αποκλεισμό, ή οποιοσδήποτε αθλητής που βρίσκεται υπό αναστολή από 
την IFBB ή μια Εθνική Ομοσπονδία, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε Διεθνή 
Διαγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

8.2 Συμμετοχή:
Προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε Διεθνή Διαγωνισμό, ένας αθλητής πρέπει να 
έχει έγκυρη Διεθνή Κάρτα της IFBB. Αυτός ή αυτή πρέπει να είναι είτε πολίτης, είτε να 
έχει άδεια διαμονής ή νόμιμο καθεστώς διαμονής στη χώρα την οποία ο αθλητής 
προτίθεται να εκπροσωπήσει. Κατά την επίσημη εγγραφή / ζύγιση, ο αθλητής πρέπει 
να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή άδεια διαμονής ή έγγραφα νόμιμης διαμονής ή 
άλλη τεκμηρίωση της ιθαγένειάς τους / της από την τρέχουσα χώρα διαμονής.

8.3 Διπλή Ιθαγένεια:



Ένας αθλητής, αφού έχει κηρυχθεί πολίτης ή νόμιμος μετανάστης ή νόμιμος κάτοικος 
μιας χώρας, δεν μπορεί να αγωνιστεί για άλλη χώρα χωρίς τη γραπτή άδεια της 
Εθνικής Ομοσπονδίας της σημερινής χώρας διαμονής του / της. Κανένας αθλητής δεν 
επιτρέπεται να αγωνίζεται για δύο διαφορετικές χώρες σε ένα δεδομένο έτος.
Ο αθλητής, ο οποίος ήδη εκπροσωπεί οποιαδήποτε χώρα, μπορεί να αλλάξει τη χώρα που 
εκπροσωπεί
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μόνο μια φορά στην αθλητική καριέρα του / της.

8.4 Προσκλήσεις για Συμμετοχή:
Οι Διοργανωτές έχουν εξουσία να διαβιβάζουν επιστολές πρόσκλησης και έντυπα 
συμμετοχής μόνο στις Εθνικές Ομοσπονδίες. Οι Διοργανωτές δεν προσκαλούν 
απευθείας μεμονωμένους αθλητές από άλλη χώρα ή χώρες για να συμμετάσχουν 
σε Διεθνή Διαγωνισμό.

8.5 Διορισμοί για Συμμετοχή:
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ένας αθλητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε Διεθνή 
Διαγωνισμό χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εθνικής Ομοσπονδίας του / της. Οι 
αθλητές απαγορεύεται να επικοινωνούν απευθείας με τον Διοργανωτή για να 
αποκτήσουν την ιδιότητα του συμμετέχοντα. Ο διορισμός του αθλητή για συμμετοχή στο 
Διεθνή Διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από την Εθνική Ομοσπονδία του / της, στέλνοντας 
το Τελικό Έντυπο Συμμετοχής με τα ονόματα των προτεινόμενων αθλητών στην 
Οργανωτική Επιτροπή αυτού του διαγωνισμού, το Κεντρικό Γραφείο της IFBB και την 
Τεχνική Επιτροπή της IFBB.

8.6 Έκτακτες ή / και Εξαιρετικές Περιστάσεις:
Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έκτακτες και / ή εξαιρετικές περιστάσεις το 
επιβάλλουν, η IFBB μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή μεμονωμένων αθλητών σε 
διαγωνισμούς που έχουν εγκριθεί ή αναγνωριστεί από την IFBB όταν, κατά ή κοντά 
στο χρόνο του διαγωνισμού, η Εθνική Ομοσπονδία του αθλητή βρίσκεται σε 
σύγκρουση, αντιπαράθεση ή / και διαμάχη με την ίδια την IFBB που δεν έχει ακόμη 
επιλυθεί με απόφαση της IFBB.

Άρθρο 9 - Παγκόσμια Πρωταθλήματα και άλλοι Διεθνείς Διαγωνισμοί

9.1 Εγγύηση:
Οι Διοργανωτές Διεθνών Διαγωνισμών πρέπει να εγγυηθούν την άνευ όρων 
συμμετοχή σε όλες τις χώρες που είναι επιλέξιμες για συμμετοχή και σε όλους τους 
αθλητές που είναι επιλέξιμοι να αγωνιστούν.

9.2 Πρόθεση Συμμετοχής:
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες πρέπει να προωθήσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν 
σε Διεθνείς Διαγωνισμούς αμέσως μετά την παραλαβή της επιστολής πρόσκλησης 
(Έκθεση Ελέγχου) ή / και Προκαταρκτικού Εντύπου Συμμετοχής ή / και Τελικού 
Εντύπου Συμμετοχής, ώστε να δοθεί στον Διοργανωτή η ευκαιρία να προγραμματίσει 
και να προϋπολογίσει σωστά τη μεταφορά , καταλύματα, γεύματα και τα άλλα έξοδα.

Λάβετε υπόψη ότι η Εθνική Ομοσπονδία είναι πλήρως υπεύθυνη και υποχρεωμένη να 
επαληθεύσει εάν κάθε αθλητής που θα εγγράφει σε αυτό το διεθνές γεγονός ΔΕΝ τελεί 
υπό αναστολή ή βρίσκεται περίοδο μη επιλεξιμότητας λόγω Παραβίασης Κανόνα Αντί- 
Ντόπινγκ ή οποιοσδήποτε πειθαρχικής υπόθεσης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Είναι επίσης πλήρης υποχρέωση και ευθύνη της Εθνικής Ομοσπονδίας να 
παρακολουθεί όλους τους αθλητές που συνδέονται με αυτή την Εθνική Ομοσπονδία και 
βρίσκονται σε περίοδο μη επιλεξιμότητας λόγω παραβίασης των Κανόνων Αντί- 
Ντόπινγκ ή οποιοσδήποτε Πειθαρχικής περίπτωσης, για να βεβαιωθούν ότι αυτοί οι 
αθλητές δεν θα εγγραφούν / αγωνιστούν / ή συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε 
οποιαδήποτε εκδήλωση είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, Επίσημο ή Με 
Πρόσκληση.

Η πρόθεση συμμετοχής, ει δυνατόν, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των 
συμμετεχόντων αθλητών, αντιπροσώπων και κριτών. Ωστόσο, εάν η Εθνική 
Ομοσπονδία δεν έχει τα πραγματικά ονόματα των αθλητών και των αντιπροσώπων 
κατά την παραλαβή της επιστολής πρόσκλησης ή / και του Προκαταρκτικού Εντύπου



Συμμετοχής, θα πρέπει να διαβιβάσει, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και απευθείας 
στον Διοργανωτή, τον πραγματικό αριθμό αθλητών και αντιπροσώπων το αργότερο 
εξήντα ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για τους Προκριματικούς. Σε 
αντίθετη περίπτωση μπορεί να ζητηθεί από την Εθνική Ομοσπονδία να καλύψει το 
σύνολο των εξόδων που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Το Τελικό Έντυπο Συμμετοχής πρέπει να διαβιβαστεί στον Διοργανωτή το αργότερο τη 
δεύτερη
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Δευτέρα που προηγείται της ημερομηνίας που έχει οριστεί για τους Προκριματικούς και 
πρέπει vu περιέχει πλήρη στοιχεία για κάθε συμμετέχοντα. Η ακριβής ημερομηνία για 
την επιστροφή των Προκαταρκτικών και Τελικών Εντύπων Συμμετοχής θα αναγράφεται 
στο έντυπο. Το Τελικό Έντυπο Συμμετοχής πρέπει να περιέχει τον αριθμό της Διεθνούς 
Κάρτας αθλητή της IFBB και το 'Ονοματεπώνυμο του αθλητή, στα Αγγλικά και όπως 
αναγράφεται στο Διαβατήριο ή την Ταυτότητα όλων των συμμετεχόντων αθλητών, 
αντιπροσώπων και κριτών. Οι Εθνικές Ομοσπονδίες που δεν τηρούν την προθεσμία 
υποβολής των Τελικών Εντύπων Συμμετοχής μπορούν να θεωρηθούν ως μη επιλέξιμες 
για συμμετοχή στο διαγωνισμό ή μπορεί να κληθούν να καλύψουν το κόστος 
συμμετοχής τους καταβάλλοντας το πλήρες πακέτο για τους αθλητές και τους 
αξιωματούχους τους.

9.3 Εθνικές Ομάδες:
Η IFBB, σε συνεργασία με τις Ηπειρωτικές, Περιφερειακές και Εθνικές Ομοσπονδίες 
της, και με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης του αθλήματος του bodybuilding και 
fitness, δια των παρόντων (Κανόνων) παρέχει ειδοποίηση για τους κανόνες που 
διέπουν τους αγωνιζόμενους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αγωνιζόμενων που συμμετέχουν 
στα Παγκόσμια Πρωτάθλημα ανά Εθνική Ομοσπονδία είναι 
απεριόριστος.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αντιπροσώπων στην εθνική ομάδα έχει ως εξής:

a) Τρεις ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι - Δύο αντιπρόσωποι
b) Ένας ή δύο αγωνιζόμενοι - Ένας αντιπρόσωπος

2. Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αγωνιζομένων ανά Εθνική Ομοσπονδία σε 
οποιοδήποτε κλάδο είναι απεριόριστος.

3. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της IFBB, ο Διοργανωτής παρέχει 
καταλύματα, γεύματα, επιτόπια μεταφορά και πρόσβαση στους Προκριματικούς, 
τους Τελικούς και το Αποχαιρετιστήριο Δείπνο σε όλους τους συμμετέχοντες 
αγωνιζόμενους.

4. Κάθε Εθνική Ομοσπονδία καταβάλλει Τέλη Εγγραφής για κάθε έναν από τους 
αγωνιζόμενους και αντιπροσώπους της.

5. Ολοι οι αγωνιζόμενοι της εθνικής ομάδας πρέπει να αγωνιστούν για την κατάκτηση 
θέσης και βραβείων, συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης των Καλύτερων Εθνικών 
Ομάδων, σύμφωνα με το Αρθ. 18.

6. Μια Εθνική Ομοσπονδία πρέπει να δηλώσει πλήρως τους αγωνιζόμενούς της 
στο Τελικό Έντυπο Συμμετοχής και πρέπει να εγγράψει τους αγωνιζόμενούς της 
κατόπιν του check-in στο επίσημο ξενοδοχείο.

9.4 Ευθύνες προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο:
Ο Διοργανωτής Παγκόσμιων, Ηπειρωτικών ή άλλων Διεθνών Διαγωνισμών, ο οποίος 
απαιτεί την παρουσία Μέλους ή Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καλύψει το κόστος των ταξιδιών σε διακεκριμένη θέση (business-class) 
καθώς και τα έξοδα διαμονής και γευμάτων για αυτό το άτομο ή άτομα για τη διάρκεια 
της εκδήλωσης. Ο Διοργανωτής Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Bodybuilding Ανδρών 
και Διεθνές Συνεδρίου αναλαμβάνουν την κάλυψη του κόστους μονών δωματίων - 
καταλυμάτων και γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο) για τα Μέλη του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου και τους συζύγους τους (κατά περίπτωση) κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης.



9.5 Ευθύνες προς Αθλητές και Αντιπροσώπους:
Ο Διοργανωτής Παγκόσμιου Πρωταθλήματος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους διπλών 
δωματίων - καταλυμάτων και γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο) για τους αθλητές 
και τους αντιπροσώπους ως εξής:

9.5.1 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Bodybuilding και Διεθνές Συνέδριο IFBB 
(συμπεριλαμβανομένου του Bodybuilding Ανδρών, Κλασικό Bodybuilding Ανδρών,
Games Κλασικό Bodybuilding Ανδρών

15



Physique Ανδρών, Physique Μυωδών Ανδρών, Κλασικό Physique 
Ανδρών): Για πέντε ημέρες (τέσσερις νύχτες) σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα:

a. Τρεις ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι - Δύο αντιπρόσωποι
b. Ένας ή δύο αγωνιζόμενοι - Ένας αντιπρόσωπος

Σημε ωση 1: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αγωνιζόμενων που συμμετέχουν ανά 
Εθνική Ομοσπονδία είναι απεριόριστος.
Σημε ωση 2: Οι εκπρόσωποι χωρίς αθλητές, επιπλέον αντιπρόσωποι και υποστηρικτές 
θα πρέπει να πληρώσουν το Πλήρες Πακέτο σε Ειδική Τιμή.
Σημε ωση 3: Μετά από συμφωνία μεταξύ της IFBB και του Διοργανωτή, μπορεί να 
ανοιχθεί μία ακόμη κατηγορία για διαγωνισμό.

9.5.2 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Fitness (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 
Fitness Γυναικών και Ανδρών, Physique Γυναικών, Bodyfitness Γυναικών, Bikini 
Fitness Γυναικών, Wellness Fitness Γυναικών, Μικτά Ζεύγη):
Για τέσσερις ημέρες (τρεις νύχτες) σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

a. Τρεις ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι - Δύο αντιπρόσωποι
b. Ένας ή δύο αγωνιζόμενοι - Ένας αντιπρόσωπος

Σημε ωση 1: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αγωνιζόμενων που συμμετέχουν ανά 
Εθνική Ομοσπονδία είναι απεριόριστος.
Σημε ωση 2: Οι εκπρόσωποι χωρίς αθλητές, επιπλέον αντιπρόσωποι και υποστηρικτές 
θα πρέπει να πληρώσουν το Πλήρες Πακέτο σε Ειδική Τιμή.
Σημε ωση 3: Μετά από συμφωνία μεταξύ της IFBB και του Διοργανωτή, μπορεί να 
ανοιχθεί μία ακόμη κατηγορία για διαγωνισμό.

9.5.3 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding και Fitness Νέων (Junior):
Γ ια τέσσερις ημέρες (τρεις νύχτες) σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

a. Τρεις ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι - Δύο αντιπρόσωποι
b. Ένας ή δύο αγωνιζόμενοι - Ένας αντιπρόσωπος

Σημε ωση 1 : Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αγωνιζόμενων που συμμετέχουν ανά 
Εθνική Ομοσπονδία είναι απεριόριστος.
Σημε ωση 2: Οι εκπρόσωποι χωρίς αθλητές, επιπλέον αντιπρόσωποι και υποστηρικτές 
θα πρέπει να πληρώσουν το Πλήρες Πακέτο σε Ειδική Τιμή.
Σημε ωση 3: Μετά από συμφωνία μεταξύ της IFBB και του Διοργανωτή, μπορεί να 
ανοιχθεί μία ακόμη κατηγορία για διαγωνισμό.

9.5.4 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding και Fitness 
Masters: Για τέσσερις ημέρες (τρεις νύχτες) σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα:

c. Τρεις ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι - Δύο αντιπρόσωποι
d. Ένας ή δύο αγωνιζόμενοι - Ένας αντιπρόσωπος

Σημε ωση 1: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αγωνιζόμενων που συμμετέχουν ανά 
Εθνική Ομοσπονδία είναι απεριόριστος.
Σημε ωση 2: Οι εκπρόσωποι χωρίς αθλητές, επιπλέον αντιπρόσωποι και υποστηρικτές 
θα πρέπει να πληρώσουν το Πλήρες Πακέτο σε Ειδική Τιμή.
Σημε ωση 3: Μετά από συμφωνία μεταξύ της IFBB και του Διοργανωτή, μπορεί να 
ανοιχθεί μία ακόμη κατηγορία για διαγωνισμό.



9.5.5 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Fit Model (όπου συμπεριλαμβάνεται Fit Model 
Γυναικών και Ανδρών): Για τρεις ημέρες (δύο νύχτες) σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα:

a. Τρεις ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι - Δύο αντιπρόσωποι
b. Ένας ή δύο αγωνιζόμενοι - Ένας αντιπρόσωπος

Σημε ωση 1: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αλωνιζόμενων που συμμετέχουν ανά 
Εθνική Ομοσπονδία είναι απεριόριστος.
Σημε ωση 2: Οι εκπρόσωποι χωρίς αθλητές, επιπλέον αντιπρόσωποι και υποστηρικτές 
θα πρέπει να πληρώσουν το Πλήρες Πακέτο σε Ειδική Τιμή.
Σημε ωση 3: Μετά από συμφωνία μεταξύ της IFBB και του Διοργανωτή, μπορεί να 
ανοιχθεί μία ακόμη κατηγορία για διαγωνισμό.

9.5.6 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Fitness Παιδιών:
Για τρεις ημέρες (δύο νύχτες) σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

a. Τρεις ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι - Δύο αντιπρόσωποι
b. Ένας ή δύο αγωνιζόμενοι - Ένας αντιπρόσωπος

Σημε ωση 1: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αγωνιζόμενων που συμμετέχουν ανά 
Εθνική Ομοσπονδία είναι απεριόριστος.
Σημε ωση 2: Οι εκπρόσωποι χωρίς αθλητές, επιπλέον αντιπρόσωποι και υποστηρικτές 
θα πρέπει να πληρώσουν το Πλήρες Πακέτο σε Ειδική Τιμή.
Σημε ωση 3: Μετά από συμφωνία μεταξύ της IFBB και του Διοργανωτή, μπορεί να 
ανοιχθεί μία ακόμη κατηγορία για διαγωνισμό.

9.5.7 Η (κατηγορία) Athletic Fitness Γυναικών δεν είναι επί του παρόντος ανοικτή στο 
επίπεδο των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων. Ωστόσο, οι Εθνικές Ομοσπονδίες μπορούν, 
κατά την κρίση τους, να φιλοξενήσουν τον διαγωνισμό στην κατηγορία Athletic Fitness
Γ υναικών.

9.5.8 Η (κατηγορία) Athletic Fitness Ανδρών δεν είναι επί του παρόντος ανοικτή στο 
επίπεδο των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων. Ωστόσο, οι Εθνικές Ομοσπονδίες 
μπορούν, κατά την κρίση τους, να φιλοξενήσουν τον διαγωνισμό στην κατηγορία 
Athletic Fitness Ανδρών.

9.5.9 Η (κατηγορία) Bodybuilding Ανδρών σε αναπηρικό αμαξίδιο δεν είναι επί του 
παρόντος ανοικτή στο επίπεδο των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων. Ωστόσο, οι 
Ηπειρωτικές και Εθνικές Ομοσπονδίες μπορούν, κατά την κρίση τους, να φιλοξενήσουν 
τον διαγωνισμό στην κατηγορία Bodybuilding Ανδρών σε αναπηρικό αμαξίδιο.

9.5.10 Οποιοσδήποτε επιπλέον αντιπρόσωπος από μια Εθνική Ομοσπονδία, είτε 
πρόκειται για VIP, ειδικούς επισκέπτες, αξιωματούχους, κριτές, προπονητές, 
γυμναστές, δημοσιογράφους, υποστηρικτές ή άλλα άτομα, πέραν αυτών που 
περιγράφονται λεπτομερώς στον παρόντα κανόνα, πρέπει να αναλάβει να καλύψει 
όλα τα δικά του / της έξοδα.

9.6 Τιμές Ειδικών Πακέτων:
Ο Διοργανωτής Εκδήλωσης παρέχει δύο ξεχωριστά Ειδικά Πακέτα Εκδήλωσης ως εξής:

9.6.1 ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ: καταλύματα, γεύματα, μεταφορά *, εισιτήρια για τους 
Προκριματικούς, Τελικούς και το Αποχαιρετιστήριο Δείπνο.

9.6.2 ΜΕΡΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: επιτόπια μεταφορά *, εισιτήρια για τους Προκριματικούς, 
τους Τελικούς και το Αποχαιρετιστήριο Δείπνο.
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*  Περιορίζεται στη μεταφορά μεταξύ του επίσημου αεροδρομίου και του επίσημου 
ξενοδοχείου(-ων) κατά την άφιξη και την αναχώρηση, μεταξύ του τόπου διεξαγωγής 
του διαγωνισμού και του επίσημου ξενοδοχείου (-ων) για τους Προκριματικούς και τους 
Τελικούς και, κατά περίπτωση, μεταξύ του Αποχαιρετιστήριου Δείπνου
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και του επίσημου ξενοδοχείου(-ων).

Άρθρο 10 - Απαιτήσεις Χώρου Προκριματικών και Τελικών

10.1 Γενικά:
Όλοι οι Διεθνείς Διαγωνισμοί πραγματοποιούνται, όπου είναι δυνατόν, σε αμφιθεατρικό 
χώρο που θα συνοδεύεται από κατάλληλα διαμορφωμένη σκηνή, επαγγελματικό 
φωτισμό και ήχο και κλιμακωτές θέσεις καθημένων. Ο Διοργανωτής πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες κρίσιμες απαιτήσεις:

10.1.1 Σκηνή:
Η κρίση πρέπει να πραγματοποιείται σε ανυψωμένη σκηνή με βέλτιστο ύψος 80-100 
cm, πλάτος 16-24 m και βάθος 6-8 m. Εάν ο χώρος διαθέτει ένα μεγάλο, επίπεδο 
χώρο καθημένων χωρίς κλιμακωτές θέσεις καθημένων, η σκηνή πρέπει να βρίσκεται 
σε βέλτιστο ύψος 1,0 μέτρου. Αν η σκηνή είναι υψηλότερη από αυτό, οι θέσεις των 
κριτών πρέπει επίσης να ανυψωθούν έτσι ώστε να τους δίνουν πλήρη ορατότητα των 
αγωνιζομένων. Η κορυφή της σκηνής πρέπει να καλύπτεται από ένα απλό γκρι χαλί 
και το μπροστινό μέρος και οι πλευρές από ύφασμα, επένδυση ή βαφή.

10.1.2 Φόντο:
Το φόντο της σκηνής πρέπει να είναι ουδέτερο, μη αποσπασματικό, κατά προτίμηση 
σκούρο μπλε ή μαύρο και ματ. Σε αυτό πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο της IFBB, 
τα λογότυπα των επίσημων χορηγών της IFBB και το όνομα της εκδήλωσης. Το 
λογότυπο της διοργανώτριας ομοσπονδίας μπορεί επίσης να εμφανίζεται σε αυτή την 
περιοχή, ωστόσο, κανένα δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να περιορίζει 
την ορατότητα των κριτών ή των φωτογράφων. Ο Διοργανωτής δεν πρέπει να 
επιτρέπει σήμανση ή / και πανό σε αυτήν την περιοχή, εντούτοις σήμανση ή / και πανό 
μπορούν να κρεμαστούν στο μπροστινό μέρος της σκηνής, σε μία ή και στις δύο 
εμπρόσθιες πλευρές της σκηνής, κατά μήκος του πλίνθου επίδειξης (πόζας) ή κατά 
μήκος της μπροστινής άκρης της σκηνής ή / και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν 
παρεμβαίνει στην δυνατότητα των κριτών και των φωτογράφων να βλέπουν τους 
αγωνιζόμενους.

10.1.3 Ηχος:
Το ηχοσύστημα θα είναι τέτοιας ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι η μουσική του 
αγωνιζόμενου αναπαράγεται με τον καλύτερο επαγγελματικό τρόπο. Ο Διοργανωτής θα 
είναι επίσης υπεύθυνος για να εξασφαλίσει ότι η μουσική κάθε αγωνιζόμενου ξεκινά 
ακριβώς εκεί που θα έπρεπε.
Όπου είναι δυνατόν, τα συστήματα ελέγχου ήχου πρέπει να βρίσκονται στα 
παρασκήνια, στην ίδια πλευρά της σκηνής όπου μπαίνουν οι αγωνιζόμενοι, κανονικά 
στα αριστερά (όπως κοιτάμε από μπροστά). Πρέπει να παρέχονται μικρόφωνα για τον 
Επικεφαλής Κριτή της IFBB, τον Τελετάρχη και τον Επισπεύδοντα (κατά προτίμηση 
hands-free).

10.1.4 Φωτισμός:
Η σκηνή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα ενιαίο σύστημα φωτισμού, φωτίζοντας 
ομοιόμορφα ολόκληρη τη σκηνή. Εάν αυτό είναι αδύνατο, απαιτούνται δύο βασικές 
ρυθμίσεις φωτισμού. Η πρώτη είναι απαραίτητη για να φωτίσει την πλήρη σύνθεση 
όλων των διαγωνιζομένων, όταν πρωτοεμφανιζόνται ενώπιον των κριτών. Ο δεύτερος 
πρέπει να επικεντρώνεται στην κεντρική περιοχή της σκηνής (πλάτος 10 μ., από το 
μπροστινό μέρος της σκηνής μέχρι τον οπίσθιο τοίχο) για τις μεμονωμένες ρουτίνες 
επίδειξης (πόζας), τις συγκρίσεις, το posedown και την τελετή απονομής. Είναι 
σημαντικό να αποφεύγεται σκιασμένη περιοχή στη σκηνή. Η μέση φωτεινότητα στη 
σκηνή πρέπει να είναι στα επίπεδα 4500 - 5000 lux.



10.1.5 Καθίσματα:
Ο Διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι κριτές και οι θεατές έχουν σαφή και 
ανεμπόδιστη πλήρη ορατότητα όλων των αγωνιζόμενων που στέκονται στη σκηνή. Οι 
κριτές και οι στατιστικολόγοι πρέπει να κάθονται μακριά από τους θεατές. Οι 
φωτογράφοι και το προσωπικό τηλεόρασης και / ή βίντεο δεν επιτρέπεται να 
παρεμποδίζουν την ορατότητα των κριτών.

10.1.6 Τελετάρχης:
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Ο Τελετάρχης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εικόνα που επιθυμεί να παρουσιάσει 
η IFBB στο ευρύ κοινό σε όλους τους Διεθνείς Διαγωνισμούς. Για το λόγο αυτό, ο 
Τελετάρχης πρέπει να έχει εμπειρία στην εκφώνηση δημόσιων λόγων ή να αισθάνεται 
άνετα στο ρόλο του/της ως «συντονιστής» μπροστά σε ένα ακροατήριο και πρέπει να 
είναι έμπειρος στο χειρισμό των απρογραμμάτιστων καταστάσεων. Το Τελετάρχης θα 
πρέπει να έχει ένα βήμα ομιλητή με ένα μικρόφωνο, που βρίσκεται στο πλάι της 
σκηνής από την οποία μπαίνουν οι αγωνιζόμενοι. Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
εισέρχονται στη σκηνή από αριστερά και να εξέρχονται από δεξιά (παρατηρούμενοι εκ 
των έμπροσθεν).

10.1.7 Περιοχή Προθέρμανσης Αγωνιζόμενων:
Ο Διοργανωτής παρέχει γκαρνταρόμπες και νιπτήρες / ντους για τους 
αγωνιζόμενους. Δίπλα στην περιοχή της γκαρνταρόμπας και δίπλα στη σκηνή 
πρέπει να υπάρχει μια περιοχή όπου οι Επισπεύδοντες μπορούν να συγκεντρώνουν 
τους αγωνιζόμενους πριν τους οδηγήσουν στη σκηνή. Στην περιοχή διαλογής, ο 
Διοργανωτής παρέχει επίσης επαρκή εξοπλισμό για τους αγωνιζόμενους έτσι ώστε 
αυτοί να προθερμαίνονται πριν από την επίδειξη. Θα πρέπει να υπάρχουν μπάρες 
με διαφορετικά βάρη, μερικά ζεύγη βαράκια διαφορετικών βαρών, ρυθμιζόμενους 
πάγκους κ.λπ. Επίσης χρειάζονται κάποιοι καθρέφτες, ιδιαίτερα στους αγώνες των 
γυναικών και πολλές χαρτοπετσέτες μαζί με καλάθια απορριμμάτων.

10.1.8 Έλεγχος:
Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB πρέπει να επιθεωρήσει τον τόπο διεξαγωγής του 
διαγωνισμού πριν από την έναρξη των Προκριματικών, προκειμένου να διαπιστώσει 
την ετοιμότητα της εγκατάστασης.

10.1.9 Επικοινωνίες:
Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την παροχή επαρκούς εξοπλισμού επικοινωνίας 
(π.χ. ακουστικά / micas, συσκευές γουόκι-τόκι) για χρήση από τους Επισπεύδοντες 
στα παρασκήνια.

10.1.10 Γραφείο / Φωτοτυπικό:
Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την παροχή ενός γραφείου εξοπλισμένου με 
υπολογιστή / εκτυπωτή και φωτοτυπικό μηχάνημα με επιπλέον τόνερ σε απόθεμα για 
χρήση από την IFBB καθ 'όλη τη διάρκεια του Διεθνούς Διαγωνισμού.

10.1.11 Νερό:
Ο διοργανωτής παρέχει επαρκείς ποσότητες μεταλλικού (χωρίς ανθρακικό) 
νερού για χρήση στα παρασκήνια από τους επισπεύδοντες και τους αθλητές.

10.1.12 Επείγον Ιατρικό Περιστατικό:
Ο Διοργανωτής εξασφαλίζει ότι καθ 'όλη τη διάρκεια των Προκριματικών και των 
Τελικών υπάρχει διαθέσιμο ιατρικό προσωπικό και μεταφορά έκτακτης ανάγκης.

10.1.13 Πρόσβαση σε Παρασκήνια / Γκαρνταρόμπα:
Η πρόσβαση στα παρασκήνια / γκαρνταρόμπα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο στο 
απαραίτητο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε συζύγους, φίλους, φίλες, 
μέλη της οικογένειας ή σε συγγενείς. Οι προπονητές και οι γυμναστές που βοηθούν 
τους αθλητές στην περιοχή της γκαρνταρόμπας πρέπει να έχουν το ίδιο φύλο με τον 
αθλητή / την αθλήτρια που βοηθούν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε 
προπονητή, εκπαιδευτή ή οποιοδήποτε άλλο άτομο στην περιοχή της γκαρνταρόμπα 
να βοηθήσει οποιονδήποτε αγωνιζόμενου του αντίθετου φύλου.

10.1.14 Φωτογραφικές Μηχανές / Συσκευές Βίντεο:
Οι φωτογραφικές μηχανές και οι συσκευές βίντεο απαγορεύονται αυστηρά στα



παρασκήνια / γκαρνταρόμπα, εκτός εάν χρησιμοποιούνται από δεόντως διαπιστευμένο 
προσωπικό ΜΜΕ και, σε κάθε περίπτωση, οι συσκευές αυτές απαγορεύονται αυστηρά 
στην περιοχή της γκαρνταρόμπας.

10.1.15 Έλεγχος Πρόσβασης:
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H IFBB διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την πρόσβαση στην περιοχή των παρασκηνίων 
κατά τη διάρκεια των Προκριματικών και των Τελικών. Η IFBB μπορεί να εκδώσει 
κάρτες ελέγχου πρόσβασης (πράσινες κάρτες) σε κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Αυτά τα 
δελτία διανέμονται κατά κανόνα στη συνεδρίαση του Team Manager, η οποία λαμβάνει 
χώρα αμέσως πριν από την Επίσημη Εγγραφή Αθλητών.

Οι ακριβείς απαιτήσεις για τον τόπο της εκδήλωσης παρέχονται στις “Οργανωτικές Οδηγίες 
της IFBB του 2016»

Άρθρο 11 - Επίσημη Εγγραφή Αθλητών: Μετρήσεις βάρους και / ή ύψους

11.1 Επίσημη Εγγραφή Αθλητών: Μέτρηση βάρους και / ή ύψους: Η Επίσημη 
Εγγραφή Αθλητών (μέτρηση βάρους ή / και ύψους) σε όλους τους Διεθνείς 
Διαγωνισμούς ελέγχεται από τον Επικεφαλής Κριτή της IFBB και κατά κανόνα 
διεξάγεται ως εξής:

11.1.1 Όλοι οι αγωνιζόμενοι, ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, υποχρεούνται 
να παρουσιαστούν στην Επίσημη Εγγραφή Αθλητών, η οποία συνήθως διεξάγεται 
την ημέρα πριν από τους Προκριματικούς. Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος 
απουσιάσει από την Επίσημη Εγγραφή Αθλητών κατά την καθορισμένη ώρα 
μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

11.1.2 Κάθε ομάδα που εκπροσωπείται στο διαγωνισμό, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό αυτής, συνοδεύεται στην Επίσημη Εγγραφή Αθλητών από τον επικεφαλής 
αντιπρόσωπό της ή από άλλον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της.

11.1.3 Ολοι οι αγωνιζόμενοι εμφανίζονται με την ίδια ενδυμασία επίδειξης την οποία 
φορούν καθ' όλη τη διάρκεια των Προκριματικών γύρου σύγκρισης. Πρέπει επίσης να 
έχουν μαζί τους την ενδυμασία τους για τους άλλους γύρους, έτσι ώστε ο Επικεφαλής 
Κριτής της IFBB να μπορεί να διαπιστώσει ότι οι εν λόγω ενδυμασίες πληρούν τις 
αποδεκτές προδιαγραφές της IFBB.

11.1.4 Ο Διοργανωτής παρέχει κατάλληλο χώρο για την Επίσημη Εγγραφή Αθλητών, 
στην οποία θα υπάρχει πιστοποιημένη μηχανή ζύγισης, βαθμονομημένη σε 
χιλιόγραμμα, με ακρίβεια μέχρι 0,1 kg, καθώς και μία εφεδρική μηχανή ζύγισης, η οποία 
θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση των αγωνιζόμενων πριν από την Επίσημη Εγγραφή 
Αθλητών, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγξουν το βάρος τους, τραπέζια και καρέκλες για 
τον Γραμματέα των Κριτών και τους βοηθούς, κατάλληλο αριθμό από καρέκλες για τους 
αγωνιζόμενους και τους αντιπροσώπους. Μια συσκευή μέτρησης, βαθμονομημένη σε 
εκατοστά, με ακρίβεια μέχρι 1 mm, πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη για την καταγραφή 
του σωματικού ύψους.

11.1.5 Ολοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν στην κατοχή τους, κατά την Επίσημη 
Εγγραφή Αθλητών, τα ακόλουθα αντικείμενα:

a. Η έγκυρη Διεθνής Κάρτα αγωνιζόμενου της IFBB, και
b. Ένα έγκυρο Διαβατήριο, ή
c. Δελτίο Ταυτότητας με φωτογραφία, ή
d. Αδεια παραμονής ή έγγραφα νόμιμης διαμονής με φωτογραφία, και
e. Μουσικό CD, τοποθετημένο σε πλαστική προστατευτική θήκη με το όνομα του 

αγωνιζομένου να έχει τοποθετηθεί πάνω στην θήκη και το CD και η μουσική 
σωστά ρυθμισμένη στην αρχή του τραγουδιού, ή

f. Μνήμη flash μέσω σειριακής σύνδεσης USB με το όνομα του αγωνιζόμενου 
και ένα αρχείο μουσικής σε μορφή MP3.



Σημε ωση 1: Στα πρωταθλήματα νέων και master, εάν η ημέρα, ο μήνας και το έτος 
γέννησης δεν αναφέρονται στο διαβατήριο ή σε άλλα έγγραφα, ο αθλητής θα πρέπει να 
προσκομίσει ένα νομικό έγγραφο που να πιστοποιεί αυτές τις πληροφορίες.
Σημε ωση 2: Στους μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς της IFBB μπορεί να 
συλλεχθεί μουσικό CD ή USB μετά τους Προκριματικούς, μόνο από τους φιναλίστ.
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11.2 Υπάρχουν εννέα κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
bodybuilding ανδρών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

a. Bantamweight: Έως και 65 kg
b. Lightweight: Έως και 70 kg
c. Welterweight: Έως και 75 kg
d. Light-Middleweight: Έως και 80 kg
e. Middleweight: Έως και 85 kg
f. Super-Middleweight: Έως και 90 kg
g. Light-Heavyweight: Έως και 95 kg
h. Heavyweight: Έως και 100 kg
i. Super-Heavyweight: Πάνω από 100 kg

11.3 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου 
επιπέδου bodybuilding νέων ανδρών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

- 16 έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
a. Lightweight: Έως και 75 kg
b. Heavyweight: Πάνω από 75 kg

11.4 Υπάρχουν δώδεκα κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου 
επιπέδου bodybuilding master ανδρών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

- 40 έως και 44 ετών:
a. Lightweight: Έως και 70 kg
b. Middleweight: Έως και 80 kg
c. Light-Heavyweight: Έως και 90 kg
d. Heavyweight: Πάνω από 90 kg

- 45 έως και 49 ετών:
a. Lightweight: Έως και 70 kg
b. Middleweight: Έως και 80 kg
c. Light-Heavyweight: Έως και 90 kg
d. Heavyweight: Πάνω από 90 kg

- 50 έως και 54 ετών:
a. Middleweight: Έως και 80 kg
b. Heavyweight: Πάνω από 80 kg

- 55 ετών και άνω:
a. Middleweight: Έως και 75 kg
b. Heavyweight: Πάνω από 75 kg

11.5 Υπάρχουν πέντε κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου κλασικού 
bodybuilding ανδρών, με τους ακόλουθους περιορισμούς σωματικού βάρους:

a. Κατηγορία Α: Έως και 168 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 0 [kg]

b. Κατηγορία Β: Έως και 171 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 2 [kg]

c. Κατηγορία Γ: Έως και 175 cm:



Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 4 [kg]

d. Κατηγορία Δ: Έως και 180 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 7 [kg]

e. Κατηγορία Ε: Πάνω από 180 cm:
a) πάνω από 180 cm έως και 188 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100 ) + 9 [kg]

b) πάνω από 188 cm έως και 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -10 0 ) + 11 [kg]

c) πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -10 0 ) + 13 [kg]

Σημείωση 1: Όλοι οι παραπάνω αγωνιζόμενοι [Κατηγορία Ε  -  α), β), γ)] θα 
συμμετέχουν στην Κατηγορία Ε: Κατηγορία "πάνω από 180 cm".

11.6 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
κλασικού bodybuilding νέων ανδρών:

-16  έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

Και οι δύο ομάδες με τους ακόλουθους περιορισμούς σωματικού βάρους:

Έως και 168 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 0 

[kg]

Έως και 171 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 1 

[kg]

Έως και 175 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύ ψ ος [cm] -100) + 2 [kg]

Έως και 180 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 4 [kg]

Έως και 188 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] - 100) + 5

[kg]

Έως και 196 cm::
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 6 [kg]

Πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 7 

[kg]
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11./ Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
κλασικού bodybuilding master ανδρών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:



- 40 έως και 44 ετών:
α) Μια ανοικτή κατηγορία.

- 45 έως και 49 ετών:
α) Μια ανοιχτή κατηγορία.

- 50 ετών και άνω:
α) Μια ανοιχτή κατηγορία

Σημε ωση 1: Οι περιορισμοί σωμαπκού βάρους για όλους τους αγωνιζόμενους στην 
κατηγορία κλασικού bodybuilding master ανδρών είναι οι ίδιοι όπως και για τους 
αγωνιζόμενους στην κατηγορία κλασικού bodybuilding ανδρών (βλέπε σημείο 11.5).

11.8 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκοσμίου 
επιπέδου games κλασικού bodybuilding νέων ανδρών:

- 16 έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

Και οι δύο ομάδες με τους ακόλουθους περιορισμούς σωματικού βάρους:

Έως και 162 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) - 3 [kg]

Έως και 165 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] - 100) - 2 [kg]

Έως και 168 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Υψος [cm] -100) -1 [kg]

Έως και 171 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 0 

[kg]

Έως και 175 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 1 [kg]

Έως και 180 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 3 [kg]

Έως και 188 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] - 100) + 4 [kg]

Έως και 196 cm::
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 5 [kg]

Πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 6 [kg]

11.9 Υπάρχουν δύο κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου



games κλασικού bodybuilding ανδρών, οι οποίες είναι σήμερα



a. Κατηγορία Α: Έως και 175 cm
b. Κατηγορία B: Πάνω από 175 cm

με τους ακόλουθους περιορισμούς σωματικού βάρους:

Έως και 162 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) - 2 [kg]

Έως και 165 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) - 1 [kg]

Έως και 168 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 0 [kg]

Έως και 171 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 1 [kg]

Έως και 175 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 2 [kg]

Έως και 180 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 4 [kg]

Έως και 188 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 5 [kg]

Έως και 196 cm::
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 6 [kg]

Πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 7 [kg]

11.10 Υπάρχουν δύο κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου fitness 
γυναικών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

a. Κατηγορία Α: Μέχρι και 163 cm
b. Κατηγορία Β: Πάνω από 163 cm

11.11 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους παγκόσμιους διαγωνισμούς 
fitness νέων γυναικών, οι οποίες έχουν σήμερα ως εξής:

-16  έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
a. Κατηγορία Α: Μέχρι και 163 cm
b. Κατηγορία Β: Πάνω από 163 cm

11.12 Υπάρχει μία ανοιχτή κατηγορία στους διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
fitness ανδρών, με τους ακόλουθους περιορισμούς σωματικού βάρους:



Έως και 162 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) - 2 [kg]

Έως και 165 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] - 100) -1  [kg]

Έως και 168 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 0 [kg]

Έως και 171 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 1 [kg]

Έως και 175 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 2 [kg]

Έως και 180 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 4 [kg]

Έως και 188 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 5 [kg]

Μέχρι και 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 6 [kg]

Πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 7 [kg]

11.13 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκόσμιου επιπέδου 
fitness νέων ανδρών:

-16  έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

Και οι δύο ομάδες με τους ακόλουθους περιορισμούς

σωματικού βάρους: Έως και 162 cm 

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) - 3 [kg]

Έως και 165 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) - 2 [kg]

Έως και 168 cm

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) -1 [kg]

Έως και 171 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 0 [kg]
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Έως και 175 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 1 [kg]
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Έως και 180 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 3 [kg] 

Έως και 188 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 4 [kg] 

Μέχρι και 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 5 [kg] 

Πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 6 [kg]

11.14 Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκοσμίου 
επιπέδου bodyfitness senior γυναικών, οι οποίες έχουν σήμερα ως εξής:

a. Κατηγορία Α: Έως και 158 cm
b. Κατηγορία Β: Μέχρι και 163 cm
c. Κατηγορία Γ: Έως και 168 cm
d. Κατηγορία Δ: Πάνω από 168 cm

11.15 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκόσμιου 
επιπέδου bodyfitness νέων γυναικών:

-1 6  έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

11.16 Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
bodyfitness master γυναικών, οι οποίες έχουν ως εξής:

- 35 έως και 39 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία.

- 40 έως και 44 ετών:

α. Μια ανοικτή κατηγορία.

- 45 ετών και άνω:
α. Μια ανοικτή κατηγορία.

11.17 Υπάρχουν οκτώ κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου bikini 
fitness γυναικών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

a. Κατηγορία Α: Έως και 158 cm
b. Κατηγορία Β: Έως και 160 cm
c. Κατηγορία Γ: Έως και 162 cm
d. Κατηγορία Δ: Έως και 164 cm
e. Κατηγορία Ε: Έως και 166 cm
f. Κατηγορία ΣΤ: Έως και 169 cm
g. Κατηγορία Η: Έως και 172 cm
h. Κατηγορία Ζ: Πάνω από 172 cm

11.18 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκόσμιου 
επιπέδου bikini fitness νέων γυναικών:



-16  έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
a. Κατηγορία Α: Έως και 160 cm
b. Κατηγορία Β: Έως και 166 cm
c. Κατηγορία Γ: Πάνω από 166 cm

11.19 Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου 
επιπέδου bikini fitness master γυναικών:

- 35 έως και 39 ετών:
a. Κατηγορία Α: Έως και 164 cm
b. Κατηγορία Β: Πάνω από 164 cm

- 40 έως και 44 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

- 45 ετών και άνω:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

11.20 Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκοσμίου 
επιπέδου wellness fitness senior γυναικών, οι οποίες έχουν σήμερα ως εξής:

a. Κατηγορία Α: Έως και 158 cm
b. Κατηγορία Β: Μέχρι και 163 cm
c. Κατηγορία Γ: Έως και 168 cm
d. Κατηγορία Δ: Πάνω από 168 cm

11.21 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκόσμιου 
επιπέδου wellness fitness νέων γυναικών:

-1 6  έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
a. Κατηγορία Α: Μέχρι και 163 cm
b. Κατηγορία Γ: Πάνω από 163 cm

11.22 Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
wellness fitness master γυναικών, οι οποίες έχουν ως εξής:

- 35 έως και 39 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία.

- 40 έως και 44 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία.

- 45 ετών και άνω:
α. Μια ανοικτή κατηγορία.

11.23 Υπάρχουν δύο κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου physique 
γυναικών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:



a. Κατηγορία Α: Μέχρι και 163 cm
b. Κατηγορία Β: Πάνω από 163 cm

11.24 Υπάρχει μία ανοιχτή κατηγορία σε διαγωνισμούς παγκοσμίου 
επιπέδου physique master γυναικών: 35 ετών και άνω.

11.25 Υπάρχουν έξι κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου physique 
ανδρών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

a. Κατηγορία Α: Έως και 170 cm
b. Κατηγορία Β: Έως και 173 cm
c. Κατηγορία Γ: Έως και 176 cm
d. Κατηγορία Δ: Έως και 179 cm
e. Κατηγορία Ε: Έως και 182 cm
f. Κατηγορία ΣΤ: Πάνω από 182 cm

11.26 Υπάρχει μια ανοιχτή κατηγορία σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου physique 
μυωδών ανδρών.

Σημε ωση: Η κατηγορία physique μυωδών ανδρών προορίζεται για τους αγωνιζόμενους 
με ελαφρώς μεγαλύτερη μυϊκή σωματική διάπλαση από ότι γίνεται αποδεκτή στη 
κατηγορία συνήθους physique ανδρών. Ο νικητής αυτής της κατηγορίας δεν συμμετέχει 
στη Γενική Κατηγορία Physique Ανδρών.

11.27 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκόσμιου 
επιπέδου physique νέων ανδρών:

-16  έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
a. Κατηγορία Α: Έως και 174 cm
b. Κατηγορία Β: Έως και 178 cm
c. Κατηγορία Γ: Πάνω από 178 cm

11.28 Υπάρχουν δύο κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκόσμιου επιπέδου physique 
master ανδρών,

σήμερα έχουν ως εξής :

- 40 έως και 44 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία.

- 45 ετών και άνω:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

11.29 Υπάρχουν πέντε κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου κλασικού 
physique ανδρών, με τους ακόλουθους περιορισμούς σωματικού βάρους:

a. Κατηγορία Α: Έως και 168 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 4 [kg]

b. Κατηγορία Β: Έως και 171 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 6 [kg]

c. Κατηγορία Γ: Έως και 175 cm:
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Μέγιστο βάρος [kg] -  (Ύψος [cm] -100) + 8 [kg]



d. Κατηγορία Δ: Έως και 180 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 11 [kg]

e. Κατηγορία Ε: Πάνω από 180 cm:
a) πάνω από 180 cm έως και 188 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 13 [kg]

b) πάνω από 188 cm έως και 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 15 [kg]

c) πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 17 [kg]

Σημείωση 1: Όλοι οι παραπάνω αγωνιζόμενοι [Κατηγορία Ε - α), β), γ)] θα 
συμμετέχουν στην Κατηγορία Ε: Κατηγορία "πάνω από 180 cm".

11.30 Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες στους διαγωνισμούς παγκόσμιου 
επιπέδου κλασικού physique νέων ανδρών:

- 16 έως και 20 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία

- 21 έως και 23 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

Και οι δύο ομάδες με τους ακόλουθους περιορισμούς σωματικού βάρους:

Έως και 168 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 2 

[kg]

Έως και 171 cm
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 3 

[kg]

Έως και 175 cm 
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 4 [kg]

Έως και 180 cm 

Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 6 [kg]

Έως και 188 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 7 [kg]

Έως και 196 cm::
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 8 [kg]

Πάνω από 196 cm:
Μέγιστο βάρος [kg] = (Ύψος [cm] -100) + 9 [kg]

11.31 Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
κλασικού physique master ανδρών, οι οποίες έχουν ως εξής:



έως και 44 ετών:
a. Μια ανοικτή κατηγορία.
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- 45 έως και 49 ετών:
α. Μια ανοικτή κατηγορία.

- 50 ετών και άνω:
α. Μια ανοικτή κατηγορία

Σημε ωση 1: Οι περιορισμοί σωματικού βάρους για όλους τους διαγωνιζομένους 
στην κατηγορία κλασικό physique master ανδρών είναι οι ίδιοι όπως και για τους 
διαγωνιζομένους στην κατηγορία κλασικό physique ανδρών (βλέπε σημείο 11.29).

11.31 Υπάρχουν εννέα κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου fitness 
ανήλικων κοριτσιών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

a. Κατηγορία Α: ηλικία έως και 7 ετών
b. Κατηγορία Β: 8 ετών
c. Κατηγορία Γ: 9 ετών
d. Κατηγορία Δ: 10 ετών
e. Κατηγορία Ε: 11 ετών
f. Κατηγορία ΣΤ: 12 ετών
g. Κατηγορία Η: 13 ετών
h. Κατηγορία Ζ: 14 ετών
i. Κατηγορία I: 15 ετών

11.32 Υπάρχουν πέντε κατηγορίες σε διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου 
fitness ανήλικων αγοριών, οι οποίες είναι σήμερα οι εξής:

a. Κατηγορία Α: ηλικία έως και 7 ετών
b. Κατηγορία Β: 8 έως 9 ετών
c. Κατηγορία Γ: 10 έως 11 ετών
d. Κατηγορία Δ: 12 έως 13 ετών
e. Κατηγορία Ε: 14 έως 15 ετών

11.33 Σε σχέση με όλες τις διαιρέσεις και κατηγορίες:

11.33.1 Μια κατηγορία μπορεί να τρέξει μόνο εάν υπάρχουν 5 αθλητές και άνω. Εάν 
υπάρχουν λιγότεροι από 5 αθλητές, οι κατηγορίες θα συνδυαστούν με την επόμενη 
βαρύτερη / ψηλότερη / νεώτερη κατηγορία, όπου είναι δυνατόν.

11.33.2 Εάν υπάρχουν λιγότεροι από 5 αθλητές στην βαρύτερη ή ψηλότερη ή νεότερη 
κατηγορία, θα συνδυαστεί με την πλησιέστερη κατηγορία ελαφρύτερων ή κοντύτερων ή 
μεγαλύτερων.

11.33.3 Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν λιγότεροι από 5 αθλητές, θα συνδυαστούν 
περισσότερες κατηγορίες ή, εν τέλει, θα υπάρξει μία ανοιχτή κατηγορία. Σε περίπτωση 
κατηγοριών με λιγότερους από 5 αγωνιζόμενους, δεν θα απονεμηθούν τίτλοι και 
μετάλλια και δεν θα μετρηθούν πόντοι στην Παγκόσμια Κατάταξη της IFBB.

11.33.4 Μπορούν επίσης να συνδυαστούν οι διαιρέσεις και κατηγορίες ηλικιών νέων και 
master.

11.33.5 Εάν υπάρχουν λιγότεροι από 5 αθλητές σε μια κατηγορία στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα σε δύο διαδοχικά έτη, αυτή η κατηγορία μπορεί να ακυρωθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Βάσει του ίδιου κανόνα, οι Ηπειρωτικές Ομοσπονδίες λαμβάνουν την απόφασή 
τους σχετικά με την παρουσία αυτής της κατηγορίας στα Ηπειρωτικά Πρωταθλήματά 
τους.

11.34 Η ώρα έναρξης της Επίσημης Εγγραφής Αθλητών δημοσιεύεται από τον



Διοργανωτή. Όλοι οι αγωνιζόμενοι, ανεξάρτητα από την κατηγορία, πρέπει να είναι 
παρόντες για την Επίσημη Εγγραφή Αθλητών κατά την δημοσιευμένη ώρα έναρξης.

11.35 Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος δεν εγγράφει εντός των προθεσμιών 
που καθορίζονται για την κατηγορία του / της μπορεί να αποκλεισθεί από τον 
διαγωνισμό.
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11.36 Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος δεν έχει το απαιτούμενο βάρος θα έχει στη 
διάθεσή του μέγιστο τριάντα λεπτά για να το έχει. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο 
αγωνιζόμενος δεν επιστρέψει εντός τριάντα λεπτών, αυτός / αυτή αποκλείεται από 
τον διαγωνισμό. Την ευθύνη να επιστρέφει εντός της προθεσμίας την έχει ο 
αγωνιζόμενος, η IFBB δεν υποχρεούται να εκδίδει προειδοποιήσεις χρόνου ή να 
εντοπίζει τον αγωνιζόμενο.

11.37 Ένας αγωνιζόμενος που ζυγίζει πάνω από το όριο της κατηγορίας που 
επέλεξε μπορεί να επιλέξει να αγωνιστεί στην επόμενη κατηγορία υψηλότερου 
σωματικού βάρους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αγωνιζόμενων από την ίδια Εθνική 
Ομοσπονδία στην κατηγορία αυτή.

11.38 Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB και οι βοηθοί του / της θα ελέγχουν τη συσκευή 
ζύγισης και μέτρησης και θα επαληθεύουν το σωματικό βάρος και / ή το ύψος του 
κάθε αγωνιζόμενου, ξεκινώντας από την κατώτερη κατηγορία σωματικού βάρους / 
ύψους και συνεχίζοντας με την υψηλότερη κατηγορία ή σύμφωνα με άλλο πρόγραμμα 
που δημοσιεύεται στην Έκθεση Ελέγχου.

11.39 Όλοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μια έγκυρη Διεθνή Κάρτα IFBB 
αθλητή και άλλο έγγραφο ταυτοποίησης σύμφωνα με το Άρθ. 11, σημείο 5, ελλείψει του 
οποίου ο αγωνιζόμενος δεν θα εγγράφεται.

11.40 Ο Γραμματέας των Κριτών και οι βοηθοί του / της συντάσσουν καταλόγους 
όλων των αγωνιζομένων, κατά κατηγορία, μόλις το σωματικό βάρος και / ή το ύψος 
τους επαληθευτεί από τον Επικεφαλής Κριτή της IFBB και στη συνέχεια θα καταρτίζει 
φωτοαντίγραφα αυτών των καταλόγων για τον Επικεφαλής Κριτή της IFBB, τον 
Επικεφαλής Επισπεύδοντα της IFBB και τους βοηθούς του / της, τον Γενικός 
Γραμματέας της IFBB και τους βοηθούς του / της (στατιστικούς), τον Κριτή Ελέγχου 
Μουσικής, τους επικεφαλής αντιπροσώπους των Εθνικών Ομοσπονδιών, τον 
Τελετάρχη, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Τύπου της IFBB, το προσωπικό των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλα άτομα, όπως απαιτείται.

11.41 Κατά την Επίσημη Εγγραφή Αθλητών, η Επιτροπή Κριτών της IFBB θα καθορίσει 
τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι αγωνιζόμενοι ενώπιον της κριτικής επιτροπής. 
Ο Γ ραμματέας των Κριτών ή ένας βοηθός εκδίδει στον κάθε αγωνιζόμενο έναν αριθμό 
αγωνιζόμενου, ο αριθμός αυτός επιλέγεται τυχαία από τον αθλητή και στη συνέχεια 
αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία ο εν λόγω αγωνιζόμενος θα εμφανιστεί ενώπιον της 
κριτικής επιτροπής. Αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι τοποθετημένος στην αριστερή 
πλευρά των σλιπ ή μπικίνι με τα οποία ποζάρουν οι αγωνιζόμενοι και πρέπει να φοριέται 
καθ όλη τη διάρκεια των Προκριματικών και των Τελικών.

11.42 Όλοι οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν τα μουσικά CD τους, έτοιμα 
στην αρχή της μουσικής, κατά την Επίσημη Εγγραφή Αθλητών. Το εν λόγω CD που 
πρέπει να φυλάσσεται μέσα σε προστατευτική πλαστική θήκη με το όνομα του 
αγωνιζόμενου να έχει τοποθετηθεί στη θήκη και στο CD. Ο Γ ραμματέας των Κριτών ή 
ένας βοηθός θα τοποθετήσει, στο μουσικό CD, έναν αριθμό που αντιστοιχεί στον ίδιο 
αριθμό που δόθηκε στον αγωνιζόμενο προκειμένου να τον τοποθετήσει στην ενδυμασία 
με την οποία αυτός ή αυτή ποζάρει.
Στους μεγαλύτερους διεθνής διαγωνισμούς της IFBB, τα μουσικά CD μπορούν να 
συλλεχθούν μόνο από τους φιναλίστ, μετά τους Προκριματικούς, που θα ανακοινωθεί 
στην Επίσημη Εγγραφή Αθλητών.

11.43 Η χρήση βλάστημης, χυδαίας ή προσβλητικής γλώσσας στη μουσική που



χρησιμοποιείται για τη μουσική επίδειξης απαγορεύεται. Αν ένας αγωνιζόμενος 
χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα στη μουσική επίδειξης, ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB 
θα διατάξει την άμεση διακοπή της μουσικής και θα καθοδηγήσει τον αγωνιζόμενο να 
φύγει από τη σκηνή. Ο αγωνιζόμενος δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να εκτελέσει τη 
επίδειξή του / της και θα λάβει μηδέν πόντους στον γύρο αυτό.

11.44 Τη στιγμή της Επίσημης Εγγραφής Αθλητών, ο νέος ή master αγωνιζόμενος
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πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την ημερομηνία γέννησής του / της 
(π.χ.: διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.).

11.45 Ένας αθλητής, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να αγωνιστεί ως ΝΕΟΣ 
αγωνιζόμενος από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά την οποία ο αθλητής / η 
αθλήτρια φτάσει τα 16ά γενέθλια του / της έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά 
το οποίο ο αθλητής / η αθλήτρια φτάσει τα 23α γενέθλιά του / της.

11.45.1 Ένας αθλητής, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να ανταγωνιστεί ως ΝΕΟΣ 
αγωνιζόμενος στην κατηγορία 16-20 ετών από την 1π Ιανουαρίου του έτους κατά το 
οποίο ο αθλητής / η αθλήτρια φτάνει τα 16 α γενέθλιά του / της έως και την 31^
Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής / η αθλήτρια γίνεται 20. Από την 1π 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτός / αυτή μπορεί να ανταγωνιστεί μόνο στην 
κατηγορία 21-23 ετών.

11.45.2 Ένας αθλητής, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να αγωνιστεί ως ΝΕΟΣ 
αγωνιζόμενος στην κατηγορία 21-23 ετών από την 1 π Ιανουαρίου του έτους κατά το 
οποίο ο αθλητής / η αθλήτρια φτάνει τα 21 α γενέθλιά του / της έως και την 
31ηΔεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής / η αθλήτρια γίνεται 23. Από την 1π 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτός / αυτή μπορεί να αγωνιστεί μόνο στην ανοικτή 
κατηγορία των ανδρών ή των γυναικών.

11.46 Ένας άνδρας αθλητής:

11.46.1 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενος στην κατηγορία 40-44 ετών 
από την 1π Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής φτάνει τα 40 α γενέθλιά του 
έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής γίνεται 44. Από την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτός μπορεί να ανταγωνιστεί μόνο στην κατηγορία 
45-49 ετών.

<3C '

- Από την 1*ι Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μπορεί να αγωνίζεται μόνο στην 
κατηγορία άνω των 45 ετών (Physique Ανδρών).

11.46.2 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενος στην κατηγορία 45-49 ετών 
από την 1π Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής φτάνει τα 4 5 α γενέθλιά του 
έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής γίνεται 49. Από την 1π 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτός μπορεί να αγωνιστεί μόνο στην κατηγορία 50- 
54 ετών.

- Από την 1*ι Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτός μπορεί να αγωνίζεται μόνο στην 
κατηγορία άνω των 50 ετών (Κλασικό Bodybuilding).

11.46.3 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενος στην κατηγορία 50-54 ετών 
από την 1π Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής φτάνει τα 50 α γενέθλιά του 
έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής γίνεται 54. Από την 1π 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτός μπορεί να αγωνιστεί μόνο στην κατηγορία 55 
ετών.

11.46.4 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενος στην κατηγορία άνω των 55 
ετών από την 1ηΙανουαρίου του έτους κατά το οποίο ο αθλητής φτάνει τα 55α γενέθλιά 
του.

11.47 Μια γυναίκα αθλήτρια:
11.47.1 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενη στην κατηγορία άνω των 35 
ετών από την 1ηΙανουαρίου του έτους κατά το οποίο αυτή φτάνει τα 35 α γενέθλιά της



(Physique Γυναικών)

11.47.2 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενη στην κατηγορία 35-39 ετών 
από την 1π Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο η αθλήτρια φτάνει τα 35 α γενέθλιά της 
έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο η αθλήτρια γίνεται 39. Από την 1π 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτή μπορεί να αγωνίζεται μόνο στην κατηγορία 40- 
44 ετών.
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11.47.3 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενη στην κατηγορία 40-44 ετών 
από την 1π Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο η αθλήτρια φτάνει τα 40 α γενέθλιά της 
έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο η αθλήτρια γίνεται 44. Από την 1*ι 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτή μπορεί να αγωνίζεται μόνο στην κατηγορία άνω 
των 45 ετών.

11.47.4 Μπορεί να αγωνιστεί ως MASTER αγωνιζόμενη στην κατηγορία άνω των 45 
ετών από την 1ηΙανουαρίου του έτους κατά το οποίο η αθλήτρια φτάνει τα 45α γενέθλιά 
της.

11.48 Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος που ορίστηκε επίσημα από την Εθνική 
Ομοσπονδία του / της για συμμετοχή σε Διεθνή Διαγωνισμό και ο οποίος είναι παρόν 
στην εκδήλωση, ο οποίος στη συνέχεια αποσύρεται από την εκδήλωση για οποιοδήποτε 
λόγο χωρίς τη ρητή άδεια του Επικεφαλής Κριτή της IFBB , μπορεί να τεθεί σε αναστολή 
για περίοδο έως και ενός έτους και στην Εθνική Ομοσπονδία του / της μπορεί να 
επιβληθεί πρόστιμο έως 1.000 Ευρώ.

11.49 Απαλλαγή από Ευθύνη των Μ ΜΕ:
Δηλώνοντας συμμετοχή ως αγωνιζόμενος σε Διεθνή Διαγωνισμό, ο συμμετέχων 
συμφωνεί ότι το πρόσωπο ή / και η απεικόνισή του μπορεί να γυριστεί, 
βιντεοσκοπηθεί, φωτογραφηθεί ή / και άλλως καταγραφεί, με ηλεκτρονικά ή άλλα 
μέσα, για χρήση από την IFBB στην προώθηση της IFBB και των αθλημάτων του 
Bodybuilding και Fitness.

11.50 Έλεγχος Πρόσβασης:
Η IFBB διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την πρόσβαση στην Επίσημη Αίθουσα 
Εγγραφής Αθλητών (Μέτρηση βάρους ή / και ύψους) καθώς και στην περιοχή 
προθέρμανσης κατά τη διάρκεια των Προκριματικών και των Τελικών. Η IFBB μπορεί 
να εκδώσει μία ή περισσότερες κάρτες ελέγχου πρόσβασης (Πράσινες Κάρτες) σε 
κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Αυτές οι κάρτες διανέμονται κατά κανόνα στη Συνάντηση 
Υπευθύνων Ομάδας και Κριτών, ως εξής:

a. Έως 5 αγωνιζόμενοι - 1 πράσινη κάρτα
b. Έως 10 αγωνιζόμενοι - 2 πράσινες κάρτες
ο. Πάνω από 10 αγωνιζόμενοι - 3 πράσινες κάρτες

* Η Πράσινη Κάρτα επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στις περιοχές περιορισμένης 
πρόσβασης και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την απαίτηση εισιτηρίων και / ή 
αδειών εισόδου για τους Προκριματικούς και τους Τελικούς.

Άρθρο 12 - Έλεγχοι Ντόπινγκ

12.1 Έλεγχοι Ντόπινγκ:
Οι έλεγχοι ντόπινγκ διεξάγονται υπό την επίβλεψη της Ιατρικής Επιτροπής της IFBB σε 
όλους τους Διεθνείς Διαγωνισμούς. Οι δοκιμές θα διέπονται από και θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τους Κανόνες της IFBB για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ, οι οποίοι 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (WADA).

12.2 Δήλωση:
Ως συμμετέχων σε Διεθνή Διαγωνισμό, ένας αθλητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με 
τους κανόνες της IFBB που διέπουν τους ελέγχους ντόπινγκ. Σε περίπτωση που ένας 
αθλητής κριθεί ένοχος παραβίασης του κανόνα κατά του ντόπινγκ, ο αθλητής συμφωνεί 
να αποδεχθεί οποιεσδήποτε ποινές ή κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν σύμφωνα με 
τους Κανόνες της IFBB για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ. Ο αθλητής συμφωνεί ότι
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μπορεί να τεθεί σε προσωρινή αναστολή αμέσως μόλις γίνουν γνωστά τα 
αποτελέσματα του δείγματος "Α".

12.3 Έλεγχοι:
12.3.1 Οι έλεγχοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα διεξαχθούν ως εξής:

a. ΤΥΧΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: Ορισμένοι αθλητές που επιλέγονται τυχαία κατά τη διάρκεια 
του Διαγωνισμού, π.χ. στην Μέτρηση Βάρους και / ή Ύψους και στην Επίσημη 
Εγγραφή Αθλητών, και / ή

b. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ: Διάφοροι αθλητές που επιλέγονται τυχαία από τους 
Καλύτερους Φιναλίστ

Λ
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π.χ. στους Τελικούς και / ή
c. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: Η IFBB διατηρεί το δικαίωμα να στοχεύσει οποιονδήποτε 

αθλητή.

12.3.2 Οι έλεγχοι Εκτός του Διαγωνισμού διεξάγονται από έναν Πίνακα 
Ελέγχου Εγγεγραμμένων Αθλητών, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2008 από τους 
Καλύτερους Φιναλίστ σε όλα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της IFBB και 
ενημερώνεται κάθε χρόνο.

12.4 Ηπειρωτικές και Εθνικές Ομοσπονδίες:
Ο έλεγχος του ντόπινγκ σε Ηπειρωτικό και Εθνικό επίπεδο εμπίπτει στη δικαιοδοσία 
και διέπεται από την αντίστοιχη Ηπειρωτική ή Εθνική Ομοσπονδία. Τα 
προγράμματα αντιντόπινγκ όλων των Ηπειρωτικών και Εθνικών Ομοσπονδιών 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανόνων της IFBB για την 
Καταπολέμηση του Ντόπινγκ.

12.5 Συναίνεση για Τεστ Ντόπινγκ & Έντυπο Απαλλαγής από Ευθύνη:
Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το Έντυπο 
Συναίνεσης για Τεστ Ντόπινγκ που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 5 αυτών στους 
παρόντες κανόνες.

12.6 Έντυπο με Πληροφορίες Διαμονής Αθλητών:
Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο 
Πληροφοριών για τον εντοπισμό του Αθλητή που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 6 
στους παρόντες κανόνες.

12.7 Ευθύνη:
Ολες οι Εθνικές Ομοσπονδίες και οι αθλητές, οι κριτές και οι αξιωματούχοι είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για να παραμένουν ενήμεροι για τους κανόνες του 
διαγωνισμού. Οι Εθνικές Ομοσπονδίες και τα μέλη τους είναι πλήρως ενήμεροι ότι 
αυτοί οι κανόνες διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της IFBB, www.ifbb.com . Η IFBB 
δεν αποδέχεται την δικαιολογία ενός μέλους περί άγνοιας των κανόνων ως λόγο για να 
ενεργήσει κάποιος κατά τρόπο αντίθετο προς αυτούς τους κανόνες.

, , -Γ-
Άρθρο 13 - Κριτές

13.1 Γενικά:
Ολοι οι κριτές που επιθυμούν να κρίνουν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς πρέπει να είναι 
μέλη μιας συνδεδεμένης Εθνικής Ομοσπονδίας και πρέπει πρώτα να έχουν τα 
προσόντα να κρίνουν σε εθνικό επίπεδο πριν από την κρίση δόκιμου κριτή ή την κρίση 
σε διεθνές επίπεδο.

13.2 Κάρτες Εθνικών Κριτών:
Κάθε Εθνική Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για την έκδοση Καρτών Εθνικών 
Κριτών σε ειδικευμένα άτομα εντός της δικής τους δικαιοδοσίας. Οι Ηπειρωτικές 
Ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες για την έκδοση Καρτών Ηπειρωτικών Κριτών σε 
ηπειρωτικό επίπεδο.

13.3 Κριτές Διεθνών Κατηγοριών
Κάθε Εθνική Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη να προτείνει ειδικευμένων εθνικών κριτών για 
να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για διεθνή κατηγορία. Η Εθνική Ομοσπονδία πρέπει να 
παρέχει στο Τελικό Έντυπο Συμμετοχής τα ονόματα όλων των ατόμων που προτείνει 
για να λάβουν μέρος στο τεστ στο διαγωνισμό και / ή σε ένα από τα Σεμινάρια Διεθνών 
Κριτών της IFBB. Δεν θα γίνονται δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις. Κάθε δόκιμος κριτής 
πρέπει να καταβάλει τέλη δόκιμου κριτή, τα οποία θα είναι σε ένα ποσό που καθορίζεται



κατά διαστήματα από την Επιτροπή Κριτών της IFBB.

13.4 Υπάρχουν τρεις κατηγορίες των Διεθνών Κριτών της IFBB. Οι απαιτήσεις 
και οι διαδικασίες για κάθε κατηγορία είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
- Διορισμός από την συνδεδεμένη με την IFBB Εθνική Ομοσπονδία της οποίας είναι μέλος 

κριτής.
- Η συμμετοχή σε ένα από τα Σεμινάρια Κριτών της IFBB και η επιτυχία στο τελικό 
τεστ θεωρητικών γνώσεων κανόνων κριτών.
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- Η επιτυχία στο τεστ πρακτικών γνώσεων κριτών σε έναν από τους διεθνείς 
διαγωνισμούς της IFBB που υποδεικνύει η Επιτροπή Κριτών της IFBB.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
- Αδιάλειπτη δραστηριότητα πρακτικής κρίσης σε διεθνείς εκδηλώσεις της IFBB.
- Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας της Κατηγορίας Γ, η απασχόληση σε πάνελ κριτών 

τουλάχιστον σε:
- 3 διεθνείς εκδηλώσεις κάθε 3 συνεχόμενα έτη ή
-12  διεθνείς εκδηλώσεις εντός 2 διαδοχικών ετών

- Η συμμετοχή σε ένα από τα Σεμινάρια Κριτών της IFBB και η επιτυχία στο τελικό 
τεστ θεωρητικών γνώσεων κανόνων κριτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
- Αδιάλειπτη δραστηριότητα πρακτικής κρίσης σε διεθνείς εκδηλώσεις της IFBB.
- Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας της Κατηγορίας Β, η απασχόληση σε πάνελ κριτών 

τουλάχιστον σε:
- 3 διεθνείς εκδηλώσεις κάθε 3 συνεχόμενα έτη ή
-12  διεθνείς εκδηλώσεις εντός 2 διαδοχικών ετών

- Η συμμετοχή σε ένα από τα Σεμινάρια Κριτών της IFBB και η επιτυχία στο τελικό 
τεστ θεωρητικών γνώσεων κανόνων κριτών.

13.5 Διαδικασίες τεστ πρακτικών δεξιοτήτων κριτών:

13.5.1. Ο δόκιμος κριτής πρέπει να συμπληρώσει τα διαγωνίσματα των Προκριματικών 
από κατηγορίες που επιλέγονται από τον Επικεφαλής Κριτή της IFBB. Γ ια την επιτυχή 
δοκιμασία στο τεστ πρακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται μέση ακρίβεια τουλάχιστον 80% 
σε επιλεγμένο αριθμό κατηγοριών, με κάθε κατηγορία να έχει τουλάχιστον δώδεκα 
αγωνιζόμενους.

13.5.2. Ένας δόκιμος κριτής υποχρεούται να συμπληρώσει μόνο τα διαγωνίσματα που 
αφορούν στους Προκριματικούς.

13.5.3. Ο Διοργανωτής πρέπει να προετοιμάσει καθίσματα και τραπέζια (αν είναι 
δυνατόν) για τους δόκιμους κριτές. Αυτά τα καθίσματα και τα τραπέζια πρέπει να 
τοποθετηθούν κεντρικά στη σκηνή σε μια σειρά πίσω από το πάνελ των κριτών και τους 
φωτογράφους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο Διοργανωτής πρέπει να κρατήσει το μεσαίο 
(ή το δεξί) μέρος της πρώτης ή της δεύτερης σειράς για τους δόκιμους κριτές. Αυτά τα 
καθίσματα θα καταλαμβάνονται μόνο κατά τους Προκριματικούς.

13.6 Κάρτες Διεθνών Κριτών:
Μετά την επιτυχή δοκιμασία στο πρακτικό τεστ κριτών σε έναν από τους 
υποδεικνυόμενους διεθνείς διαγωνισμούς της IFBB και στο τεστ θεωρητικών γνώσεων 
κριτών σε ένα από τα Παγκόσμια Σεμινάρια Κριτών της IFBB και μετά την καταβολή ενός 
εφάπαξ τέλους για την έκδοση της Κάρτας Διεθνών Κριτών (το εν λόγω ποσό καθορίζεται 
κατά διαστήματα από την Επιτροπή Κριτών της IFBB), θα εκδοθεί για το άτομο αυτό 
Κάρτα Διεθνούς Κριτή της IFBB και επίσημη κονκάρδα κριτή της IFBB.

13.7 Κρίση σε Διεθνείς Διαγωνισμούς:
Κάθε άτομο που επιθυμεί να κρίνει σε Διεθνή Διαγωνισμό πρέπει πρώτα να έχει στην 
κατοχή του μια έγκυρη Κάρτα Διεθνούς Κριτή της IFBB, να καταβάλλει ετήσιο τέλος 
κριτή, σε ποσό που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Επιτροπή Κριτών της IFBB 
και πρέπει να συμμετέχει μία φορά ανά 3 χρόνια στο επίσημο σεμινάριο κριτών που 
διοργανώνει η Επιτροπή Κριτών της IFBB. Κάρτες Κριτών όλων των διορισμένων 
κριτών πρέπει να παραδοθούν στην Επιτροπή Κριτών της IFBB στη συνεδρίαση των 
Υπευθύνων Ομάδων και Κριτών που θα πραγματοποιηθεί πριν από τους 
Προκριματικούς. Η Επιτροπή Κριτών της IFBB θα επιλέξει εκείνα τα άτομα που



θεωρούν ότι είναι τα πιο κατάλληλα για να υπηρετήσουν στα πάνελ κριτών. Οι Κάρτες 
θα επιστραφούν στους Τελικούς. Μόλις επιλεγεί για ένα πάνελ, ένας κριτής πρέπει να 
είναι παρών στο πάνελ καθ 'όλη τη διάρκεια των Προκριματικών και των Τελικών.

13.8 Προθεσμία Διορισμού:
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Μια Εθνική Ομοσπονδία πρέπει να παρέχει στο Τελικό Έντυπο Συμμετοχής τα ονόματα 
όλων των ατόμων που ορίζει για να κρίνουν στο διαγωνισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, 
δεν θα επιτραπεί σε άτομο να κρίνει. Τα ονόματα των κριτών που διορίζονται από μια 
Εθνική Ομοσπονδία θα πρέπει επίσης να αποστέλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Κριτών της IFBB στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που παρέχεται στην Έκθεση Ελέγχου 
για κάθε συγκεκριμένο Διεθνή Διαγωνισμό.
Ένας Διεθνής Κριτής της IFBB μπορεί να εκπροσωπεί μόνο την Εθνική Ομοσπονδία της 
χώρας, η οποία εξέδωσε το έγκυρο Διαβατήριό του / της. Ο τόπος της σημερινής 
κατοικίας του / της δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο κριτής μπορεί να αλλάξει την Εθνική 
Ομοσπονδία του / της μόνο έχοντας ένα νέο Διαβατήριο που έχει εκδοθεί από μια νέα 
χώρα.

13.9 Συγκρότηση του Τακτικού Πάνελ Κριτών:
Εννέα κριτές διορίζονται κατά κανόνα από την Επιτροπή Κριτών της IFBB για να 
υπηρετούν σε τακτικό πάνελ κριτών. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστεί 
ότι όλοι οι εγκεκριμένοι κριτές που είναι παρόντες στην Τεχνική Συνάντηση έχουν την 
ευκαιρία να υπηρετήσουν σε ένα πάνελ και ότι όλες οι χώρες εκπροσωπούνται εξίσου 
και δίκαια χωρίς να υπάρχει χώρα που έχει δύο ή περισσότερους κριτές στο ίδιο πάνελ. 
Όταν δεν είναι δυνατόν να διοριστούν εννέα κριτές, διορίζονται επτά. Σε καμία 
περίπτωση ο αριθμός των κριτών σε ένα πάνελ δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 
πέντε. Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB έχει την τελική εξουσία για τη συγκρότηση των 
πάνελ κριτών.

13.10 Αναπληρωτές Κριτές:
Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB μπορεί, κατά την κρίση του, να επιτρέψει σε 
ορισμένους αναπληρωτές κριτές, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 
τέσσερις, να καθίσουν στο πάνελ της κριτικής επιτροπής. Πληροφορίες, τις οποίες οι 
κριτές από το πάνελ επεξεργάζονται ως αναπληρωτές κριτές θα παρασχεθούν από 
τον Επικεφαλής Κριτή της IFBB στους Στατιστικολόγους πριν από την έναρξη κάθε 
κατηγορίας ή ομάδας κατηγοριών.

13.11 Ακρίβεια στην Κρίση:
Οι ακόλουθοι κανόνες αφορούν την ακρίβεια της κρίσης:

13.11.1. Ο Κώδικας Δεοντολογίας υποχρεώνει τους αθλητικούς υπευθύνους μας να 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι αθλητές θα κριθούν από τους πλέον κατάλληλους κριτές. Η 
Επιτροπή Κριτών της IFBB εξουσιοδοτείται να λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνει 
αναγκαία για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης επιλέγοντας και 
τοποθετώντας μόνο τους κριτές που πληρούν ή υπερβαίνουν το ελάχιστο αποδεκτό 
επίπεδο ακρίβειας κρίσης που έχει εγκρίνει η IFBB.
13.11.2. Το ελάχιστο αποδεκτό όριο είναι ένα συνολικό μέσο σκορ 70 % στους 
Προκριματικούς.
13.11.3. Η ακρίβεια της κρίσης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη «Μέθοδο 
Απόκλισης». Αυτή η μέθοδος υπολογίζει την «απόκλιση» μεταξύ της τοποθέτησης 
ενός αθλητή από τον κάθε κριτή και της τοποθέτησης του ίδιου αθλητή από ολόκληρο 
το πάνελ των κριτών.

Άρθρο 14 - Ενδυμασία Κριτών και Πάνελ Κριτών

14.1 Ενδυμασία Κριτών:
Οι κριτές πρέπει να ντύνονται ως εξής:

14.1.1 Η επίσημη στολή της IFBB για άνδρες κριτές σε όλους τους διεθνείς 
διαγωνισμούς αποτελείται από ένα μπλε σακάκι με το επίσημο έμβλημα της IFBB στην 
αριστερή τσέπη στήθους, ανοιχτό μπλε ή λευκό πουκάμισο με την επίσημη γραβάτα 
της IFBB, γκρι επίσημο παντελόνι, μαύρες κάλτσες και μαύρα επίσημα παπούτσια.
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14.1.2 Η επίσημη στολή της IFBB για γυναίκες κριτές σε όλους τους διεθνείς 
διαγωνισμούς αποτελείται από ένα μπλε σακάκι με το επίσημο έμβλημα της IFBB στην 
αριστερή τσέπη στήθους, ανοιχτή μπλε ή λευκή μπλούζα (προαιρετικά επίσημη 
γραβάτα της IFBB), γκρι φούστα ή επίσημο παντελόνι και μαύρα επίσημα παπούτσια.

14.1.3 Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB έχει την εξουσία να απομακρύνει από το πάνελ 
οποιονδήποτε κριτή



14.1.4 Η IFBB μπορεί να υιοθετήσει ένα Χαλαρό Κώδικα Ενδυμασίας, π.χ. μία 
μπλούζα στυλ πόλο με το λογότυπο της IFBB στο αριστερό στήθος, το οποίο μπορεί 
να φορεθεί από κριτές, επισπεύδοντες και άλλους αξιωματούχους της IFBB που 
εργάζονται στον διαγωνισμό. Η απόφαση για το πότε ισχύει ο Χαλαρός Κώδικας 
Ενδυμασίας πραγματοποιείται από τον Επικεφαλής Κριτής της IFBB κατά περίπτωση, 
π.χ. τροπικά κλίματα ή ζεστές συνθήκες.

14.2 Αξιωματούχοι:
Οι ακόλουθοι αξιωματούχοι είναι απαραίτητοι για τον έλεγχο των Διεθνών Διαγωνισμών:

1. Ένας Επικεφαλής Κριτής της IFBB.
2. Ένας Υπεύθυνος Σκηνής της IFBB.
3. Ένας Γραμματέας Κριτών.
4. Κριτές από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, στον αριθμό που προβλέπεται στο 
Άρθρο 13.8. Εάν υπάρχουν επαρκείς καταρτισμένοι κριτές, μπορούν να διοριστούν δύο 
ή περισσότερα πάνελ κριτών.
5. Δύο στατιστικολόγοι.
6. Ένας Επικεφαλής Επισπεύδων της IFBB και ένας κατάλληλος αριθμός βοηθών, και
7. Ένας Τελετάρχης, ή Εκφωνητής.
8. Ένας Κριτής Ελέγχου Μουσικής που συνεργάζεται με τον Χειριστή Ήχου για να 
ελέγξει τη σειρά αναπαραγωγής των CD που έδωσαν οι αγωνιζόμενοι για τις 
ελεύθερες επιδείξεις και τα μουσικά υπόβαθρα που επιλέχθηκαν για το posedown.

14.3 Επικεφαλής Κριτής της IFBB:
Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB συντονίζει και ελέγχει όλες τις πτυχές της Επίσημης 
Εγγραφής Αθλητών, των Προκριματικών και των Τελικών. Κανένας άλλος 
αξιωματούχος δεν θα λάβει οποιαδήποτε απόφαση που θα μπορούσε να επηρεάσει 
την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού χωρίς να ζητήσει την προηγούμενη έγκριση 
του Επικεφαλής Κριτή της IFBB. Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB και ο βοηθός του 
λαμβάνουν θέσεις στο κέντρο του πάνελ των κριτών. Χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο 
του και ακολουθώντας τη σειρά του διαγωνισμού, ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB δίνει 
εντολές στους αγωνιζόμενους στη σκηνή, κατευθύνει τις συγκρίσεις και ελέγχει τη 
διαδικασία στη σκηνή.

14.4 Υπεύθυνος Σκηνής της IFBB
Ο Υπεύθυνος Σκηνής της IFBB πρέπει να διοριστεί από τον Επικεφαλής Κριτή της 
IFBB ανάμεσα από τους πιο έμπειρους κριτές που βρίσκονται στο διαγωνισμό.
Βοηθάει τον Επικεφαλής Κριτής της IFBB στην κατεύθυνση και τον έλεγχο της 
δραστηριότητας στη σκηνή.

14.5 Γραμματέας Κριτών
Ο Γ ραμματέας των Κριτών της IFBB συντονίζει το έργο του πάνελ των κριτών, διανέμει 
και συγκεντρώνει τα φύλλα βαθμολογίας και τα έντυπα των κριτών σε κάθε γύρο και 
συνεργάζεται με τους στατιστικολόγους. Κατά τη διάρκεια των Προκριματικών και των 
Τελικών, ο Γραμματέας των Κριτών μαζί με τον Επικεφαλής Κριτή της IFBB, εξετάζει 
λεπτομερώς τις βαθμολογίες για τον προσδιορισμό της ακρίβειάς τους. Αν κάποιος 
κριτής έχει απονείμει βαθμολογία που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από εκείνη των άλλων 
κριτών, ο Επικεφαλής Κριτής μπορεί να ζητήσει από τον κριτή αυτό εξηγήσεις για τη 
βαθμολογία του / της. Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB έχει εξουσία να απομακρύνει από 
το πάνελ κάθε κριτή που είναι άδικα μεροληπτικός ή ανίκανος ή που εκτελεί πλημμελώς 
τα καθήκοντά του ή επιδεικνύει απαράδεκτη συμπεριφορά.

14.6 Τοποθέτηση Κριτών:
Η τοποθέτηση των κριτών γίνεται ως εξής:

δεν είναι σωστά ντυμένος με την επίσημη στολή της IFBB.
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14.6.1 ΟΓραμματέας των Κριτών καθίζει*τους κριτές στα αντίστοιχα τραπέζιά τους, τα 
οποία βρίσκονται στο μπροστινό κέντρο της σκηνής, και στη συνέχεια καθίζει τους δύο 
στατιστικολόγους στα τραπέζιά τους, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της σειράς των 
τραπέζιών των κριτών εγγύτερα στον Τελετάρχη.
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14.6.2 Η θέση κάθε κριτή στο πάνελ αριθμείται χρησιμοποιώντας μια μικρή κάρτα 
(μαύροι αριθμοί σε λευκό φόντο) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τραπεζιού του 
κριτή. Οι αριθμοί θα τυπωθούν και στις δύο πλευρές της κάρτας ώστε να τους βλέπουν 
οι αγωνιζόμενοι και οι κριτές. Τα τακτικά πάνελ κριτών θα τοποθετούνται έτσι ώστε να 
έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα των αθλητών. Οι αναπληρωτές κριτές τοποθετούνται 
στο ένα άκρο του τακτικού πάνελ.

14.7 Συμπεριφορά Κριτών:
Μετά την τοποθέτηση του πάνελ κριτών, ο Γραμματέας των Κριτών υπενθυμίζει 
στους κριτές τους κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται αυστηρά 
κατά τη διάρκεια των Προκριματικών και των Τελικών. Υπό ποινή άμεσης 
απομάκρυνσης από το πάνελ κριτών, κανένας κριτής δεν θα:

1. Συνομιλεί με οποιονδήποτε άλλο κριτή ή κριτές.
2. Προσπαθήσει να επηρεάσει τις αποφάσεις οποιουδήποτε άλλου κριτή ή κριτών.
3. Τραβήξει φωτογραφίες ενώ η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη.
4. Προπονήσει οποιονδήποτε αγωνιζόμενο.
5. Κρίνει υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, ή καταναλώσει αλκοολούχα 
ποτά ενώ κρίνει.

14.8 Στατιστικολόγοι:
Ο Γραμματέας των Κριτών εξασφαλίζει ότι οι στατιστικολόγοι καθίζονται, κατά 
προτίμηση στην ίδια πλευρά της σκηνής με τον Τελετάρχη, και ότι έχουν τα 
κατάλληλα Φύλλα Βαθμολογίας Στατιστικολόγων ή φορητό υπολογιστή με το 
λογισμικό που έχει εγκρίνει η IFBB για να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους 
υπολογισμούς.
Τα φύλλα βαθμολογίας των στατιστικολόγων και οι βαθμολογίες των αγωνιζόμενων 
πρέπει να διατηρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και γνωστές μόνο στους 
στατιστικολόγους, στον Επικεφαλής Κριτή της IFBB και στον Γραμματέα των Κριτών, 
οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μην αποκαλύψουν καμία βαθμολογία ή βαθμολογίες 
σε οποιονδήποτε αγωνιζόμενο, κριτή, άλλο αξιωματούχο, διαχειριστή, διοργανωτή ή 
μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της IFBB, εκτός από τον Πρόεδρο.

14.9 Αναψυκτικά:
Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της διάθεσης υγρών
αναψυκτικών (π.χ. νερού) σε κάθε κριτή κατά τη διάρκεια των Προκριματικών και
τελικών. .η

Άρθρο 15 - Διεθνείς Διαγωνιστικές Διαδικασίες (γενική έννοια)
15.1 Οι διαδικασίες των Διεθνών Διαγωνισμών έχουν ως εξής:

15.1.1 Προκριματικοί: Γύρος Αποκλεισμών
Οταν υπάρχουν περισσότεροι από 15 αθλητές που αγωνίζονται σε μια κατηγορία, 
συνήθως διεξάγεται ένας γύρος αποκλεισμών με σκοπό τη μείωση του αριθμού 
αυτών σε 15. Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB αποφασίζει εάν θα χρειαστεί ο γύρος 
αποκλεισμών. Οι κριτές επιλέγουν τους καλύτερους 15 τοποθετώντας ένα "X" δίπλα 
στους αριθμούς τους, χρησιμοποιώντας το Έντυπο 1, με τίτλο "Γύρος Αποκλεισμών 
(Κριτές)".
Χρησιμοποιώντας το Έντυπο 2 με τίτλο «Γύρος Αποκλεισμών 
(Στατιστικολόγοι)», οι στατιστικολόγοι θα μεταγράψουν τις επιλογές των 
κριτών σε αυτό το φύλλο και στη συνέχεια θα καταμετρήσουν τις βαθμολογίες 
των κριτών για να επιλέξουν τους 15 καλύτερους αγωνιζόμενους.
Εάν υπάρχει ισοπαλία μεταξύ δύο ή περισσότερων αθλητών στην 15η θέση, οι 
ισόπαλοι αθλητές θα επιστρέψουν στη σκηνή και θα κληθούν για άλλη μια φορά στη



σκηνή για να σπάσουν την ισοπαλία. Μόνο οι 15 καλύτεροι αθλητές προχωρούν στο 
1ο Γύρο.
Οι λεπτομέρειες του Γύρου Αποκλεισμών για κάθε αθλητική κατηγορία της IFBB 
παρέχονται σε ένα Τμήμα κανόνων για αυτήν την κατηγορία.

15.1.2 Προκριματικοί: Ημιτελικοί
Οι ημιτελικοί (1ος Γύρο) θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τον γύρο αποκλεισμών. Μόνο οι 
καλύτεροι 15
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αθλητές μπορούν να αγωνιστούν στους ημιτελικούς. Οι ημιτελικοί δεν μπορούν να 
λάβουν μέρος εάν υπάρχουν 6 ή λιγότεροι αγωνιζόμενοι σε μια κατηγορία. Η απόφαση 
λαμβάνεται από τον Επικεφαλής Κριτή και ανακοινώνεται μετά την Επίσημη Εγγραφή 
των Αθλητών.
Χρησιμοποιώντας το Έντυπο 3 με τίτλο «Προσωρινή Τοποθέτηση Κριτών 
(Προκριματικοί)» κάθε κριτής θα απονείμει σε κάθε αγωνιζόμενο ατομική τοποθέτηση 
από το 1 έως το 15, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα λάβουν την ίδια θέση δύο ή 
περισσότεροι αγωνιζόμενοι. Οι κριτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Έντυπο 4, με 
τίτλο "Προσωπικές Σημειώσεις Κριτή", για να καταγράψουν την εκτίμησή τους για κάθε 
αγωνιστή. Οι βαθμολογίες των Ημιτελικών θα χρησιμοποιηθούν για να καταταχθούν οι 
15 καλύτεροι αθλητές από την 1η θέση μέχρι την 15η θέση.
Οι 6 καλύτεροι αθλητές από τους Ημιτελικούς θα προαχθούν στους Τελικούς.
Οι 6 καλύτεροι φιναλίστ μπορούν να ανακοινωθούν μετά από τους Προκριματικούς και 
πριν από τους Τελικούς. Οι λεπτομέρειες των Ημιτελικών για κάθε αθλητική κατηγορία 
της IFBB παρέχονται σε ένα Τμήμα κανόνων για αυτήν την κατηγορία.

15.1.3 Εκδηλώσεις Μόνο με Πρόσκληση
Στις Εκδηλώσεις Μόνο με Πρόσκληση οι Ημιτελικοί (Γύρος 1) μπορεί να ξεκινήσουν 
ακόμα και όταν υπάρχουν περισσότεροι από 15 αγωνιζόμενοι σε μια κατηγορία, χωρίς 
προηγούμενο Γύρο Αποκλεισμών. Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB θα αποφασίσει τον 
αριθμό των αγωνιζομένων σε συγκρίσεις.

15.1.4 Τελικοί
Μόνο οι πρώτοι 6 αθλητές από τα Ημιτελικά θα λάβουν μέρος στους Τελικούς. Θα 
ξεκινήσουν τους Τελικούς με μηδέν πόντους. Κάθε κριτής θα απονείμει σε κάθε 
αγωνιζόμενο ατομική τοποθέτηση από την 1η έως την 6η θέση, εξασφαλίζοντας δεν θα 
λάβουν την ίδια θέση δύο ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι.
Οι στατιστικολόγοι θα μεταγράψουν την τοποθέτηση κάθε κριτή στο Έντυπο 5, με τίτλο 
«Φύλλο Βαθμολογίας (Στατιστικολόγοι)», στο τμήμα «Τελικοί». Στο τέλος των Τελικών, 
θα βγει η «ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ». Πόντοι από τους Προκριματικούς (Γύρος 1 και 
Γύρος 2) δεν λαμβάνονται υπόψη στους Τελικούς. Κάθε αγωνιζόμενος αρχίζει τους 
Τελικούς με «μηδέν πόντους». Ο αγωνιζόμενος με τη χαμηλότερη «ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ» καταλαμβάνει την 1η θέση ενώ ο αγωνιζόμενος με την υψηλότερη 
«ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ» καταλαμβάνει την 6η θέση.
Οι λεπτομέρειες των Τελικών για κάθε αθλητική κατηγορία της IFBB παρέχονται σε 
ένα Τμήμα κανόνων για αυτήν την κατηγορία.

Άρθρο 16 - Τελετή Απονομής
16.1 Διαδικασίες:
Η Τελετή Απονομής κανονικά διεξάγεται ως εξής:

1. Οι καλύτεροι 6 φιναλίστ καλούνται στην σκηνή για να λάβουν μέρος στην τελετή 
απονομής.

Ο Τελετάρχης, χρησιμοποιώντας το Έντυπο 7 με τίτλο «Καλύτεροι 6 Φιναλίστ (για 
Τελετάρχη)», ανακοινώσει τον αριθμό, το όνομα και τη χώρα του αγωνιζόμενου στην 
6η θέση και ο αγωνιζόμενος στέκεται στην αριστερή πλευρά (όπως κοιτάμε από 
μπροστά) του βάθρου νικητών και λαμβάνει το βραβείο του / της. Ο Τελετάρχης 
ανακοινώνει στη συνέχεια τον αριθμό, το όνομα και τη χώρα του αγωνιζόμενου στην 
5η θέση και ο αγωνιζόμενος στέκεται στη δεξιά πλευρά του βάθρου νικητών και 
λαμβάνει το βραβείο του. Ο Τελετάρχης ανακοινώσει στη συνέχεια τον αριθμό, το 
όνομα και τη χώρα του αγωνιζόμενου στην 4η θέση και ο αγωνιζόμενος στέκεται 
στην αριστερή πλευρά του βάθρου νικητών και λαμβάνει το βραβείο του. Ο 
Τελετάρχης συνεχίζει ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα από τον 3ο στον 2ο και 
τέλος τον νικητή.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το βάθρο νικητών, οι αγωνιζόμενοι τοποθετούνται στο 
κέντρο της σκηνής και στις δύο πλευρές του κεντρικού σταυρού ή του σημείου.



2. Ο Πρόεδρος της IFBB, ή ο εκπρόσωπός του, απονέμει το επίσημο Χρυσό 
Μετάλλιο αγωνιζόμενου της IFBB στον αγωνιζόμενο που κατέκτησε την 1ης θέση, το 
επίσημο Ασημένιο Μετάλλιο αγωνιζόμενου της IFBB στον αγωνιζόμενο που 
κατέκτησε τη 2η θέση και το επίσημο Χάλκινο Μετάλλιο αγωνιζομένου της IFBB στον 
αγωνιζόμενο που κατέκτησε την 3η θέση. Τα επίσημα μετάλλια της IFBB είναι 
υποχρεωτικά βραβεία σε όλα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ηπειρωτικά 
Πρωτάθλημα και πρέπει να αγοραστούν από τον Διοργανωτή από τα Κεντρικά 
Γραφεία της IFBB. Επιπλέον, ο Διοργανωτής πρέπει να παρέχει



58

έξι τρόπαια για τους έξι φιναλίστ. Τα εν λόγω τρόπαια επίσης απονέμονται από τον 
Πρόεδρο ή τον εκπρόσωπό του όταν ο κάθε νικητής θέσης καλείται στο βάθρο 
νικητών. Ο Διοργανωτής θα παρέχει επίσης Πιστοποιητικά Αριστείας που 
απονέμονται στους φιναλίστ από την 6η μέχρι την 1η θέση.

Ο εθνικός ύμνος (σύντομη έκδοση) της χώρας του νικητή που κατέκτησε την 1η θέση 
παίζεται αμέσως μετά την απονομή του βραβείου / των βραβείων 1ης θέσης. 
Ταυτόχρονα με τον εθνικό ύμνο, γίνεται έπαρση των σημείων των χωρών των 3 
πρώτων φιναλίστ, με τη σημαία της χώρας του 1ου φιναλίστ να βρίσκεται ψηλότερα 
από τη σημαία της χώρας του 2ου φιναλίστ και του τελευταίου ψηλότερα από τη σημαία 
της χώρας του 3ου φιναλίστ. Κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής, οι αγωνιζόμενοι 
δεν επιτρέπεται να εμφανίζουν τη σημαία της χώρας τους.

3. Μετά τον εθνικό ύμνο, οι φιναλίστ είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην σκηνή 
για μια σύντομη χρονική περίοδο για φωτογραφικούς σκοπούς και να ακολουθήσουν 
τις εντολές του Επικεφαλής Κριτή της IFBB ή του Υπευθύνου Σκηνής της IFBB. 
Χρειάζονται τέσσερις ξεχωριστές φωτογραφίες:
- καλύτεροι 6 (φιναλίστ) με αξιωματούχους,
- καλύτεροι 6 (φιναλίστ) μόνοι
- καλύτεροι 3 (νικητές μετάλλων) και
- ο νικητής

4. Αναμένεται από τους αγωνιζόμενους να αποδεχθούν τα Επίσημα Αποτελέσματα 
του διαγωνισμού και τις θέσεις, τα μετάλλια και / ή τα βραβεία τους και να λάβουν 
μέρος στην Τελετή Απονομής (φωτογράφηση). Αγωνιζόμενος, ο οποίος φανερά 
εκδηλώνει τη δυσαρέσκειά του ή / και αποχωρεί από τη σκηνή πριν από το τέλος της 
Τελετής Απονομής, μπορεί να αποκλειστεί.

Άρθρο 17 - Γενική Κατηγορία και Βραβείο
17.1 Η Γενική Κατηγορία διεξάγεται σε κάθε αθλητική κατηγορία της IFBB όπου 
διεξήχθησαν δύο ή περισσότερες κατηγορίες βάρους ή ύψους, εκτός από την 
Fitness Παιδιών. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή σε άλλο Διεθνή Διαγωνισμό, η 
Γενική Κατηγορία θα ακολουθήσει αμέσως μετά την Τελετή Απονομής για την 
τελευταία κατηγορία σωματικού βάρους ή ύψους ή διάκριση ηλικίας σε μια 
δεδομένη αθλητική κατηγορία.

17.2 Ο Επικεφαλής Κριτής της IFBB κατευθύνει τους αγωνιζόμενους μέσω 
υποχρεωτικών στάσεων πόζας ή στροφών ενενήντα μοιρών και συγκρίσεων, αν είναι 
απαραίτητο.

17.3 Οι κριτές χρησιμοποιούν το Έντυπο 6 με τίτλο «Ατομικές Τοποθετήσεις Κριτή 
(Τελικοί)», για να τοποθετήσουν κάθε αθλητή από τον 1η θέση μέχρι την τελευταία.
Οι κριτές πρέπει να τοποθετήσουν κάθε αθλητή και όχι μόνο να επιλέξουν εκείνο 
που πιστεύουν ότι είναι ο Γενικός Πρωταθλητής.

17.4 Οι στατιστικολόγοι, χρησιμοποιώντας το Έντυπο 5 με τίτλο «Φύλλο Βαθμολογίας 
(Στατιστικολόγοι)», καταμετρούν τα αποτελέσματα και καθορίζουν τις θέσεις όλων των 
αγωνιζόμενων.

17.5 Ο «Γενικός Πρωταθλητής» ανακοινώνεται και το γενικό τρόπαιο της IFBB του / 
της απονέμεται από τον Πρόεδρο της IFBB ή τον κορυφαίο υπεύθυνο της IFBB στο 
διαγωνισμό. Η προμήθεια του τροπαίου γίνεται από τη διοργανώτρια Εθνική 
Ομοσπονδία.

Άρθρο 18 - Αποτελέσματα Κατάταξης Ομάδων και Βραβείο

18.1 Κατάταξη Ομάδων:



Η βαθμολογία Κατάταξης Ομάδων περιλαμβάνει τους αγωνιζόμενους όπως καθορίζονται 
παρακάτω:

18.1.1 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding τα αποτελέσματα των 
ακόλουθων αγωνιζομένων από κάθε Εθνική Ομάδα, αλλά όχι περισσοτέρων από 2 
ανά κατηγορία, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών πόντων 
κάθε ομάδας:

1. Bodybuilding Ανδρών- πρώτοι έξι



2. Κλασικό Bodybuilding Ανδρών - πρώτοι τρεις
3. Games Κλασικό Bodybuilding - πρώτοι δύο
4. Physique Ανδρών - πρώτοι τέσσερις
5. Physique Μυώδων Αντρών - πρώτος
6. Classic Physique Ανδρών - πρώτοι τρεις

18.1.2 Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Fitness, τα αποτελέσματα των ακόλουθων 
αγωνιζομένων από κάθε Εθνική Ομάδα, αλλά όχι περισσοτέρων από 2 ανά 
κατηγορία, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών πόντων κάθε 
ομάδας:

1.1. Fitness Ανδρών - 
καλύτερος 1 2. Fitness 
Γυναικών - καλύτερες 2 3.
Physique Γυναικών - καλύτερη
1 4. Bodyfitness Γ υναικών -
καλύτερες 3 5. Bikini Fitness
Γ υναικών - καλύτερες 5
6.6. Wellness Fitness Γ υναικών - καλύτερες 2
7. 7. Μικτά ζευγάρια - καλύτερο 1

18.1.3 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων (Juniors), τα αποτελέσματα των 
ακόλουθων αγωνιζομένων από κάθε Εθνική Ομάδα, αλλά όχι περισσοτέρων από 2 
ανά κατηγορία, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών πόντων κάθε 
ομάδας:

1. Bodybuilding Νέων Ανδρών 16-20 ετών - πρώτος
2. Bodybuilding Νέων Ανδρών 21-23 ετών - πρώτοι δύο
3. Classic Bodybuilding Νέων Ανδρών 16-20 ετών - πρώτος
4. Classic Bodybuilding Νέων Ανδρών 21-23 ετών - πρώτος
5. Classic Physique Νέων Ανδρών 16-20 έτη - πρώτος
6. Classic Physique Νέων Ανδρών 21-23 ετών - πρώτος
7. Physique Νέων Ανδρών 16-20 ετών - πρώτος
8. Physique Νέων Ανδρών 21-23 ετών - πρώτοι δύο
9. Fitness Νέων Ανδρών 16-20 ετών - πρώτος

10. Fitness Νέων Ανδρών 21-23 ετών - πρώτος
11. Fitness Νέων Γ υναικών 16-20 ετών - πρώτη
12. Fitness Νέων Γυναικών 21-23 ετών - πρώτες δύο
13. Bodyfitness Νέων Γ υναικών 16-20 ετών - πρώτη
14. Bodyfitness Νέων Γ υναικών 21-23 ετών - πρώτη
15. Bikini-Fitness Νέων Γ υναικών 16-20 ετών - πρώτη
16. Bikini-Fitness Νέων Γ υναικών 21-23 ετών - πρώτοι δύο
17. Wellness Fitness Νέων Γ υναικών 16-20 ετών - πρώτη
18. Wellness Fitness Νέων Γυναικών 21-23 ετών - πρώτη

18.1.4 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters, τα αποτελέσματα των ακόλουθων 
αγωνιζομένων από κάθε Εθνική Ομάδα, αλλά όχι περισσοτέρων από 2 ανά κατηγορία, 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών πόντων κάθε ομάδας:

1. Bodybuilding Master Ανδρών 40-44 ετών - πρώτοι τρείς
2. Bodybuilding Master Ανδρών 44-49 ετών - πρώτοι τρείς
3. Bodybuilding Master Ανδρών 50-54 ετών - πρώτος
4. Bodybuilding Master Ανδρών 55 ετών και άνω - πρώτος
5. Κλασικό Bodybuilding Master Ανδρών - πρώτοι δύο
6. Κλασικό Physique Master Ανδρών - πρώτοι δύο
7. Physique Master Ανδρών - πρώτος
8. Physique Master Γ υναικών - πρώτη



9. Bodyfitness Master Γυναικών - πρώτες δύο
10. Bikini Fitness Master Γ υναικών - πρώτες δύο
11. Wellness Fitness Master Γ υναικών - πρώτες δύο

61



62

18.1.5 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Fit Model τα αποτελέσματα των ακόλουθων 
αγωνιζομένων από κάθε Εθνική Ομάδα, αλλά όχι περισσοτέρων από 2 ανά κατηγορία, 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών πόντων κάθε ομάδας:

1. 1. Fit Mode! Ανδρών - 
πρώτοι δύο 2. Fit Model 
Γ υναικών - πρώτες τρείς

18.1.6 Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Fitness Παιδιών, τα αποτελέσματα των 
ακόλουθων αγωνιζομένων από κάθε Εθνική Ομάδα, αλλά όχι περισσοτέρων από 2 
ανά ηλικιακή κατηγορία, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών 
πόντων κάθε ομάδας:

1.1. Fitness 
Κοριτσιών - πρώτες 
πέντε 2. Fitness 
Αγοριών - πρώτοι 
δύο

18.2 Θα γίνει επίσης ξεχωριστή κατάταξη ομάδων για τις κατηγορίες Γ υναικών και για 
τις κατηγορίες Ανδρών.

18.3 Οι υπολογισμοί Κατάταξης Ομάδων γίνονται ως εξής:
Σε διεθνείς διαγωνισμούς παγκοσμίου επιπέδου της IFBB, ο Γραμματέας των Κριτών 
χρησιμοποιεί το επίσημο πρόγραμμα της IFBB για υπολογιστές για να υπολογίσει τους 
πόντους «συνόλου» και «θέση» κάθε χώρας. Σε άλλους διαγωνισμούς, όπου δεν 
υπάρχει διαθέσιμο το πρόγραμμα για υπολογιστές, ο Γραμματέας των Κριτών 
χρησιμοποιεί το «Φύλλο Βαθμολογίας (Στατιστικολόγοι)» για όλες τις κατηγορίες που 
περιλαμβάνονται στα Πρωταθλήματα (σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου) για να 
εισαγάγει τα ονόματα των καλύτερων 10 χωρών αθλητών σε κάθε κατηγορία στο 
Έντυπο 8 με τίτλο «Καλύτερη Εθνική Ομάδα» και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτό το 
φύλλο για να υπολογίσει τους πόντους «συνόλου» και «θέσης» κάθε χώρας. Οταν 
καθοριστούν οι τρεις πρώτες εθνικές ομάδες, θα διεξαχθεί τελετή νίκης παρόμοια με αυτή 
της κατηγορίας τελετής νίκης της. Ο Πρόεδρος της IFBB, ή ο εκπρόσωπός του, 
παρουσιάζει τα βραβεία Καλύτερη Εθνική Ομάδα με την ακόλουθη σειρά: 3η θέση, 2η 
θέση και νικήτρια ομάδα, τα εν λόγω βραβεία απονέμονται από τη διοργανώτρια Εθνική 
Ομοσπονδία στις τρεις πρώτες χώρες.
Η πλήρης Κατάταξη των Ομάδων είναι μέρος των τελικών Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

18.4 Οι επικεφαλής αντιπρόσωποι ή αρχηγοί των καλύτερων 3 χωρών 
παραλαμβάνουν τα βραβεία για λογαριασμό των χωρών τους.

18.5 Εάν υπάρχει ισοπαλία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες, η ισοπαλία θα 
σπάσει, καθορίζοντας ποια χώρα έχει τον αριθμό «τις περισσότερες πρώτες θέσεις, 
δεύτερες θέσεις, τρίτες θέσεις» κ.λπ. Εάν υπάρχει ακόμη ισοπαλία, η χώρα που 
συμμετείχε με περισσότερους αγωνιζόμενους στα Πρωταθλήματα θα τοποθετηθεί 
υψηλότερα.

18.6 Πόντοι που απονέμονται στην Εθνική Ομοσπονδία για μεμονωμένες θέσεις που 
κατέκτησαν οι καλύτεροι αγωνιζόμενοι τους:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ IFBB

Θέση Πόντο
I

1η 16

"

V-



2η 12

3η 9
4η 7
5η 6

6η 5
7η 4
8 η 3
9η 2
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Άρθρο 19 - Δημοσίευση Τελικών Αποτελεσμάτων

19.1 Τελικά Αποτελέσματα:
Ο Γραμματέας των Κριτών συλλέγει το Φύλλο Βαθμολογίας των Στατιστικολόγων 
για κάθε κατηγορία και μετά μεταγράφει τα αποτελέσματα στο Έντυπο 9 με τίτλο 
«Τελικά Αποτελέσματα». Αντίγραφα αυτών των αποτελεσμάτων θα διανεμηθούν 
στις εθνικές αντιπροσωπείες, τον Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση αμέσως 
μετά τον διαγωνισμό (συνήθως στο Αποχαιρετιστήριο Δείπνο) και στη συνέχεια θα 
δημοσιευτούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της IFBB.

19.2 Περιεχόμενα:
Τα «Τελικά Αποτελέσματα» θα περιλαμβάνουν τον αριθμό, το όνομα και τη χώρα κάθε 
αθλητή που συμμετέχει σε κάθε κατηγορία, με τους 15 κορυφαίους φιναλίστ με τη 
σειρά των τελικών τους θέσεων, μαζί με το συνολική βαθμολογία από τους γύρους, και 
στη συνέχεια τους υπόλοιπους αθλητές με βάση τον αριθμό, το όνομα και τη χώρα. Οι 
αγωνιζόμενοι που αποκλείστηκαν για οποιοδήποτε λόγο αναφέρονται στο τέλος της 
λίστας της κατηγορίας τους.

19.3 Άλλα Περιεχόμενα:
Τα πλήρη αποτελέσματα των Γενικών Κατηγοριών και η πλήρης κατάταξη των 
Εθνικών Ομάδων επίσης αναγράφονται στο «Φύλλο Τελικών Αποτελεσμάτων».

19.4 Τροποποιήσεις:
Η IFBB δημοσιεύει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ifbb.com οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη τροποποίηση των αρχικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, π.χ. ως 
αποτέλεσμα ελέγχου ντόπινγκ.

Άρθρο 20 - Βραβεία Μετρητών

20.1 Βραβεία Μετρητών:
Οι Εθνικές, Περιφερειακές και Ηπειρωτικές Ομοσπονδίες είναι ελεύθερες να 
παρουσιάσουν βραβεία μετρητών σε καθορισμένες εκδηλώσεις. Για εκδηλώσεις σε και 
κάτω από το εθνικό επίπεδο, η αντίστοιχη Εθνική Ομοσπονδία θα αποφασίσει τους 
κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τα βραβεία μετρητών και τους όρους 
συμμετοχής, με εξαίρεση ότι μια Εθνική Ομοσπονδία δεν μπορεί να προσκαλέσει άλλες 
χώρες ή αθλητές άλλων χωρών να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό σε αυτό το επίπεδο. 
Για γεγονότα πάνω από το εθνικό επίπεδο και σε ή κάτω από το ηπειρωτικό επίπεδο, η 
αντίστοιχη Ηπειρωτική Ομοσπονδία θα αποφασίσει τους κανόνες και τους κανονισμούς 
που διέπουν τα χρηματικά έπαθλα και τους όρους συμμετοχής.



Άρθρο 21 - Τελικοί: Η Τελετή Έναρξης
21.1 Τελετή Έναρξης:
Η τελετή έναρξης σε όλα τα Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα θα πρέπει να λάβει 
χώρα
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μεσημέρι Σαββάτου, αν είναι δυνατόν, και να διεξαχθεί ως εξής:

1. Παρέλαση των Εθνών: Όλες οι συμμετέχουσες Εθνικές Ομοσπονδίες θα 
εμφανιστούν στη σκηνή με αλφαβητική σειρά, με την τελευταία διοργανώτρια 
Εθνική Ομοσπονδία να εμφανίζεται τελευταία.

2. Ο επικεφαλής αντιπρόσωπος της κάθε Εθνικής Ομοσπονδίας θα φέρει τη σημαία και 
/ ή το όνομα της χώρας αυτής και θα κατευθυνθεί στο πίσω μέρος της σκηνής και σε 
άλλους χώρους που περιβάλλουν τη σκηνή, ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμετεχουσών χωρών. Ο επικεφαλής εκπρόσωπος πρέπει να φοράει την επίσημη 
στολή της IFBB. Αποφασίζεται στην Τεχνική Συνέλευση εάν μόνο ο αντιπρόσωπος ή 
ένας αντιπρόσωπος συν ένας αγωνιζόμενος ανά χώρα θα συμμετάσχει στην Παρέλαση 
των Εθνών. Ο κώδικας ενδυμασίας για όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στην 
Παρέλαση των Εθνών είναι ενδυμασία επίδειξης (πόζας).

3. Τα ακόλουθα άτομα θα κληθούν να δώσουν ομιλίες, με την εξής σειρά:

a. Πρόεδρος της διοργανώτριας Εθνικής Ομοσπονδίας και / ή
b. Ανώτερος Ειδικός Επισκέπτης και / ή
c. Πρόεδρος της IFBB ή ο Επικεφαλής Αξιωματούχος της IFBB που παρευρίσκεται στην 

εκδήλωση

4. Τα βραβεία της IFBB και στη συνέχεια άλλα βραβεία απονέμονται στα άτομα της 
Διοργανώτριας Χώρας και σε άλλους αξιωματούχους που βραβεύονται.

5. Επιλεγμένοι αγγλόφωνοι αγωνιζόμενοι, μία γυναίκα και ένας άντρας, ο/η νεότερος/η 
και ο/η γηραιότερος/η, αν είναι δυνατόν, θα ορκιστούν με τον όρκο του αγωνιζόμενου.

6. Ο Πρόεδρος της IFBB θα κηρύξει την έναρξη των Πρωταθλημάτων.

7. Ο εθνικός ύμνος της Χώρας Υποδοχής θα παιχτεί.

8. Στη συνέχεια οι ομιλητές θα εγκαταλείψουν τη σκηνή και θα ακολουθήσουν 
οι αντιπρόσωποι της Εθνικής Ομοσπονδίας.

9. Η Εθνική Ομοσπονδία υποδοχής μπορεί να παρουσιάσει μια παράσταση 
ψυχαγωγίας, η διάρκεια της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

Άρθρο 22 - Τέλος Εγγραφής της IFBB

22.1 Κάθε Επίσημος Συμμετέχων (Αθλητές και Αντιπρόσωποι), οφείλει να καταβάλει το 
Τέλος Εγγραφής της IFBB που δημοσιεύεται στην Έκθεση Ελέγχου για τον 
συγκεκριμένο Διεθνή Διαγωνισμό.
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Έκθεση Ελέγχου, το Τέλος Εγγραφής θα 
πρέπει να καταβληθεί ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ διαδικτυακά στη δΐ£ύθυνσπ 
http;//wwwjfbb.cQm/cQmpetitiQn-rfiqistratign/ ·
Εάν κάποιος επίσημος συμμετέχων δεν έχει καταβάλει το Τέλος Εγγραφής της IFBB 
πριν από τα Πρωταθλήματα και θα το καταβάλει κατά την άφιξή του στο επίσημο 
ξενοδοχείο, το τέλος εγγραφής θα είναι € 50 ανά άτομο επιπλέον.
Το Τέλος Εγγραφής της IFBB είναι εντελώς ξεχωριστό από την εγγύηση του 
ξενοδοχείου. Πρέπει να πληρώσετε την εγγύηση ξενοδοχείου ΠΡΙΝ παρασχεθούν 
καταλύματα στα μέλη της ομάδας σας.

22.2 Crossovers: οι νέοι και οι master αγωνιζόμενοι μπορούν επίσης να 
συμμετάσχουν στις ανοιχτές κατηγορίες γυναικών και ανδρών, ωστόσο, θα πρέπει να 
πληρώσουν πρόσθετο τέλος ύψους € 100 για συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία. 
Crossovers δεν επιτρέπονται μεταξύ διαφορετικών αθλητικών διακρίσεων, π.χ. ο
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κλασικός bodybuilder δεν μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία Classic Physique ή 
Bodybuilding στην ίδια εκδήλωση.

22.3 Εάν ένας αθλητής ή ένας αντιπρόσωπος έρθει χωρίς τον Υπεύθυνο Εθνικής Ομάδας ή 
τον Επικεφαλής
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Αντιπρόσωπο, ο αθλητής ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να πληρώσει την Εγγύηση 
Ξενοδοχείου ή να παράσχει την πιστωτική του / της κάρτα και, αν δεν το έκανε αυτό 
εκ των προτέρων, το Τέλος Εγγραφής της IFBB ΠΡΙΝ να δοθεί ένα δωμάτιο.

Άρθρο 23 - Άλλοι κανόνες που αφορούν στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα

23.1 Διαμονή:
23.1.1 Η Οργανωτική Επιτροπή θα παρέχει καταλύματα και τρία (3) γεύματα την 
ημέρα για όλους τους Επίσημους Συμμετέχοντες (Αθλητές και Αντιπροσώπους) από 
τις Εθνικές Ομοσπονδίες σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες της IFBB:
- Τρεις (3) ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι: δύο (2) αντιπρόσωποι
- Ένας (1) ή δύο (2) αγωνιζόμενοι: ένας (1) αντιπρόσωπος
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες χωρίς αθλητές μπορούν να στείλουν έναν (1) αντιπρόσωπο.
Οι αντιπρόσωποι χωρίς αθλητές πρέπει να πληρώσουν για το Πλήρες Πακέτο σε 
Ειδική Τιμή.

23.2 Όλοι οι Επίσημοι Συμμετέχοντες Εθνικής Ομάδας (Αθλητές και Αντιπρόσωποι) 
πρέπει να κάνουν check-in ΠΡΙΝ την έναρξη της Ζύγισης και Εγγραφής.
Οποιοσδήποτε Επίσημος Συμμετέχων που δεν έχει κάνει check-in εντός της 
προθεσμίας, που δηλώνεται με σαφήνεια για κάθε εκδήλωση και που κανονικά θα είναι 
μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της Ζύγισης και Εγγραφής, θα χαρακτηριστεί ως 
«πρόσθετος αντιπρόσωπος» και θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες του / της.

23.3 Κάθε κριτής, προπονητής ή γυμναστής που δεν είναι Επίσημος Συμμετέχων 
(Αθλητής ή Αντιπρόσωπος) θα είναι υπεύθυνος για όλα τα δικά του / της έξοδα. Εάν η 
Εθνική Ομοσπονδία επιθυμεί να φέρει έναν κριτή, προπονητή ή γυμναστή, συνιστάται η 
Εθνική Ομοσπονδία να επιλέξει αυτό το άτομο για να είναι Επίσημος Αντιπρόσωπος της 
Εθνικής Ομοσπονδίας. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό το άτομο θα είναι υπεύθυνο για όλα 
τα δικά του / της έξοδα. Αυτό ισχύει και για τα μέλη οικογένειας. Δεν θα υπάρξουν 
εξαιρέσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

23.4 Εγγύηση Ξενοδοχείου:
Κατά το check-in απαιτείται εγγύηση ξενοδοχείου € 100 ανά άτομο για περιστασιακά 
και προσωπικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν (τηλέφωνο, μίνι μπαρ, πλυντήριο, 
υπηρεσία δωματίου κ.λπ.). Το αχρησιμοποίητο τμήμα αυτής της κατάθεσης θα 
επιστραφεί κατά το check-out στο ίδιο νόμισμα με το ποσό που καταβλήθηκε. 
Προκειμένου να διευκολυνθούν τα πράγματα, ο επικεφαλής αντιπρόσωπος ή 
επικεφαλής ομάδας θα κληθεί να παράσχει πιστωτική κάρτα ή μετρητά για να καλύψει 
την κατάθεση για ολόκληρη την ομάδα. Αυτό το άτομο θα είναι πλήρως υπεύθυνο για 
όλα τα έξοδα που βαρύνουν τα μέλη της ομάδας του / της. Παρακαλείστε να 
ενημερώσετε την ομάδα σας πριν από την αναχώρηση για να μην δημιουργήσει 
πρόσθετα έξοδα.

23.5 Πρώιμες Αφίξεις / Καθυστερημένες Αναχωρήσεις:
Οποιαδήποτε Εθνική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μελών της 
ομάδας που φθάνουν πριν από την Επίσημη Ημερομηνία Άφιξης και / ή παραμείνει 
μετά την Επίσημη Ημερομηνία Αναχώρησης, θα είναι υπεύθυνοι για όλα τα δικά τους 
έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τους από το αεροδρόμιο προς το 
ξενοδοχείο και αντιστρόφως. Πρέπει να ενημερώσετε την Οργανωτική Επιτροπή για 
τυχόν πρώιμες αφίξεις ή / και καθυστερημένες αναχωρήσεις.

23.6 Αθλητές χωρίς Εκπροσώπους:
Όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της IFBB πρέπει να 
είναι ενήμερα μέλη των Εθνικών Ομοσπονδιών τους. Όλοι οι αθλητές πρέπει να 
διοριστούν από τις Εθνικές Ομοσπονδίες για να συμμετάσχουν σε Διεθνή Διαγωνισμό



με την αποστολή του Τελικού Εντύπου Συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή, και 
αντίγραφο στην έδρα της IFBB πριν από την προθεσμία που προβλέπεται στην Έκθεση 
Ελέγχου του διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε Αθλητής φτάνει χωρίς προηγούμενο διορισμό 
από την Εθνική Ομοσπονδία του και χωρίς Αντιπρόσωπο, πρέπει να φέρει επίσημη 
Επιστολή Εξουσιοδότησης Συμμετοχής από την Εθνική Ομοσπονδία του / της. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο Αθλητής δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει.
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23.7 Μη Τήρηση της Προθεσμίας (υποβολής) του Τελικού Εντύπου Συμμετοχής:

23.7.1 Οι προθεσμίες έχουν οριστεί για να βοηθήσουν τον Διοργανωτή να 
οργανώσει καταλύματα, γεύματα, επιτόπια μεταφορά και άλλες δραστηριότητες του 
Πρωταθλήματος. Η μη τήρηση αυτών των προθεσμιών παραβιάζει τους Κανόνες 
της IFBB και τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFBB.

23.7.2 Σε περίπτωση που μια Εθνική Ομοσπονδία δεν τηρήσει την προθεσμία που 
έχει οριστεί στο Τελικό Έντυπο Συμμετοχής, κάθε «Επίσημος Συμμετέχων» από αυτή 
την Ομοσπονδία θα πρέπει να πληρώσει όλα τα δικά του / της έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων των καταλυμάτων, των γευμάτων, των επιτόπιων μεταφορών 
και της πρόσβασης στους Προκριματικούς, τους Τελικούς και το Αποχαιρετιστήριο 
Δείπνο.

23.8 Ψευδής Δήλωση:

23.9.1 Η ψευδής δήλωση αποτελεί σοβαρή παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της 
IFBB και συμβαίνει όταν ένας «αξιωματούχος» μιας Εθνικής Ομοσπονδίας σκοπίμως 
προβαίνει σε ψευδή δήλωση για τον αριθμό των Αθλητών και των Αντιπροσώπων για 
να αποκτήσει δωρεάν καταλύματα, γεύματα, επιτόπια μεταφορά, πρόσβαση στους 
Προκριματικούς, τους Τελικούς και το Αποχαιρετιστήριο Δείπνο και άλλες παροχές εις 
βάρος του Διοργανωτή.

23.9.2 Μέρος αυτής της ψευδούς δήλωσης μπορεί να είναι ένας ψευδής ισχυρισμός ότι 
ένα άτομο είναι Αθλητής με σκοπό να αποφύγει ο δήθεν Αθλητής την επίσημη εγγραφή 
του ως αγωνιζόμενος στην Επίσημη Εγγραφή Αθλητών ή, αφότου έχει εγγράφει 
επίσημα, να μην αγωνιστεί.

23.9.3 Κάθε Εθνική Ομοσπονδία που έχει κριθεί ένοχη ψευδών δηλώσεων θα 
αποκλειστεί αμέσως από τα Πρωταθλήματα και θα επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το Ποσό 
του Ειδικού Πακέτου για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

23.10 Ιατρική Απόσυρση:

23.10.1 Μόλις εγγράφει επίσημα, κανένας Αθλητής δεν μπορεί να αποσυρθεί από 
τον διαγωνισμό χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Επικεφαλής Κριτή της IFBB. Δεν 
επιτρέπεται η Εθνική Ομοσπονδία να αποσύρει μονομερώς έναν Αθλητή χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση του Επικεφαλής Κριτή της IFBB, ο οποίος έχει το δικαίωμα να 
επαληθεύσει τον λόγο της απόσυρσης.

23.10.2 Οποιαδήποτε Εθνική Ομοσπονδία που δεν επιδιώκει την προηγούμενη 
έγκριση του Επικεφαλής Κριτή της IFBB πριν από την απόσυρση Αθλητή μπορεί, για τη 
μη συμμετοχή του Αθλητή, να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 1.000 ευρώ.

23.10.3 Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο της IFBB:
Είναι καθήκον και ευθύνη κάθε Εθνικής Ομοσπονδίας να διασφαλίσει ότι 
εκπροσωπείται στη συνάντηση του Διεθνούς Συνεδρίου της IFBB. Όλες οι Εθνικές 
Ομοσπονδίες που συμμετέχουν επίσημα στα Πρωταθλήματα πρέπει επίσης να 
παρευρεθούν στο Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Ομοσπονδιών με 
αθλητές και χωρίς εκπροσώπους. Σε αυτή την περίπτωση, ο αθλητής πρέπει να 
παρευρεθεί και να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο Συνέδριο.

23.11 Κανόνες και Κανονισμοί

23.11.1 Θεωρήσεις



Οι Εθνικές Ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες για την απόκτηση θεώρησης εισόδου για τη 
χώρα που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Ολες οι Εθνικές Ομοσπονδίες μπορούν να 
ζητήσουν μια Προσκλητήρια Επιστολή είτε από τον Διοργανωτή (του) Πρωταθλήματος 
είτε από την IFBB. Η προσκλητήρια επιστολή δεν σημαίνει ότι σας δίνεται η θεώρηση 
εισόδου σας. Η IFBB και ο Διοργανωτής (του) Πρωταθλήματος δεν είναι υπεύθυνοι για 
τις θεωρήσεις εισόδου των συμμετεχόντων.
Γ ια να λάβει προσκλητήρια επιστολή, ο αϊτών πρέπει να διαβιβάσει στην IFBB ή τον 
Διοργανωτή (του) Πρωταθλήματος αντίγραφο (σκαναρισμένο) του διαβατηρίου του / 
της. Αν δεν χορηγηθεί η θεώρηση εισόδου, οι Πολιτικές
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Ακύρωσης για το πρωτάθλημα εξακολουθούν να ισχύουν.

Ένας αθλητής που περιλαμβάνεται σε επίσημη ομάδα Εθνικής Ομοσπονδίας και ζητάει 
και λαμβάνει πρόσκληση από τα Κεντρικά Γ ραφεία της IFBB ή την Οργανωτική 
Επιτροπή μίας εγκεκριμένης εκδήλωσης της IFBB για τους σκοπούς απόκτησης 
θεώρησης εισόδου και χρησιμοποιεί τη θεώρηση αυτή για να παραμείνει παρανόμως 
στη χώρα υποδοχής ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, υπόκειται σε πειθαρχικές 
διαδικασίες και τα μέτρα.

Η αρμόδια Εθνική Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη να ελέγχει προσεκτικά την ορθή και 
νόμιμη χρήση της θεώρησης εισόδου από τον αθλητή της και υπόκειται σε πρόστιμο και 
/ ή αναστολή σε περίπτωση κακής χρήσης ή / και παράνομης χρήσης της ίδιας 
θεώρησης.

23.11.2 Είναι ευθύνη του προέδρου ή γενικού γραμματέα κάθε συμμετέχουσας 
Εθνικής Ομοσπονδίας να διασφαλίσει ότι όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας (αθλητές, 
αντιπρόσωποι, επιπλέον αντιπρόσωποι) έχουν πλήρη επίγνωση των κανόνων και των 
κανονισμών που διέπουν τη συμμετοχή στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της IFBB και 
άλλους διεθνείς διαγωνισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του 
Καταστατικού της IFBB, του Κώδικα Δεοντολογίας της IFBB, του Κανονισμού της IFBB 
για όλα τα αθλήματα, του Προγράμματος της IFBB κατά του Ντόπινγκ και των 
δηλώσεων που περιέχονται στην Έκθεση Ελέγχου.

23.11.3 Αν οποιοσδήποτε από τους αθλητές ή / και τους αντιπροσώπους σας 
ταξιδεύει και φτάνει ξεχωριστά από τον Υπεύθυνο Ομάδας ή τον Επικεφαλής 
Αντιπρόσωπό σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι εξοικειωμένοι με όλους τους 
προαναφερθέντες κανόνες και κανονισμούς.

23.11.4 Όλα αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ifbb.com .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ IFBB

Εισαγωγή:
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της IFBB υπάρχει ως σύνολο πεποιθήσεων που έχουν 
συνταχθεί για να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον 
οποίο όλα τα Μέλη, είτε πρόκειται για αθλητές, κριτές, αξιωματούχους, διαχειριστές ή 
άλλους, πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να συμπεριφέρονται ως 
Μέλη της οικογένειας της IFBB . Οι Εθνικές Ομοσπονδίες και άλλα Μέλη εντάσσονται 
στην IFBB με δική τους ελεύθερη βούληση και με αυτόν τον τρόπο συμφωνούν να 
συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τους Κανόνες της IFBB των οποίων αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος ο Κώδικας Δεοντολογίας. Κάθε Μέλος που διαπιστώνεται ότι 
παραβίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας μπορεί να υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα.

Αθλητές:
Εμείς, οι αθλητές, συνειδητοποιώντας ότι η συμπεριφορά μας έχει επιπτώσεις στη 
καλή φήμη του αθλήματος και συνειδητοποιώντας την ευθύνη που επωμιστήκαμε, 
δεσμευόμαστε:

1. να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία, σε άλλους 
αθλητές, κριτές, αξιωματούχους και διαχειριστές της IFBB.



2. να τιμήσουμε, να δώσουμε αξία και να υποστηρίξουμε το άθλημα αγωνιζόμενοι 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και με τον καλύτερο τρόπο των δυνατοτήτων μ ας 
και με το να είμαστε σε άριστη κατάσταση όταν διοργανώνουμε μια έκθεση ή ένα 
σεμινάριο.

3. να σεβόμαστε τους αντιπάλους μας επί ίσοις όροις στο πνεύμα της φιλικής 
αντιπαλότητας και της καλής αθλητικής συμπεριφοράς.

4. να τηρούμε το Καταστατικό και τους Κανόνες της IFBB καθώς και τους κανόνες 
ανταγωνισμού και



να τα τηρούμε με ειλικρίνεια σε συνεργασία με άλλους αγωνιζόμενους, κριτές, 
αξιωματούχους, διαχειριστές και διοργανωτές.

5. να δεχόμαστε τις αποφάσεις των κριτών, των αξιωματούχων και των διαχειριστών 
στο πνεύμα της καλής αθλητικής συμπεριφοράς χωρίς να υποπίπτουμε σε εγωιστικές 
κατηγορίες, συνειδητοποιώντας ότι οι αποφάσεις αυτές έγιναν ειλικρινά, δίκαια και 
αντικειμενικά.

6. να βοηθάμε την IFBB στην προώθηση του αθλήματος ενεργώντας ως πρεσβευτές 
καλής θελήσεως του αθλήματος, προωθώντας θετικά το άθλημα και προστατεύοντας 
την καλή εικόνα και ακεραιότητα του αθλήματος και της IFBB.

7. να εργαζόμαστε για την IFBB, όχι εναντίον της, στην προώθηση των αξιών, της 
ηθικής και της δεοντολογίας της, να ασκήσουμε το δικαίωμά διαμαρτυρίας μας με 
ευγενικό τρόπο και σεβασμό, ακολουθώντας την κατάλληλη δομή, να αποφεύγουμε 
υπαινιγμούς, κακόβουλα κουτσομπολιά και φήμες - σκανδαλοθηρία, να 
αποφεύγουμε προσωπικές επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε άλλου Μέλους της 
IFBB.

8. να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για σωματική τελειότητα και τις σωστές ηθικές αρχές.

9. να τιμήσουμε την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη που μας αποδίδει η συμμετοχή μας 
στην IFBB και η εκπροσώπηση αυτής και της χώρας μας σε διεθνείς εκδηλώσεις 
και να τηρήσουμε τα πρότυπα προσωπικής συμπεριφοράς που αναμένονται από 
εμάς.

10. να αναγνωρίζουμε την αξία του αθλήματος και να προωθούμε το μέλλον του, 
χρησιμεύοντας ως παράδειγμα για να εμπνεύσουμε άλλους ανθρώπους να 
συμμετάσχουν.

11. να συνεργαζόμαστε με τους αξιωματούχους και τους διαχειριστές μας για την 
ανάπτυξη υψηλών προτύπων, τόσο ηθικών όσο και σωματικών, για το άθλημα και 
την προοδευτική προώθηση των αντικειμένων της IFBB.

κ·*"
12. να αντιταχθούμε στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και να αγωνιστούμε 

απαλλαγμένοι από φάρμακα.

13. να αποφύγουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την IFBB.

14. να συμπεριφερόμαστε ανά πάσα στιγμή με τρόπο που να αντικατοπτρίζει 
θετικά την εικόνα του αθλήματος και της IFBB.

Κριτές:
Εμείς, οι κριτές, συνειδητοποιώντας ότι η συμπεριφορά και οι αποφάσεις μας έχουν 
επιπτώσεις στη καλή φήμη του αθλήματος και συνειδητοποιώντας την ευθύνη που 
επωμιστήκαμε, δεσμευόμαστε:

1. να εφαρμόσουμε με ειλικρίνεια, αμεροληψία και αντικειμενικότητα 
όλους τους κανόνες που διέπουν τους διαγωνισμούς.

2. να προστατέψουμε τα συμφέροντα όλων των αγωνιζομένων με ίσους όρους.

3. να συνεργαζόμαστε για την παροχή των καλύτερων δυνατών 
προϋποθέσεων προς όφελος των αγωνιζομένων, των άλλων αξιωματούχων 
και διαχειριστών.
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4. να σεβόμαστε τα συναισθήματα και την ανταγωνιστικότητα τω*/ αθλητών και 
να είμαστε επιεικείς απέναντι στα έντονα συναισθήματα τους στον πυρετό του 
ανταγωνισμού.

5. να τηρούμε το Καταστατικό και τους Κανόνες της IFBB και τις απαιτήσεις 
αποτελεσματικής διοίκησης και να συνεργάζεται πρόθυμα και έγκαιρα με τους 
επίσημα εκλεγμένους ή διορισμένους διαχειριστές και άλλους αξιωματούχους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων και



ευθυνών τους.

6. να συνεργαζόμαστε με τους διοργανωτές των διαγωνισμών παίρνοντας αποφάσεις 
με σαφήνεια και ταχύτητα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού ή των 
διαδικασιών κρίσης.

7. να απέχουμε από την προσπάθεια να επηρεάσουμε τις αποφάσεις άλλων κριτών ή 
αξιωματούχων και να σεβόμαστε τις προσωπικές τους απόψεις και αποφάσεις.

8. να βοηθάμε την IFBB στην προώθηση του αθλήματος ενεργώντας ως πρεσβευτές 
καλής θελήσεως του αθλήματος, προωθώντας θετικά το άθλημα και προστατεύοντας 
την καλή εικόνα και ακεραιότητα του αθλήματος και της IFBB.

9. να εργαζόμαστε για την IFBB, όχι εναντίον της, στην προώθηση των αξιών, της 
ηθικής και της δεοντολογίας της, να ασκήσουμε το δικαίωμά διαμαρτυρίας μας με 
ευγενικό τρόπο και σεβασμό, ακολουθώντας την κατάλληλη δομή, να αποφεύγουμε 
υπαινιγμούς, κακόβουλα κουτσομπολιά και φήμες - σκανδαλοθηρία, να 
αποφεύγουμε προσωπικές επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε άλλου Μέλους της 
IFBB.

10. να τιμήσουμε την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη που μας αποδίδει η επιλογή μας ως 
κριτές και να τηρήσουμε τα πρότυπα προσωπικής συμπεριφοράς που αναμένονται 
από εμάς.

11. να συνεργαζόμαστε με τους αθλητές, άλλους αξιωματούχους και διαχειριστές 
για την ανάπτυξη υψηλών προτύπων, τόσο ηθικών όσο και σωματικών, για το 
άθλημα και την προοδευτική προώθηση των αντικειμένων της IFBB.

12. να αντιταχθούμε στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και να 
λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αθλητές αγωνίζονται χωρίς 
φάρμακα.

13. να αποφύγουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την IFBB.

14. να συμπεριφερόμαστε ανά πάσα στιγμή με τρόπο που να αντικατοπτρίζει 
θετικά την εικόνα του αθλήματος και της IFBB.

Αξιωματούχοι:
Εμείς, οι αξιωματούχοι, συνειδητοποιώντας ότι οι πολιτικές, οι αποφάσεις και οι 
πράξεις μας έχουν επιπτώσεις στη καλή φήμη του αθλήματος και συνειδητοποιώντας 
την ευθύνη που επωμιστήκαμε, δεσμευόμαστε:

1. να εξυπηρετούμε όλα τα μέλη, είτε πρόκειται για αθλητές, κριτές, αξιωματούχους 
ή άλλους διαχειριστές, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

2. να προωθήσουμε μέσα από το άθλημα την κατανόηση των αντικειμένων, των 
αξιών και των επιτευγμάτων του, ενώνοντας όλους εκείνους που συμμετέχουν, 
ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού και της 
φιλίας.

3. να διασφαλίζουμε την υγεία και τη σωματική ικανότητα των αθλητών.

4. να παρέχουμε στους αθλητές τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την 
επίτευξη σωματικής τελειότητας.



5. να παρέχουμε στους αθλητές, τους κριτές, τους αξιωματούχους και άλλους 
διαχειριστές, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.

6. να συνεργαζόμαστε με τους διοργανωτές, τους κριτές, τους αξιωματούχους και 
άλλους διαχειριστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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7. να σεβόμαστε το Καταστατικό και τους Κανόνες της IFBB και να τηρούμε όλους 
τους κανόνες ανταγωνισμού και να τους εφαρμόζουν ειλικρινά και δίκαια όταν 
ασχολούνται με τη συμμετοχή στην IFBB.

8. να βοηθάμε την IFBB στην προώθηση του αθλήματος ενεργώντας ως πρεσβευτές 
καλής θελήσεως του αθλήματος, προωθώντας θετικά το άθλημα και προστατεύοντας 
την καλή εικόνα και ακεραιότητα του αθλήματος και της IFBB.

9. να εργαζόμαστε για την IFBB, όχι εναντίον της, στην προώθηση των αξιών, της 
ηθικής και της δεοντολογίας της, να ασκήσουμε το δικαίωμά διαμαρτυρίας μας με 
ευγενικό τρόπο και σεβασμό, ακολουθώντας την κατάλληλη δομή, να αποφεύγουμε 
υπαινιγμούς, κακόβουλα κουτσομπολιά και φήμες - σκανδαλοθηρία, να 
αποφεύγουμε προσωπικές επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε άλλου Μέλους της 
IFBB.

10. να αναγνωρίζουμε την αξία του αθλήματος και να συνεργαζόμαστε με τους 
αθλητές για να εμπνευστούν άλλοι άνθρωποι να συμμετάσχουν για να εξασφαλιστεί 
το μέλλον του αθλήματος.

11. να συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη για την ανάπτυξη υψηλών 
προτύπων, τόσο ηθικών όσο και σωματικών, για τον αθλητισμό και την προοδευτική 
προώθηση των αντικειμένων της IFBB.

12. να αντιταχθούμε στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και να 
λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αθλητές αγωνίζονται χωρίς 
φάρμακα.

13. να αποφύγουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την IFBB.

14. να συμπεριφερόμαστε ανά πάσα στιγμή με τρόπο που να αντικατοπτρίζει 
θετικά την εικόνα του αθλήματος και της IFBB.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΡΙΤΩΝ

Τα Έντυπα Κριτών είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://ifbb.com/iudqes/

Έντυπο 1 - Προκαταρκτική Αξιολόγηση - {Αποκλεισμός}
(Κριτές) Έντυπο 2 - Προκαταρκτική Αξιολόγηση- 
{Αποκλεισμός} (Στατιστικολόγοι) Έντυπο 3 - Ατομική 
Τοποθέτηση Κριτή (Προκριματικοί)
Έντυπο 4 - Προσωπικές Σημειώσεις 
Κριτή Έντυπο 5 - Φύλλο 
Βαθμολογίας (Στατιστικολόγοι)
Έντυπο 6 - Ατομική Τοποθέτηση Κριτή 
(Τελικοί) Έντυπο 7 - Καλύτεροι 6 Φιναλίστ 
(για Τελετάρχη)
Έντυπο 8 - Καλύτερη Εθνική 
Ομάδα Έντυπο 9 - Φύλλο Τελικής 
Βαθμολογίας



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΝΤΟΠΙΝΓΚ & ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Προκειμένου να συμμετάσχω ως Αγωνιζόμενος σε αυτή την Εκδήλωση, εγώ ο 
υπογεγραμμένος Αθλητής συμφωνώ να δεσμευτώ από το Καταστατικό και τους 
Κανονισμούς της IFBB, τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFBB
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τον Κανονισμό (Rulebook) της IFBB και τους Κανόνες της IFBB για την 
Καταπολέμηση του Ντόπινγκ. Συμφωνώ επίσης να συνεργαστώ πλήρως με την 
IFBB και τον Διοργανωτή της Εκδήλωσης. Κατανοώ, αποδέχομαι και συμφωνώ 
με τους ακόλουθους όρους:

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

1. Ότι η IFBB έχει το δικαίωμα να διεξάγει τεστ ντόπινγκ σε αυτήν την Εκδήλωση, 
σύμφωνα με τους Κανόνες της IFBB για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ.
2. Ότι αν επιλεγώ για τεστ ντόπινγκ, θα συνεργαστώ πλήρως με τους αρμόδιους 
για τα εν λόγω τεστ οποιαδήποτε στιγμή και, υπό την άμεση εποπτεία ενός 
μάρτυρα, θα παράσχω δείγμα των ούρων μου χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.
3. Ότι, εάν στη συνέχεια κρίνω ένοχος για αδίκημα ντόπινγκ, θα σεβαστώ και θα 
τηρήσω τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς που διέπουν τη διαχείριση των 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη διαδικασία 
προσφυγής.
4. Ότι αποδέχομαι την αποκλειστική ευθύνη να παραμένω ενήμερος σχετικά με 
τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν αυτήν την Εκδήλωση, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στα τεστ ντόπινγκ και τη διαχείριση 
των αποτελεσμάτων.
5. Αυτά δηλώνω και ορκίζομαι ότι αγωνίζομαι σε αυτή την Εκδήλωση χωρίς 
απαγορευμένα φάρμακα που βελτιώνουν την απόδοση.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

1. Κατανοώ ότι για να μπορέσω να συμμετάσχω ως Αγωνιζόμενος σε αυτήν την Εκδήλωση, 
πρέπει να συμφωνήσω να δεσμευτώ από αυτήν την Απαλλαγή από Ευθύνη και ότι το 
κάνω με πρόθυμο τρόπο και με δική μου ελεύθερη βούληση.
2. Συμφωνώ να παραιτηθώ από οποιεσδήποτε αξιώσεις μπορώ τώρα και στο μέλλον 
να έχω εναντίον και να απαλλάξω από κάθε ευθύνη και συμφωνώ να μην ενάγω τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Bodybuilding & Fitness (IFBB), τη συνδεδεμένη Εθνική 
Ομοσπονδία της στη χώρα των Πρωταθλημάτων, τον Διοργανωτή της Εκδήλωσης, 
τους αξιωματούχους της IFBB και της εκδήλωσης, τους εθελοντές, τους 
αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους, το επίσημο ξενοδοχείο και τον επίσημο χώρο 
του διαγωνισμού και το προσωπικό του, εφεξής «τα Απαλλασσόμενα Μέρη», για τυχόν 
σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημίες, έξοδα ή απώλεια λόγω της συμμετοχής 
μου στην Εκδήλωση εξαιτίας οποιοσδήποτε αιτίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, 
αμέλειας ή παραβίασης νόμιμου καθήκοντος εκ μέρους των Απαλλασσόμενων Μερών.
3. Συμφωνώ ότι η ασφαλιστική κάλυψη ιατρικών και προσωπικών τραυματισμών ενώ 
συμμετέχω σε αυτή την Εκδήλωση είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη και συμφωνώ να 
είμαι υπεύθυνος για και να πληρώσω για οποιοδήποτε κόστος που μπορεί να προκύψει 
ως αποτέλεσμα της απαιτούμενης ιατρικής ή / και άλλης ειδικής υπηρεσίας και, εν πάση 
περιπτώσει, σε περίπτωση που τα Απαλλασσόμενα Μέρη επιβαρύνονται με 
οποιοδήποτε κόστος για αυτές τις υπηρεσίες για εμένα προσωπικά, συμφωνώ να 
επιστρέψω στα Απαλλασσόμενα Μέρη όλα τα έξοδα αυτών των υπηρεσιών που 
ενδέχεται να καταβάλλουν από αυτά προς όφελος μου ή κατόπιν αιτήματος μου.
4. Κατά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, δεν βασίζομαι σε προφορικές, 
γραπτές ή οπτικές παραστάσεις ή δηλώσεις που έγιναν από τα 
Απαλλασσόμενα Μέρη για να με ωθήσουν να συμμετάσχω σε αυτήν την 
εκδήλωση.
5. Επιβεβαιώνω ότι είμαι ενήλικας ή, εναλλακτικά, έχω δηλώσει ότι είμαι ο κηδεμόνας 
του ανήλικου συμμετέχοντα που ονομάζεται και ότι έχω διαβάσει και καταλάβει 
αυτή τη συμφωνία πριν την υπογράψω και συμφωνώ ότι αυτή η συμφωνία αυτή είναι 
δεσμευτική για μένα (ως συμμετέχων ή κηδεμόνας), τους κληρονόμους, συγγενείς,



εκτελεστές, διαχειριστές και διάδοχους μου.

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΙΘΕΤΟ 
ΧΩΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ IFBB ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΝΑ 
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
IFBB ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.IFBB.COM .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

Σύμφωνα με τους Κανόνες της IFBB για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ και ως 
αποτέλεσμα των αποφάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Συνεδρίου της IFBB του 2005 (Σαγκάη, Κίνα, 27 Νοεμβρίου 2005) σχετικά 
με τον Πίνακα Ελέγχου Εγγεγραμμένων Αθλητών (που συστάθηκε το 2006) 
του προγράμματος ελέγχου ντόπινγκ Εκτός του Διαγωνισμού (που εφαρμόζεται από 
το 2007), κάθε αθλητής που συμμετέχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα της IFBB 
πρέπει να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την 
τοποθεσία διαμονής.

Κανόνες που διέπουν τον Πίνακα Ελέγχου Εγγεγραμμένων Αθλητών και το 
πρόγραμμα ελέγχου ντόπινγκ Εκτός του Διαγωνισμού μπορούν να βρεθούν στη 
διεύθυνση www.ifbb.com.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ

1 ΕΠΙΘΕΤΟ (ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ):
2 ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟ ΟΝΟΜΑ(ΤΑ) (ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ):
3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
4 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
5 ΦΥΛΟ (ΑΝΔΡΑΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΑ)
6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ)
7 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΠΟΛΗ / ΠΟΛΗ / ΧΩΡΑ)
8 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ #,
ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
12 ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
13 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ #, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ, 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)

Ολες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έντυπο είναι αυστηρά 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό της 
δημιουργίας ενός Πίνακα Ελέγχου Εγγεγραμμένων Αθλητών και την εφαρμογή ενός 
προγράμματος ελέγχου ντόπινγκ Εκτός Διαγωνισμού.
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