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Αφορά : αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης
του Γραφείου της UWW

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, τα Μέλη του Γραφείου συνεδρίασαν στην Ρώμη κατά τη διάρκεια
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Εφήβων και συζήτησαν πολλά σημαντικά
θέματα που αφορούν στο άθλημα μας. Αυτό το έγγραφο μας, σας ενημερώνει
περιληπτικά για όλες τις αποφάσεις που αφορούν στους αγώνες οι οποίες
ελήφθησαν σε αυτή τη συνεδρίαση.
1. Κανονισμός πάλης
Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν μικρές προσαρμογές στον Κανονισμό πάλης.
Αυτές οι προσαρμογές αφορούν βασικά γραμματικές αλλαγές (όπως για
παράδειγμα την κατηγορία παμπαίδων – U15) και αλλαγές στην
διατύπωση. Μόνον δύο τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν που αφορούν
στην βαθμολογία, στην φυγή από ταπί και στην διατεταγμένη θέση στο
έδαφος (άρθρα 39 και 45).
Εάν ένας παλαιστής ωθεί τον αντίπαλο του εκτός ταπί χωρίς να
πραγματοποιεί κάποια ενέργεια, δεν θα δίνεται κανένα σημείο και ο
επιτιθέμενος παλαιστής δεν θα τιμωρείται πλέον με μία παρατήρηση.
Εάν ο από επάνω παλαιστής διαπράττει ένα λάθος κατά τη διάρκεια της
διατεταγμένης θέσης στο έδαφος, ο αγώνας συνεχίζεται σε όρθια θέση
χωρίς ο από επάνω παλαιστής να πάρει παρατήρηση.
Επισυνάπτουμε τον κανονισμό
με τις τροποποιήσεις που
πραγματοποιήθηκαν. Αυτός ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 1 ης
Σεπτεμβρίου 2018.

2. Συμμετοχή στα πρωταθλήματα
Βασιζόμενοι στο τελευταίο πρωτάθλημα Ωκεανίας όπου οι αθλητές έγιναν
ηπειρωτικοί πρωταθλητές καθώς ήταν μόνοι τους στις κατηγορίες βάρους
τους, αποφασίστηκε ότι εάν η κατηγορία βάρους αποτελείται από
λιγότερους από 5 παλαιστές, θα καταργείται. Κανένας τίτλος ή μετάλλιο δεν
θα απονέμεται εάν λιγότεροι από 5 αθλητές έχουν εγγραφεί σε μία
κατηγορία βάρους. Αυτός ο νέος κανόνας θα εφαρμοστεί στα
πρωταθλήματα της UWW αλλά όχι στα διεθνή τουρνουά.
3. Καθυστερημένη δήλωση συμμετοχής
Τα μέλη του Γραφείου, άλλη μία φορά, ενημερώθηκαν ότι πολλές χώρες
συνεχίζουν να ζητούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους μετά την
καθορισμένη προθεσμία. Καθώς δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον αυτό,
αποφάσισαν να μην γίνεται πλέον δεκτή καμία καθυστερημένη δήλωση
συμμετοχής στις διοργανώσεις της UWW.
Παρακαλούμε σημειώστε αυτή την πληροφορία. Πλέον καμία
καθυστερημένη δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή το 2019 !
4. Υποχρεώσεις αρχηγών ομάδας
Καθόσον οι κληρώσεις γίνονται την προηγουμένη των αγώνων, υπάρχουν
εθνικές ομοσπονδίες που έχουν εγγεγραμμένους αθλητές και δεν
συμμετέχουν στην διοργάνωση. Καθώς οι τεχνικοί delegues παίρνουν
αριθμό για αυτούς, οι πίνακες ζευγαρώματος είναι λανθασμένοι και οι
πρώτοι αντίπαλοι τους κερδίζουν το ματς.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε μία παράγραφο του άρθρου 12 του
κανονισμού πάλης :
Ο αρχηγός της ομάδας (ή ο αντικαταστάτης του) τραβά τον αριθμό του
αθλητή του, βάσει του οποίου θα ζευγαρωθεί. Εάν ο αρχηγός ομάδας (ή ο
αντικαταστάτης του) δεν μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση για
εξαιρετικό λόγο, θα πρέπει να ενημερωθεί ο διοργανωτής. Ο διοργανωτής
θα έχει την ευθύνη να ενημερώσει την ομάδα της UWW που θα είναι
υπεύθυνη για την κλήρωση και ο αριθμός του αθλητή σας θα τραβηχτεί από
τον τεχνικό delegue ή το υπεύθυνο άτομο της κλήρωσης.
Με αυτό το άρθρο θέλουμε να πούμε ότι εάν ο τεχνικός delegue δεν έχει
καμία ενημέρωση από τον διοργανωτή ότι ο εκπρόσωπος σας δεν μπορεί
να παραβρεθεί στην κλήρωση, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ αριθμό για τον παλαιστή
σας.

Με άλλα λόγια εάν, για σημαντικό λόγο, δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην
κλήρωση όπως πχ καθυστερημένη άφιξη στον τόπο αγώνων, πρέπει να
αποστείλετε επίσημη ενημέρωση στον διοργανωτή. Έτσι θα μπορεί να
ενημερωθεί ο τεχνικός delegue ώστε να τραβήξει αριθμό για τον αθλητή
σας.
Εάν δεν λάβουν καμία ενημέρωση, ο τεχνικός delegue ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ
αριθμό για τον παλαιστή σας.
5. Υποχρεώσεις επιθεωρητών
Κατά την επίσκεψη επιθεώρησης, από τους επιθεωρητές πρέπει να
ελεγχθούν όλα τα ξενοδοχεία και τα προσφερόμενα γεύματα. Βάσει της
εκτίμησης τους, έχουν το δικαίωμα να προτείνουν μείωση του ποσού
διαμονής εάν το επίπεδο υπηρεσιών είναι χαμηλότερο από το ποσόν που
προτείνεται από τους διοργανωτές.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι πολλές ομοσπονδίες έχουν διαμαρτυρηθεί για
την διαφορά μεταξύ ποσού διαμονής και επιπέδου υπηρεσιών που υπάρχει
σε ορισμένα πρωταθλήματα. Συνεπώς θα είναι υποχρέωση των
επιθεωρητών να καθορίσουν το ποσόν που αντιστοιχεί στην ποιότητα
διαμονής και στα προσφερόμενα γεύματα.
6. Κανονισμός κυπέλλου κόσμου
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα Μέλη του Γραφείου αποδέχτηκαν να
επιτρέψουν σε ένα αθλητή να παλέψει σε κατηγορία βάρους ανώτερη από
το σωματικό του βάρος, με εξαίρεση την πιο βαριά κατηγορία βάρους στην
οποία οι παλαιστές πρέπει να ζυγίζουν τουλάχιστον 97 κιλά για την πάλη
ανδρών και τουλάχιστον 72 κιλά για την πάλη γυναικών.
Για αυτόν τον λόγο διαγράψαμε την φράση του Κανονισμού Κυπέλλου
κόσμου που ανέφερε : σε οποιαδήποτε περίπτωση, ένας αθλητής
(αθλήτρια) που ζυγίζεται σε μία κατηγορία βάρους δεν μπορεί να
συμμετέχει στην διοργάνωση παρά μόνον σε αυτή την κατηγορία βάρους.
Με αυτή την απόφαση, τα μέλη του Γραφείου επιθυμούν να επιτρέψουν σε
ένα αναπληρωματικό παλαιστή μίας κατηγορίας βάρους πιο ελαφριά να
μπορεί να αντικαταστήσει έναν τραυματισμένο αθλητή σε μία κατηγορία
βαρύτερη.

Είναι ευκρινές ότι ένας αθλητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε δύο
κατηγορίες βάρους κατά την διάρκεια της αναμέτρησης (γύρος).
Επισυνάπτουμε όλα τα έντυπα που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.
Επίσης, θα λάβετε την κατάσταση των διαιτητών για το παγκόσμιο
πρωτάθλημα senior της Βουδαπέστης και πληροφορίες για τις licences και
την κατηγορία U15.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε ερώτημα.
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