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1. Запрошення на Генеральну Асамблею EPF 2013. 

Генеральна Асамблея EPF проходитиме в Плзені, Чеська  Республіка, 6 

травня 2012 року. 

Пропозиції та поправки повинні бути надіслані Генеральному  Секретареві 

Ральфу Фергюсону (ralph@europowerlifting.org)  та  Президенту Арнульфу 

Вальштрьому (arnulf@europowerlifting.org ) до 6 березня 2013 року.    Будь-

ласка, готуйтесь підтвердити ваші пропозиції щодо місць проведення 

чемпіонатів і кубків Європи в 2014 і 2015 роках та присилайте нові 

пропозиції на 2016 рік Секретарю змагань EPF і Президенту EPF до 25 

березня. 

На цій Генеральній Асамблеї будуть проходити вибори новопризначеного 

Генерального Секретаря, Віце-Президента та голови Законодавчого 

Комітету. 

Якщо федерації мають альтернативних кандидатів, надсилайте свої  

номінації Генеральному Секретареві з копією до Президента  до 25 березня. 

Ласкаво просимо на Генеральну Асамблею EPF! 

2. Дітмар Вольф йде у відставку з посади Генерального 

Секретаря EPF. 

Дітмар Вольф був призначеним Казначеєм IPF на чемпіонаті світу в  Пуерто-

Ріко. У відповідності з правилами IPF, одній  особі не дозволяється 

виконувати  функції Казначея IPF і Генерального Секретаря EPF. 

Дітмар був Генеральним Секретарем EPF починаючи з 2005 року і  проробив 

чудову роботу. Його головна увага завжди була зосереджена на тому, що  

було б найкраще для пауерліфтингу, і він своєчасно виконував всі свої 

функції та  зобов'язання. 

EPF виражає йому свою вдячність за його віддану роботу та бажає йому 

успіху на посаді Казначея IPF. 

3. Нові призначення Генерального Секретаря, Віце-

президента та голови Законодавчого Комітету EPF. 

Через відставку Дітмара Вольфа з посади Генерального Секретаря EPF, 

Виконавчий Комітет зробив деякі нові призначення, щоб заповнити всі  

пости, необхідні для управління федерацією.  Ці призначення тимчасові – з 1 



січня до Генеральної Асамблеї в Плзені, де Виконком попросить делегатів  

про схвалення, або де будуть обрані нові особи. 

Ральф Фергюсон призначений новим Генеральним Секретарем.  Ральф 

раніше вже був Генеральним Секретарем і Казначеєм з 2003 до 2005 року і 

був вибраним Віце-Президентом з 2008 року. Він – також голова  Медіа-

комітету –посада, яку він обійматиме, окрім його функцій Генерального 

Секретаря. 

Сандро Россі призначений Віце-Президентом.   Сандро був головою 

Законодавчого Комітету, починаючи з 2007 року, і продовжуватиме своє 

членство в цьому комітеті, окрім виконання своїх Віце-Президентських 

обов'язків. 

Ярі Рантапельконен з Фінляндії був призначений новим головою 

Законодавчого Комітету. Рантапельконен сьогодні являється Генеральним 

Секретарем Фінської Федерації Пауерліфтингу і  має великий досвід в 

адміністрації. 

Калеві Сорса продовжує своє членство в комітеті. 

4. Вибрано нового Президента IPF. 

Гастон Парадж з Люксембурга був обраним новим Президентом IPF  на 

Генеральній Асамблеї IPF в Пуерто-Ріко. 

Маючи великий досвід роботи Казначеєм IPF починаючи з 1999 року і 

Секретарем Чемпіонатів IPF  починаючи з 2003 року, він має хорошу основу 

для ефективного керівництва IPF протягом майбутніх 3-х років. 

Окрім своєї президентської роботи, він продовжуватиме виконувати функції 

Секретаря Чемпіонатів. 

5. Європейські пауерліфтери 2012 року. 

Номінація «Кращий європейський спортсмен року» вручається одному 

спортсмену та одній спортсменці на основі їх результатів за Вілксом як на 

чемпіонаті Європи, так і на чемпіонаті  світу.  



В 2012 році цю нагороду отримують: 

Ярослав Олех з Польщі і Єля Штрік з  

Нідерландів.  Олех отримує цю 

престижну премію 10-й раз, а Штрік 

вдруге. 

Вітаємо обидвох! 

На Генеральній Асамблеї  IPF в Пуерто-

Ріко цього року Олех був  також 

введеним в Зал Слави IPF.  

Ярослав Олех з Польщі – нагороджений 

як кращий спортсмен Європи 2012 року. 

6. Національні 

антидопінгові звіти 

Відповідно до антидопінгових 

правил IPF, пункт 14.2, всі 

національні федерації-члени  

повинні подати звіти про свою 

національну антидопінгову 

діяльність в 2012 році до 31 

березня 2013 року.  Будь-ласка, 

надішліть свої звіти Президенту 

IPF Гастону Параджу з копією 

Президенту EPF Арнульфу 

Вальштрьому. 

У звіті має бути вказано: 

1)  Національна федерація, що звітує 

2)  Кількість проведених допінг-проб 



3)  Кількість змагальних та поза змагальних проб 

4)  Кількість протестованих чоловіків/жінок 

5)  Кількість позитивних проб і причини 

6)  Лабораторія, що проводить аналіз 

7. Допінг-контроль на чемпіонаті Європи серед ветеранів у 

Плзені. 

Як повідомила Кьольнська лабораторія, всі 9 допінг-проб виявились 

негативними. 

8. Допінг-контроль на чемпіонаті Європи з жиму лежачи в 

Терні 

Прізвище Ім’я країна Вагова категорія Відбір 

Schwengl Ilka AUS 47 Рекорд Європи серед 

ветеранів (М1) 

Nelyubova Valentina RUS 72 Випадковий вибір 

Hugdal Hildeborg NOR +84 Рекорд світу 

Cucuzella Alphonse FRA 74 Рекорд Європи серед 

ветеранів (М1) 

Kiseleva Valentin RUS 93 Рекорд світу 

Jamroz  Stefan SWE 105 Випадковий вибір 

Janes  Stanislav SLO  120 Випадковий вибір 

Sandvik  Kenneth FIN +120 1 місце 

 

Кьольнська лабораторія повідомляє, що всі проби негативні. 

9. Допінг-контроль на Західно-Європейському чемпіонаті в 

Люксембурзі 

Лабораторія Кьольна інформує, що допінг-проби всіх 4-х спортсменів були  

негативні. 

10. La Manga – центр високої продуктивності підготовки 

Протягом 2012 року Виконком EPF підписав  

 контракт з клубом La Manga в м.Мурсія 

(Іспанія) щодо створення пауерліфтерського 

центру для  тренування, навчання та 



відпочинку. 

Тут уже встановлено штанги та диски Eleiko, а також стійки ER Equipment. 

Помости та тримачі для дисків вже обладнані, і все це встановлено в центрі 

силової підготовки в La Manga Клубі.  Таким чином там доступні 

високоякісні заняття пауерліфтингом із використанням великої кількості 

різноманітних тренажерів для силового тренінгу та фітнесу. 

 

EPF разом з IPF в 2013 році буде організовувати Тренерські Семінари в  

Центрі, для того, щоб тренери проходили кваліфікацію і отримували ліцензії 

міжнародних тренерів. 

Клуби, федерації та індивідуальні особи можуть зарезервувати собі місця 

разом з  друзями і сім'єю і насолоджуватися високоякісним тренінгом та 

всіма можливостями, запропонованими клубом La Manga для хорошого 

відпочинку. 

Більше інформації Ви знайдете на веб-сторінці EPF. 

 

 



11. Вітання від Президента 

Адміністрація EPF стикнулася з проблемою, коли Дітмару  Вольфу довелося 

піти у відставку з позиції Генерального Секретаря. Генеральний Секретар 

важливий для будь-якої організації для того, оскільки він здійснює щоденну  

адміністрацію. 

На щастя, Виконком мав надзвичайно кваліфіковану людину в рядах  

Правління, і Ральф Фергюсон був призначений Генеральним Секретарем, а 

Сандро Россі замінить Ральфа на посту Віце-Президента EPF. 

Голова Законодавчого Комітету являється членом Виконкому, і для того, щоб 

в нас був повний склад правління EPF від 1 січня, Ярі Рантапельконен з 

Фінляндії  був призначеним новим головою, замінивши Россі на цій посаді. 

Як визначено в нашій Конституції, будь-які призначення повинні  

ратифікуватися Генеральною Асамблеєю, або повинні бути проведені нові 

вибори.  На даний момент виборчий період EPFстановить 3 роки, і я  вважаю, 

що нові посадові особи працюватимуть для EPF добре ці роки, якщо вони 

отримають підтримку на Генеральній Асамблеї. 

IPF здобула нового Президента – Гастона Параджа з  Люксембурга. Коли 

Детлев Албрінгс доволі несподівано покинув свою посаду у вересні того 

року, Джоні Грехем (Віце-Президент IPF) був тимчасовим Президентом до 

виборів в Пуерто-Ріко.  Кандидатами у президенти IPF були Джоні Грехем та 

Гастон Парадж. 

Останній виграв голосування переважною більшістю голосів  та був обраний 

на наступні 3 роки. Він розпочав свою роботу в активному та добродушному 

настрої, і  EPF бажає йому успіху. 

Арнульф Вальштрьом 



 


