
Ο Σύνδεσμος 
Επίπεδης Πίστας Ντέρμπι 

Γυναικών (Women’s Flat Track Derby 
Association – WFTDA) είναι το διεθνές 

διέπον σώμα για το άθλημα ρόλερ ντέρμπι 
γυναικών και οργανισμός μελών, όπου 

ομοσπονδίες μπορούν να συνεργαστούν και 
να δικτυωθούν. Ο WFTDA θέτει τα πρότυπα για 

τους κανονισμούς, τις περιόδους, και την 
ασφάλεια, και καθορίζει τις κατευθυντήριες 

γραμμές για διεθνείς αθλητικούς 
ανταγωνισμούς μεταξύ των 

ομοσπονδιών - μελών. 

Άποψη πάνω στο μέλλον του αθλήματος. 
Λειτουργώντας υπό την αρχή “από τους πατινέρ, 
για τους πατινέρ”, εκπρόσωποι των ομοσπονδιών – 
μελών καθοδηγούν την κατεύθυνση του WFTDA.

Έναν τρόπο να βοηθήσουν να σχεδιαστούν και να 
καθοριστούν οι κανόνες. Ο καθένας μπορεί να 
παίξει υπό τους κανόνες του WFTDA, αλλα οι 
ομοσπονδίες – μέλη αποφασίζουν ποιοι θα είναι 
αυτοί οι κανόνες. 

Οι WFTDA ομοσπονδίες επωφελούνται από το 
οργανωμένο, διεθνές δίκτυο υποστήριξης. Ο WFTDA 
προσφέρει μια πλατφόρμα όπου οι ομοσπονδίες 
μπορούν να μοιραστούν πόρους.

Ο WFTDA δίνει την δυνατότητα για διεθνή ανταγωνισμό 
και οργάνωση χωρίς να αναγκάζει τις ομοσπονδίες να 
χάσουν τις ατομικές τους αρχές, παρέχοντας δομή με 
ελαστικότητα.

Οι ομοσπονδίες – μέλη και οι ατομικοί πατινέρ τους 
ΕΙΝΑΙ ο WFTDA. Με το να ανήκει σε μια ομοσπονδία – 
μέλος, ο κάθε πατινέρ έχει:

Εκπαίδευση, μέσω του Προγράμματος 
Μαθητευόμενου, Τάξεις Διαιτητών, Πιστοποίηση 
Επισημων και περισσότερα!

Ευκαιρίες να παίξει σε τουρνουά. Ο WFTDA έχει 
ανεβάσει τον ανταγωνισμό με επτά τουρνουά το 
2013. Τα μέλη έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν με 
την φιλοξένηση των τουρνουά και την συμμετοχη 
τους σε αυτά.

Συμμετοχη σε διεθνείς κατατάξεις. Περιεκτικές 
κατατάξεις ομάδων και στατιστικές από κάθε 
αγώνα. επικυρωμένο από τον WFTDA διατηρούνται 
στα αρχεία του WFTDA.

Δύναμη στο πλήθος. Ως ένας σύνδεσμος 200 
περίπου ομοσπονδιών – μελών, και ολοένα 
αυξανόμενοι, ο WFTDA προσφέρει σπόνσορες και 
μέσα ενημέρωσης σε ένα δίκτυο οργανωμένων 
διεθνών ομοσπονδιών.

Τη διαφύλαξη του μέλλοντος του ρόλερ ντέρμπι. 
Οι πολιτικές του WFTDA εξασφαλίζουν ότι κάθε 
ομοσπονδία – μέλος μπορεί να προστατεύσει την 
εικόνα και ποιότητα του αθλήματος. 

Η αποστολή του WFTDA είναι να προωθεί και να ενισχύει το άθλημα 
επίπεδης πίστας ρόλερ ντέρμπι γυναικών με το να διευκολύνει την 

ανάπτυξη της αθλητικής ικανότητας, φιλοτιμίας και φιλικότητας 
μεταξύ των ομοσπονδιών – μελών.

wftda.com
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∆εν παίζω το άθληµα, είµαι το άθληµα. Όπως κάθε µέλος του WFTDA.- Grace Killy

Γιατί WFTDA?


