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กฎทั+วไปของ Powerlifting 
 เพื:อความกระชบัของข้อความกฎตา่ง ๆ ที:อยูใ่นหนงัสือกฎเลม่นี 3 หากมีการใช้คําวา่ "เขา" หรือ "ของเขา" ให้ถือวา่ใช้ได้กบัทั 3ง
สองเพศ การอ้างอิงถึงเพศควรได้รับการไตร่ตรองเพื:อรักษาสิทธิที:เทา่เทียมกนัของทั 3งสองเพศ และห้ามพดูถึงเพศหญิงวา่ต้องใช้กฎที:
ตา่งออกไป เช่นในตวัอยา่งด้านลา่งในการชั:งนํ 3าหนกัในการแข่งขนัที:มีทั 3งสองเพศลงเข้าแข่งขนั 
 
 1. (a) สมาพนัธ์ Powerlifting นานาชาติ (IPF) ได้ยอมรับทา่ยกและลําดบัทา่การยกดงัตอ่ไปนี 3 ทกุการแข่งขนัที:จดัภายใต้
กฎ IPF ต้องปฏิบติั ตามลําดบัทา่การยกนี 3เทา่นั 3น:   
 A. Squat B. Bench Press  C. Deadlift D. Total 
 (b) การแข่งขนัจําแนกรุ่นการแข่งขนัของนกักีฬาด้วยเพศ นํ 3าหนกัตวัและอาย ุการแข่งขนัสําหรับชายและหญิงในรุ่น Open 
Championships อนญุาตให้นกักีฬาที:มีอายมุากกวา่ 14 ปีขึ 3นไปเข้าแข่งขนัได้ ในกรณีที:มีการจดัการแข่งขนั Powerlifting หรือ 
Bench Press Championships ในรุ่น Sub-Junior Junior Open และ Master's Championships นกักีฬาสามารถลงเเขง่
ขนัทั 3งสองรุ่นการแข่งขนัได้คือ Sub Junior และ Junior, Junior และ Open, Open และ Master's Championships และ
สามารถมีสิทธิ�ได้รับรางวลัในทั 3งสองรุ่นการแข่งขนัที:เขาลงแข่ง แตน่กักีฬาจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมการแข่งขนัสําหรับทั 3งสองรุ่นที:
เขาลงแข่ง แตน่กักีฬาจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมการแขง่ขนัสําหรับทั 3งสองรุ่น 
 (c) กฎนี 3มีผลบงัคบัใช้กบัทกุระดบัของการแข่งขนั 
 (d) นกักีฬาแตล่ะคนจะได้รับอนญุาตให้ยกได้ 3 ครั 3งสําหรับแตล่ะทา่ การยกที:สมบรูณ์และมีนํ 3าหนกัมากที:สดุของแตล่ะทา่
จะถกูนํามานบัรวมกนัเป็นผลคะแนนรวมของการแข่งขนัให้กบันกักีฬา ถ้ามีนกักีฬาที:มีผลคะแนนรวมเทา่กนัสองคนหรือมากกวา่นี 3 
นกักีฬาที:มีนํ 3าหนกัตวัน้อยกวา่จะถกูจดัลําดบัให้อยูเ่หนือกวา่นกักีฬาคนที:มีนํ 3าหนกัตวัมากกวา่ 
 (e) ถ้านกักีฬาสองคนลงทะเบียนนํ 3าหนกัตวัไว้เทา่กนัจากการชั:งนํ 3าหนกัตวั และมีผลคะแนนรวมเทา่กนัในตอนจบการ
แข่งขนั นกักีฬาที:ทํา 
คะแนนรวมได้ก่อนจะมีลําดบัเหนือกวา่นกักีฬาอีกคน และในกรณีที:มีการจดัมอบรางวลันกักีฬายอดเยี:ยมในทา่ squat bench 
press และ deadlift หรือมีการทําลายสถิติโลกก็จะใช้ข้อบงัคบันี 3เช่นกนั 
 
 2. IPF ผา่นประเทศสมาชิกจดัหรือรับรองการจดัการแข่งขนั World Championships ดงัตอ่ไปนี 3 
 Men’s and Women’s combined Open World Championships  
 Men’s and Women’s combined Sub-Junior & Junior World Championships  
 Men’s and Women’s combined Masters’ World Championships  
 Men’s and Women’s combined Open, Sub-Junior, Junior & Master Classic/Raw & Equipped Bench 
Press World Championships (from 2019) 
 Men’s and Women’s combined Open, Junior & Sub-Junior Classic/Raw Powerlifting World 
Championships (from 2020)  
 Men’s and Women’s Masters Classic/Raw Powerlifting World Championships (from 2020)  
 Men’s and Women’s combined University World Championships 
 
 3. IPF ยอมรับและบนัทกึสถิติโลกสําหรับแตล่ะทา่การแข่งขนั โดยแยกออกเป็นประเภทรุ่นตา่ง ๆ พร้อมคําอธิบายด้านลา่ง
นี 3: 
ประเภทของรุ่นอายุ 
 Men-Open: นบัจากวนัที:นกักีฬาอายคุรบ 14 ปีขึ 3นไป (ไมมี่ข้อจํากดัรุ่นแยกยอ่ยใด ๆ อีก) 
 Sub-Junior: นบัจากวนัที:นกักีฬาอายคุรบ 14 ปีและตลอดทั 3งปีปฏิทินของปีที:เขาอาย ุ18 ปี 
 Junior: นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ19 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ23 ปี  
 Master I: นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ40 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ49 ปี 
 Master II: นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ50 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ59 ปี 
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 Master III:  นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ60 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ69 ปี 
 Master IV:  นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ70 ปีขึ 3นไป  
 
 Women-Open: นบัจากวนัที:นกักีฬาอายคุรบ 14 ปีขึ 3นไป (ไมมี่ข้อจํากดัรุ่นแยกยอ่ยใด ๆ อีก) 
 Sub-Junior: นบัจากวนัที:นกักีฬาอายคุรบ 14 ปีและตลอดทั 3งปีปฏิทินของปีที:เขาอาย ุ18 ปี 
 Junior: นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ19 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ23 ปี 
 Master I: นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ40 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ49 ปี 
 Master II: นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ50 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ59 ปี 
 Master III:  นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ60 ปี ถึงตลอดปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ69 ปี 
 Master IV:  นบัตั 3งแตว่นัที: 1 มกราคมของปีปฏิทินที:นกักีฬามีอาย ุ70 ปีขึ 3นไป  
 
การแข่งขนัยกนํ 3าหนกัสําหรับนกักีฬาที:อายตํุ:ากวา่ 14 ปีอนญุาตให้แข่งขนัได้แคเ่วทีภายในประเทศเทา่นั 3น 
 
 4. การจดัลําดบัผู้ชนะการแข่งขนัในทกุรุ่นนํ 3าหนกัจะต้องพิจารณาจากนํ 3าหนกัรวมที:นกักีฬาทําได้และต้องเป็นไปตามกฎ
มาตรฐานการยก และเพศชายอาย ุ70 ปี (รุ่น Master IV) จะได้รับเหรียญรางวลัจากการได้ที: 1 2 และ 3 ในรุ่นนํ 3าหนกัของเขา เพศ
หญิงทั 3งอาย ุ60 ปี (รุ่น Master III) และเพศหญิงอาย ุ70 ปี (รุ่น Master IV) จะได้รับเหรียญรางวลัจากการได้ที: 1 2 และ 3 ในรุ่น
นํ 3าหนกัและรุ่นอายขุองเขา รุ่นอายแุละการจําแนกรุ่นยอ่ยออกไปสามารถเปลี:ยนแปลงได้สําหรับการใช้ภายในประเทศซึ:งขึ 3นอยูก่บั
อํานาจใช้ดลุยพินิจของสมาคมแหง่ชาตินั 3น ๆ 
 
ประเภทของรุ่นนํ Eาหนัก 
 ผู้ชาย 
 Sub-Junior & Junior นํ 3าหนกัต้องไมเ่กิน 53 กก. เทา่นั 3น 
 รุ่นนํ 3าหนกั 59.0 กก. ต้องไมเ่กิน 59 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 66.0 กก. จาก 59.01 กก. ถึง 66.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 74.0 กก. จาก 66.01 กก. ถึง 74.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 83.0 กก. จาก 74.01 กก. ถึง 83.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 93.0 กก. จาก 83.01 กก. ถึง 93.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 105.0 กก. จาก 93.01 กก. ถึง 105.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 120.0 กก. จาก 105.01 กก. ถึง 120.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 120.0+ กก. จาก 120.01 กก. เป็นต้นไปไมจํ่ากดั 
 
 ผู้หญิง 
 Sub-Junior & Junior นํ 3าหนกัต้องไมเ่กิน 43 กก. เทา่นั 3น 
   รุ่นนํ 3าหนกั 47.0 กก. ต้องไมเ่กิน 47.0 กก. 
   รุ่นนํ 3าหนกั 52.0 กก. จาก 47.01 กก. ถึง 52.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 57.0 กก. จาก 52.01 กก. ถึง 57.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 63.0 กก. จาก 57.01 กก. ถึง 73.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 72.0 กก. จาก 63.01 กก. ถึง 72.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 84.0 กก. จาก 72.01 กก. ถึง 84.0 กก. 
 รุ่นนํ 3าหนกั 84.0+ กก. จาก 84.01 กก. เป็นต้นไปไมจํ่ากดั 
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 5. แตล่ะประเทศได้รับอนญุาตให้มีผู้ เข้าแขง่ขนัได้สงูสดุแปด (8) คนจากรุ่นนํ 3าหนกัตวัทั 3งแปด (8) รุ่นของเพศชาย และ
แปด (8) คนจากรุ่นนํ 3าหนกัตวัทั 3งเจ็ด (7) รุ่นนํ 3าหนกัของเพศหญิง ในประเภทรุ่นอาย ุJunior และ Sub-Junior อนญุาตให้มีผู้ เข้า
แข่งขนัเพศชายได้เก้า (9) คนและเพศหญิงได้สงูสดุเก้า (9) คน แตล่ะประเทศสามารถสง่ผู้ เข้าแข่งขนัได้ไมเ่กินสอง (2) คนในรุ่น
นํ 3าหนกัเดียวกนั 
 
 6. แตล่ะประเทศได้รับอนญุาตให้มีนกักีฬาสํารองไมเ่กิน 5 คน เพื:อที:จะเข้าร่วมแข่งขนัได้นกักีฬาจะต้องได้รับการเสนอชื:อ 
60 วนั ก่อนวนัทําการแขง่ขนั Championships สําหรับการเสนอชื:อขั 3นต้นพร้อมด้วยรุ่นนํ 3าหนกัและนํ 3าหนกัรวมสงูสดุจากเวทีการ
แข่งขนั Championships ระดบัประเทศหรือระหวา่งประเทศที:ทําได้ภายในระยะเวลา 12 เดือนที:ผา่นมา 
 
 7. แตล่ะประเทศต้องสง่รายชื:อทีมนกักีฬาโดยระบชืุ:อและรุ่นนํ 3าหนกัตวัของนกักีฬาแตล่ะคน พร้อมแจ้งนํ 3าหนกัรวมสงูสดุ
ของนกักีฬาจากเวทีการแขง่ขนั Championships ระดบัประเทศหรือระหวา่งประเทศที:ทําได้ภายในระยะเวลา 12 เดือนที:ผา่นมา 
 
แตล่ะประเทศไมส่ามารถเสนอชื:อนกักีฬาที:มีความตั 3งใจที:จะทําลายสถิติการยกเฉพาะทา่ใดทา่หนึ:งเทา่นั 3นจากทั 3งหมดสามทา่การ
แข่งขนั 
 
อีกทั 3งสามารถแจ้งผลนํ 3าหนกัรวมของเขาที:ได้จากการแข่งขนัชิงแชมป์ระหวา่งประเทศในปีที:ผา่นมาในประเภทรุ่นนํ 3าหนกัตวัเดียวกนั 
และจะต้องระบวุนัที:และชื:อรายการการแข่งขนันั 3น ๆ รายระเอียดดงักลา่วนี 3จะต้องถกูสง่ไปยงั รวมไปถึงผลรวมของคะแนนที:ผา่นมา
เช่นกนั รายละเอียดเหลา่นี 3จะต้องถกูสง่ไปยงั Championship Secretary ของ IPF หรือ ของภมิูภาค และจะต้องสง่ให้กบั Meet 
Director อย่างน้อย 60 วนัก่อนวนัทําการแข่งขนัเวที Championships ในการเสนอชื:อขั 3นต้น รายชื:อนกักีฬาจากการคดัเลือกตวั
รอบสดุท้ายนั 3นจะต้องสง่ไมเ่กิน 21 วนั ก่อนวนัทําการแขง่ขนัเวที Championships และรายชื:อเหลา่นี 3จะต้องได้ถกูนําเสนอมาแล้ว
ในรอบเสนอชื:อขั 3นต้นอยา่งน้อย 60 วนัก่อนวนัทําการแข่งขนัเวที Championships และนี:รวมถึงรายชื:อที:เสนอมาในรายชื:อนกักีฬา
สํารองด้วย และในกระบวนการนี 3นกักีฬาจะต้องแจ้งรุ่นนํ 3าหนกัที:ต้องการลงแข่งในเวที Championships นั 3น ๆ ด้วย หลงัจากรอบ
การเลือกตวันกักีฬาครั 3งสดุท้ายนกักีฬาจะไมส่ามารถเปลี:ยนแปลงรุ่นนํ 3าหนกัในการแข่งขนัได้อีก นกักีฬาที:ได้รับการเสนอชื:อนี 3หาก
ไมไ่ด้ยื:นข้อมลูผลการแข่งขนัจากเวที Championships ที:แจ้งไว้ด้านบนจะถกูจดัให้แข่งขนัในกลุม่แรกของรุ่นนํ 3าหนกัของเขา 
ในกรณีที:รุ่นนํ 3าหนกันั 3น ๆ ถกูแบง่ออกเป็นกลุม่ๆ การไมป่ฏิบติัตามข้อบงัคบัดงักลา่วอาจสง่ผลให้ทั 3งทีมนกักีฬาหมดสิทธิ�เข้าร่วมการ
แข่งขนั นกักีฬาจะไมส่ามารถทําผลคําแนนรวมผา่นสมาคมแหง่ชาติที:เขาเป็นสมาชิกอยูเ่พื:อเข้ารวมแข่งขนัเวที World 
Championships หรือ International Championships หรือ Regional Championships ได้ในขณะที:เขาถกูสั:งพกัการแข่งขนั
จาก IPF หรือ สมาพนัธ์ระดบัภมิูภาค 
 
 8. การให้คะแนนแก่นกักีฬาในเวที World Championships Continental Championships และ Regional 
Championships จะอยูที่: 12 9 8 7 6 5 4 3 2 สําหรับ 9 อนัดบัแรกในแตล่ะรุ่นนํ 3าหนกันั 3น ๆ หลงัจากนั 3นนกักีฬาแตล่ะคนที:
สามารถทํานํ 3าหนกัรวม (total) ได้ในการแข่งขนัจะได้รับคะแนนคนละ 1 คะแนน การให้คะแนนในเวทีการแข่งขนัภายในประเทศจะ
ขึ 3นอยูก่บัดลุยพินิจจากสมาคมแหง่ชาตินั 3น ๆ 
 
 9. คะแนนรวมของนกักีฬาที:ถกูจดัอยูใ่นห้าอนัดบัแรกที:ดีที:สดุของประเทศนั 3น ๆ เทา่นั 3นที:จะถกูนบัรวมกนัเป็นคะแนนรวม
ของทีมในการแขง่ขนัเวที Championships ระดบันานาชาติทกุเวที ในกรณีที:บางทีมทําคะแนนได้เทา่กนัทีม การจดัอนัดบัทีม
พิจารณาการให้รางวลัโดยใช้กฎในข้อ 11 หากพบวา่สมาชิกคนใดของทีมทําการละเมิดกฎการห้ามใช้สารกระตุ้นของ IPF ระหวา่ง
การแข่งขนัที:มีการจดัอนัดบัทีมจากการรวมคะแนนที:นกักีฬาแตล่ะคนทําได้ คะแนนของนกักีฬาคนที:ละเมิดกฎจะถกูลบออกจาก
คะแนนรวมของทีมและจะไมส่ามารถนําคะแนนของผู้ ร่วมทีมคนอื:นมาใช้แทนได้  
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 10. ประเทศใดก็ตามที:เป็นสมาชิกของ IPF มานานกวา่สามปีควรมีผู้ตดัสินระดบันานาชาติอยา่งน้อยหนึ:งคนเข้าร่วมกบัทีม
ในการแข่งขนั World Championships หากผู้ตดัสินจากประเทศนั 3น ๆ ไมม่าปรากฎตวัหรือวา่มาปรากฎตวัแตไ่มส่มามารถปฏิบติั
หน้าที:ในฐานะผู้ตดัสินหรือเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั (jury) ในระหวา่งการแข่งขนั Championships นั 3น ๆ 
ได้ คะแนนรวมของทีมจะถกูนบัรวมจากนกักีฬา 4 คนแรกที:ถกูจดัอนัดบัสงูสดุในทีมเทา่นั 3นสําหรับการแข่งขนัคะแนนรวมของแตล่ะ
ทีม 
 
 11. รางวลัสําหรับทีมจะถกูมอบให้สามตําแหน่งแรกพร้อมกบัใบประกาศนียบตัร ในกรณีที:ทีมหรือประเทศมีคะแนนเทา่กนั 
ประเทศที:นกักีฬาอนัดบัที:หนึ:งของทีมมีคะแนนสงูกวา่จะถกูจดัอนัดบัสงูกวา่อีกทีม ในกรณีที:สองประเทศมีนกักีฬาอนัดบัที:หนึ:งของ
ทีมได้คะแนนเทา่กนัทีมที:นกักีฬาอนัดบัสองของทีมที:มีคะแนนสงูกวา่นั 3นจะถกูจดัอนัดบัสงูกวา่อีกทีมเช่นนี 3ไปเรื:อย ๆ จนครบห้า
อนัดบัของนกักีฬาที:ดีที:สดุของทีม หากผลยงัคงเสมอกนัอยูน่ั 3นให้ใช้คะแนนรวม IPF ของประเทศทั 3งสองในการตดัสนิผลชี 3ขาด 
ประเทศที:คะแนน IPF สงูกวา่จะถกูจดัให้อยูอ่นัดบัที:สงูกวา่อีกประเทศ 
 
 12. ในการแข่งขนั IPF Championships ทกุครั 3งนั 3นจะต้องมีการมอบรางวลันกักีฬายอดเยี:ยมอนัดบัหนึ:งให้กบันกักีฬาที:มี
คะแนนผลปฏิบติัการสงูที:ได้จากการคํานวนด้วยสตูรการคํานวน IPF รางวลันกักีฬายอดเยี:ยมจะถกูมอบให้กบันกักียอดเยี:ยมอนัดบั
สองและสามด้วยเช่นกนั 
 
 13. ในการแข่งขนั International Championships เหรียญรางวลัจะถกูมอบให้กบัอนัดบัที:หนึ:ง สองและสามของแตล่ะ
รุ่นการแขง่ขนัตามผลคะแนนรวม นอกจากนี 3เหรียญรางวลัหรือใบประกาศนียบตัรสําหรับนกักีฬายอดเยี:ยมสามอนัดบัแรกของแตล่ะ
ทา่ทั 3ง squat bench press และ deadlift ของแตล่ะรุ่นการแขง่ขนั หากนกักีฬาทา่นใดไมส่ามารถยกทา่ใดทา่หนึ:ง หรือสองทา่ได้
สําเร็จจากสามทา่นี 3ถือวา่มีสิทธิ�รับรางวลัยอดเยี:ยมในทา่ที:เขายกได้สําเร็จตามกฎกติกาของทา่นั 3น ๆ เพื:อที:จะมีสิทธิ�ได้รับรางวลั
เหลา่นี 3นกักีฬาจะต้องแสดงการยกทา่นั 3น ๆ ได้อย่างชดัเจนปราศจากข้อสงสยัวา่เป็นไปตามข้อกําหนดของท่านั 3น ๆ หรือไม ่กฎข้อ
แตง่กายของนกักีฬาในการเข้าร่วมพิธีรับมอบเหรียญรางวลัในเวที World Championships คือ ชดุทีมเต็มชดุ (เสื 3อและกางเกง
กีฬาขายาวของทีม) เสื 3อยืด และรองเท้ากีฬา การอนโุลมจะขั 3นอยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าที: Technical Controller ที:ดแูล
รับผิดชอบ อยูใ่นช่วงเวลานั 3น การไมส่ามารถปฏิบติัได้ตามข้อบงัคบัดงักลา่วนั 3นนกักีฬาจะไมมี่สิทธิ�เข้ารับเหรียญแตอ่นัดบัผลการ
แข่งขนัจะยงัคงอยู ่
 
 ��. ห้ามฟาดทบุตีหรือตบนกักีฬาตอ่หน้าผู้ชมและสื:อมวลชน 
 
 ��. ในงานแข่งขนัของ IPF ทั 3งหมดผู้จดังานจะต้องจดัเจ้าหน้าที:ทางการแพทย์ตลอดการแข่งขนัเพื:อความปลอดภยัของ
นกักีฬาและเจ้าหน้าที: 
 

อุปกรณ์และข้อกาํหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ 

เครื+องชั+งนํ Eาหนัก 
 เครื:องชั:งจะต้องเป็นประเภทดิจิตอลและแสดงคา่ทศนิยมสองตําแหน่ง เครื:องชั:งต้องมีความสามารถในการรับนํ 3าหนกัชั:งได้
ถึง ��� กิโลกรัม ใบรับรองที:มากบัเครื:องชั:งจะต้องมีอายกุารรับรองเป็นปัจจบุนัภายใน � ปีนบัจากวนัที:จดัการแข่งขนั 
 
แท่นเวทแีข่งขัน (Platform) 
 การยกทั 3งหมดจะต้องดําเนินอยูบ่นพื 3นเวทีที:มีขนาดระหวา่ง �.� ม. x �.� ม. เป็นอยา่งตํ:า และไมเ่กิน �.� ม. x �.� ม. 
ความสงูไมเ่กิน �� ซม. จากเวทีที:รองรับแทน่เวทีการแข่งขนัหรือพื 3น พื 3นผิวของเวทีต้องเรียบ มั:นคงและอยูใ่นระดบัที:สมดลุ และถกู
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คลมุด้วยวสัดพุรหมเรียบและไมลื่:น (ปราศจากความขรุขระและสว่นนนู) ไมอ่นญุาตให้ใช้พรมยางหรือวสัดแุผน่ที:คล้ายกนัในการปู
พื 3นเวทีแขง่ขนั 
 
บาร์และแผ่นนํ Eาหนัก 
 สําหรับการแขง่ขนั powerlifting ทั 3งหมดที:จดัขึ 3นภายใต้กฎของ IPF อนญุาตให้ใช้บาร์เบลกบัแผน่นํ 3าเทา่นั 3น การใช้แผน่
นํ 3าหนกัที:ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดคณุลกัษณะลา่สดุนั 3นจะทําให้การแข่งขนัและสถิติที:เกิดขึ 3นเป็นโมฆะ อนญุาติให้ใช้บาร์และแผน่
นํ 3าหนกัที:ตรงตามข้อกําหนดเทา่นั 3น ตลอดการแข่งขนัและทกุครั 3งของการยกในการแข่งขนั บาร์นั 3น ๆ ที:ใช้ในการแข่งขนัจะไมส่ามารถ
ถกูเปลี:ยนได้เว้นแตมี่การงอหรือเสียหายแบบใดแบบหนึ:งตามการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านเทคนิค คณะกรรมการการแข่งขนั
หรือผู้ตดัสิน บาร์ที:ใช้ในทกุเวทีการแข่งขนั IPF Championships นั 3นจะต้องไมถ่กูชบุโครเมี:ยมตรงสว่นที:เป็นผิวขรุขระกนัลื:นบนบาร์ 
อนญุาตให้ใช้แตบ่าร์และแผน่นํ 3าหนกัที:ได้รับการรับรองจาก IPF อย่างเป็นทางการเทา่นั 3นในเวทีการแข่งขนั IPF World 
Championships หรือการสร้างสถิติโลก ตั 3งแตปี่ ���� ระยะหา่งลายพิมพ์ขรุขระกนัลื:นบนบาร์ (knurling) ของบาร์ที:ได้รับการ
รับรองแล้วจาก IPF จะถือกลายเป็นมาตรฐานสากลโดยยดึจากหนึ:งในบาร์ที:ได้รับการรับรองตั 3งแตต้่น 
 
 (a) บาร์จะต้องตรงและมีลายพิมพ์กนัลื:นที:ได้คณุภาพและจะต้องมีลกัษณะอื:น ๆ ดงัตอ่ไปนี 3 
 �. ความยาวรวมไมเ่กิน �.� ม. 
 �. ระยะหา่งระหวา่งขอบด้านในของบาร์ไมเ่กิน �.�� ม. หรือไมน้่อยกวา่ �.�� ม. 
 �. เส้นผา่นศนูย์กลางของบาร์ต้องไมเ่กิน �� มม. หรือไมน้่อยกวา่ �� มม. 
 �. นํ 3าหนกัของบาร์และปลอกคอบาร์เบลจะต้องเทา่กบั �� กิโลกรัม 
 �. เส้นผา่นศนูย์กลางของปลอกบาร์ไมเ่กิน �� มม. หรือไมน้่อยกวา่ �� มม. 
 �. จะต้องมีเครื:องหมายหรือพนักระดาษกาวรอบบาร์เพื:อแสดงระยะหา่ง �� ซม. ระหวา่งเครื:องหมายหรือกระดาษกาว
ดงักลา่ว 
 

 (b) แผน่นํ 3าหนกัควรจะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี 3 
 1. แผน่นํ 3าหนกัทั 3งหมดที:ใช้ในการแข่งขนัต้องมีนํ 3าหนกัคลาดเคลื:อนไมเ่กิน 0.25 เปอร์เซน็ต์หรือ 10 กรัมของนํ 3าหนกัที:ระบุ
ไว้ 
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 2. ขนาดรูที:อยูต่รงกลางของแผน่นํ 3าหนกัต้องไมเ่กิน 53 มม. หรือไมน้่อยกวา่ 52 มม.    
 3. แผน่นํ 3าหนกัต้องอยูใ่นช่วงนํ 3าหนกัตอ่ไปนี 3: 1.25 กก., 2.5 กก., 5 กก., 10 กก., 15 กก., 20 กก. และ 25 กก. 
 4. เพื:อจดุประสงค์ในการบนัทกึสถิติแผน่นํ 3าหนกัที:มีนํ 3าหนกัเบากวา่ที:กลา่วไปอาจถกูนําใช้เพื:อให้ได้นํ 3าหนกัอยา่งน้อย 0.5 
กก. 1.0 กก., 1.5 กก. หรือ 2.0 กก. มากกวา่สถิติปัจจบุนัที:มีอยู ่
 5. แผน่นํ 3าหนกัที:มีนํ 3าหนกั 20 กิโลกรัมขึ 3นไปจะต้องมีความหนาไมเ่กิน 6 ซม. แผน่นํ 3าหนกัที:มีนํ 3าหนกั 15 กก. และตํ:ากวา่
ต้องมีความหนาไมเ่กิน  
3 ซม. 
 6.แผน่นํ 3าหนกัต้องเป็นไปตามรหสัสีตอ่ไปนี 3: 10 กก. และตํ:ากวา่เป็นสีใดก็ได้ๆ นํ 3าหนกั 15 กก.ให้ใช้สีเหลือง นํ 3าหนกั 20 
กก. ให้ใช้สีนํ 3าเงิน และนํ 3าหนกั 25 กก. ให้ใช้สีแดง 
 7. แผน่นํ 3าหนกัทั 3งหมดจะต้องทําเครื:องหมายระบนํุ 3าหนกัอยา่งชดัเจน การใสแ่ผน่นํ 3าหนกัทําโดยใสแ่ผน่นํ 3าหนกัที:หนกัสดุไว้
ด้านในสดุของบาร์ 
และตามด้วยแผน่นํ 3าหนกัที:เบากวา่ไปเรื:อย ๆ เพื:อที:ผู้ตดัสินจะได้เห็นอยา่งชดัเจน 
 8. ต้องใสแ่ผน่นํ 3าหนกัแผน่แรกซึ:งเป็นแผน่ที:หนกัที:สดุบนบาร์หนัหน้าเข้าด้านในบาร์ และใสแ่ผน่นํ 3าหนกัที:เหลือหนัหน้าออก
นอกบาร์ 
 9. เส้นผา่นศนูย์กลางของแผน่นํ 3าหนกัที:ใหญ่ที:สดุจะต้องไมเ่กิน 45 ซม. 
 
ปลอกคอบาร์ (Collars) 
 (a) ต้องใช้ทกุครั 3ง 
 (b) แตล่ะอนัต้องมีนํ 3าหนกั 2.5 กิโลกรัม 
 
เสาตั Eงบาร์ (Squat Racks) 
 1. เสาตั 3งบาร์จากผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ที:ลงทะเบียนอยา่งเป็นทางการและได้รับอนมุติัจาก Technical Committee เทา่นั 3นที:
จะได้รับอนญุาตให้ใช้ในเวทีการแขง่ขนั International Powerlifting Championships ตา่ง ๆ 
 2. เสาตั 3งบาร์จะต้องได้รับการออกแบบมาเพื:อปรับจากความสงูจากความสงูขั 3นตํ:าที: 1 เมตรจากพื 3น และปรับสงูขึ 3นไปได้ถงึ
อย่างน้อย 1.70 เมตร โดยการปรับแตล่ะขั 3นสามารถประเพิ:มขั 3นได้ขั 3นละ 5 ซม. 
 3. เสาตั 3งบาร์ไฮดรอลิกทั 3งหมดจะต้องมีความสามารถในการรักษาความปลอดภยัตามระดบัความสงูที:ต้องการโดยใช้หมดุ
เป็นตวัยดึ 
 
ม้านั+ ง (Bench) 
 เฉพาะม้านั:งจากผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ที:ลงทะเบียนอยา่งเป็นทางการและได้รับอนมุติัจาก Technical Committee เทา่นั 3นที:
จะได้รับอนญุาตให้ใช้ 
ในเวทีการแข่งขนั  International Powerlifting Championships ตา่ง ๆ 
 
ม้านั:งจะต้องมีคณุลกัษณะสอดคล้องกบัข้อกําหนดตอ่ไปนี 3: 
 1. ความยาว - ไมน้่อยกวา่ 1.22 เมตรและจะต้องแบนและราบ 
 2. ความกว้าง - ไมน้่อยกวา่ 29 ซม. และไมเ่กิน 32 ซม. 
 3. ความสงู - ไมน้่อยกวา่ 42 ซม. และไมเ่กิน 45 ซม. วดัจากพื 3นถึงด้านบนสดุของพื 3นผิวเบาะของม้านั:งโดยห้ามกดหรืออดั
เบาะให้แน่นลงไป 
ขณะที:วดั เสาวางบาร์จะต้องปรับระดบัตามแนวตั 3งได้โดยจะต้องสงูอยา่งน้อย 75 ซม. และปรับได้สงูสดุถงึ 110 ซม. วดัจากระดบั
พื 3นถึงตําแหน่งที:วางบาร์ 
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 4. ความกว้างขั 3นตํ:าระหวา่งจดุวางบาร์สองจดุจะต้องอยูที่: 1.10 เมตร 
 5. ความกว้างของเบาะม้านั:งจะต้องถึง 22 ซม.สามารถเพิ:มความกว้างออกไปด้านข้างจากจดุตรงระหวา่งที:วางบาร์ได้ข้าง
ละ 5 ซม.  
 6. เสายดึเพื:อความปลอดภยันั 3นจะต้องใช้ทกุครั 3ง 
 
นาฬิกาจับเวลา (Clocks) 
 จะต้องมีนาฬิกาจบัเวลาทั 3งหมด (สถานที:จดัการแข่งขนั, เวทีแขง่ขนั, ห้องเตรียมอบอุน่ร่างกายก่อนแขง่ขนั) ซึ:งทํางานอยา่ง
ตอ่เนื:องไมน้่อยกวา่ยี:สิบนาทีและแสดงเวลาที:ผา่นไปหรือเวลาที:เหลืออยูไ่ด้ นอกจากนี 3จะต้องมีนาฬิกาแสดงเวลาที:เหลืออยูใ่น 
การเข้าสูก่ารยกครั 3งตอ่ไป และควรปรากฎให้โค้ชหรือนกักีฬาเห็นได้อยา่งชดัเจน 
 
ระบบสัญญาณไฟตัดสิน (Lights) 
 ระบบสญัญาณไฟตดัสินจะต้องจดัอยูบ่ริเวรที:ผู้ตดัสินทําการตดัสินการแข่งขนั ผู้ตดัสินแตล่ะคนจะควบคมุสญัญานไฟสี

ขาวและสีแดง ซึ:งแสดงถึง “การยกสมบรูณ์” และ “การยกไมส่มบรูณ์” ตามลําดบั สญัญาณไฟจะถกูจดัเรียงในแนวนอนและ

สอดคล้องกบัตําแหน่งของผู้ตดัสินทั 3งสามท่าน 
 
 สญัญาณไฟจะต้องถกูติดตั 3งในลกัษณะที:สามารถสวา่งขึ 3นพร้อมกนัและไมแ่ยกกนัสวา่งเมื:อผู้ตดัสินทั 3งสามคนเปิดไฟตดัสิน 
ในกรณีฉกุเฉิน เช่น การขดัข้องของระบบไฟฟ้าผู้ตดัสินจะได้รับธงสีขาวและสีแดงขนาดเลก็ หรือไม้พายเพื:อใช้ในการตดัสิน โดยที:ผู้
ตดัสินหลกัจะต้องออกคําสั:งด้วยเสียงวา่ “flags” เพื:อขอใช้ธงในการตดัสินในกรณีฉกุเฉินเช่นนี 3 
 
บัตรแสดงสาเหตุความล้มเหลวในการยก/ธง 
 หลงัจากสญัญาณไฟได้ถกูเปิดและสวา่งแล้ว ผู้ตดัสินแล้วผู้ตดัสินจะยกบตัร หรือธง หรือเปิดสญัญาณไฟเพื:อแสดงให้ทราบ
ถึงสาเหตขุองความล้มเหลวในการยก 
  
ระบบบัตรหมายเลขแสดงสาเหตุความล้มเหลวในการยกของผู้ตัดสิน - เหตุผลของความผิดพลาด 
  สีของบัตร หมายเลขความล้มเหลว � = บตัรสีแดง 
    หมายเลขความล้มเหลว � = บตัรสีนํ 3าเงิน 
    หมายเลขความล้มเหลว � = บตัรสีเหลือง 
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ความผิดพลาดจากการไม่
สามารถยนืตรงและนิ8ง ไม่เหยยีด
ขาตรงและไม่ลอ็คหวัเข่าในตอน
เริ8มตน้และตอนจบการยก 
 

มีการขึDนลงมากกวา่หนึ8งครัD งใน
จุดล่างสุด หรือมีการเคลื8อนที8
ลดลงขณะยกขึDน 
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ป้ายบอกคะแนน (Scoreboard) 
 ในการแข่งขนัจะต้องมีปา้ยบอกคะแนนที:เหมาะสมสามารถให้รายละเอียดความคืบหน้าของการแข่งขนัให้ผู้ชมและ
เจ้าหน้าที:ได้รับทราบ ชื:อของนกักีฬาควรเรียงลําดบัตามหมายเลขลอ็ตของช่วงนั 3น ๆ ข้อมลูคะแนนของการแข่งขนัต้องแสดงเป็น
ปัจจบุนัให้ได้มากที:สดุเทา่ตามความจําเป็น 

 

อุปกรณ์ส่วนบุคคล 

 ชุด สาํหรับการแข่งขัน (Suits) 
 ชุดที+ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนํ Eาหนัก (Supportive) 
 ชดุยกนํ 3าหนกัที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัจะใสไ่ด้เฉพาะในการแข่งขนัที:กําหนดให้เป็นแบบ Equipped  
 
 ชดุยกนํ 3าหนกัที:เพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัจะใสไ่ด้สําหรับการแข่งขนัยกนํ 3าหนกัทั 3งหมดที:กําหนดให้เป็นแบบ 
Equipped (โดยที:ชดุยกนํ 3าหนกัแบบที:ไมเ่พิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัสามารถใสแ่ทนได้) สายของชดุต้องใสบ่นบา่ของ
นกักีฬาทั 3งสองข้างตลอด ระหวา่งการยกในทกุ ๆ ทา่ตลอดการแขง่ขนั เฉพาะชดุที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั 
(supportive) จากผู้ผลิตที:อยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF” เทา่นั 3นที:สามารถ
ใช้ได้ในการแข่งขนัได้  นอกจากนี 3ชดุที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัจากผู้ผลิตที:ได้รับการอนมุติัจะต้องมีคณุลกัษณะตาม
ข้อกําหนดทั 3งหมดของกฎทางเทคนิคของ IPF ชดุที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัใด ๆ ที:มาจากผู้ผลิตที:ได้รับ 
การรับรองจาก IPF แตต่วัชดุนั 3น ๆ ไมเ่ป็นไปตามกฎทางเทคนิคของ IPF จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ในการแข่งขนั 
 
 ชดุที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั (supportive) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3: 
 (a) วสัดขุองชดุหนาได้แคเ่พียง � ชั 3นเทา่นั 3น 
 (b) ชดุต้องมีขากางเกง โดยจะต้องมีความยาวอยา่งน้อย � ซม.และไมเ่กิน �� ซม.จากด้านบนของเปา้กางเกงลงไปทางขา
ด้านใน วดัในลกัษณะที:นกักีฬาสวมชดุอยูใ่นทา่ยืน 
 (c) การปรับเปลี:ยนชดุเกินกวา่คา่ความกว้าง ความยาว หรือความหนาที:ตั 3งไว้จะทําให้ชดุนั 3นผิดกฎการแข่งขนั 
 (d) ถึงแม้วา่การปรับเปลี:ยนหรือการพบัรอยจีบให้ชดุและเสื 3อยืดที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัรัดแน่นขึ 3นจะไม่
ทําให้ผิดกฎการแขง่ขนั การปรับเปลี:ยนหรือการพบัเหลา่นี 3จะต้องปรับตามแนวตะเข็บเดิม การปรับเปลี:ยนเพื:อชดุและเสื 3อยืดยืดให้
แน่นขึ 3นโดยไมไ่ด้ทําผา่นโรงงานไมถื่อวา่ผิดกฎเมื:อทําในแบบการพบัรอยจีบ อย่างไรก็ตาม รอยจีบจะต้องทําตามแนวตะเข็บเดิมของ
ผู้ผลิต รอยจีบเหลา่นี 3จะต้องทําภายในชดุหรือเสื 3อยืด การปรับเปลี:ยนใด ๆ ในพื 3นที:นอกเหนือจากแนวตะเข็บของผู้ผลิตถือวา่ผิดกฎ
การแข่งขนั รอยจีบไมส่ามารถเย็บกลบับนลําตวัของชดุนั 3น ๆ ได้ 
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 (e) ตําแหน่งที:มีการปรับสายคล้องบา่ให้แน่นขึ 3นและสายสว่นที:เกินมายาวกวา่ � เซนติเมตร จะต้องรัดชดุเข้าข้างในชดุนั 3น
และไมเ่ย็บกลบัลงบนสาย ห้ามมีวสัดยืุ:นออกมาข้างนอกชดุเกิน � เซนติเมตร 
 (f) ชดุสามารถมีโลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ของ 
  - ผู้ผลิตที:ได้รับการรับรอง 
  - ประเทศของนกักีฬา 
  - ชื:อของนกักีฬา 
  - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
  - สโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:า
กวา่เทา่นั 3น  
 
 
ชุดที+ไม่ได้ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนํ Eาหนัก  
 ในการแข่งขนัที:กําหนดให้เป็นแบบ CLASSIC (raw/unequipped) ต้องสวมชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยก
นํ 3าหนกั (Non-supportive) ในทกุท่าของการแข่งขนั ชดุประเภทนี 3สามารถสวมใสใ่นการแข่งขนัที:กําหนดให้เป็นแบบ Equipped 
ได้เช่นกนั สายของชดุต้องใสบ่นบา่ของนกักีฬา 
ทั 3งสองข้างตลอดระหวา่งการยกในทกุ ๆ ทา่ตลอดการแขง่ขนั 
 
 เฉพาะชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั (Non-supportive) จากผู้ผลิตที:อยูใ่น  “รายการเครื:องแตง่กาย
และอปุกรณ์ที:ได้รับ 
การอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF” เทา่นั 3นที:สามารถใช้ได้ในการแข่งขนัได้  นอกจากนี 3ชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยก
นํ 3าหนกัจาก 
ผู้ผลิตที:ได้รับการอนมุติัจะต้องมีคณุลกัษณะตามข้อกําหนดทั 3งหมดของกฎทางเทคนิคของ IPF ชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถใน
การยกนํ 3าหนกัใด ๆ ที:มาจากผู้ผลิตที:ได้รับการรับรองจาก IPF แตต่วัชดุนั 3น ๆ ไมเ่ป็นไปตามกฎทางเทคนิคของ IPF จะไมไ่ด้รับ
อนญุาตให้ใช้ในการแข่งขนั 
 
 ชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั (Non-supportive) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3 
 (a) ชดุจะต้องเป็นชิ 3นเดียวมีลกัษณะรัดรูปและไมมี่ความหลวมเมื:อสวมใส ่
 (b) ชดุจะต้องผลิตจากผ้าหรือวสัดสิุ:งทอสงัเคราะห์ทั 3งหมดและชดุดงักลา่วจะต้องไมช่่วยเพิ:มความสามารถในการยก
นํ 3าหนกัให้กบันกักีฬาในทกุ ๆ ทา่ 
 (c) วสัดขุองชดุหนาได้แคเ่พียง � ชั 3นเทา่นั 3น เว้นแตบ่ริเวณเปา้กางเกงสามารถมีความหนาได้ � ชั 3นและสามารถมีขนาด
พื 3นที:ได้ถึง �� ซม. x �� ซม. 
 (d) ชดุต้องมีขากางเกง โดยจะต้องมีความยาวอยา่งน้อย � ซม.และไมเ่กิน �� ซม.จากจดุบนสดุของเปา้กางเกงลงไปทาง
ขาด้านใน วดัในลกัษณะ 
ที:นกักีฬาอยูใ่นทา่ยืน 
 (e) ชดุสามารถมีโลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ของ 
  - ผู้ผลิตที:ได้รับการรับรอง 
  - ประเทศของนกักีฬา 
  - ชื:อของนกักีฬา 
  - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
  - สโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:า
กวา่เทา่นั 3น  
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 (f) ไมอ่นญุาตให้นกักีฬาหญิงใช้สายรัดเข่าหรือปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าทบัชดุยกนํ 3าหนกัแบบเต็มตวัในการแข่งขนัแบบ 
Equipped หรือ Classic  
 
เสื Eอยืด (T-Shirt) 
 นกักีฬาจะต้องสวมใสเ่สื 3อยืดข้างในชดุสําหรับการแขง่ขนัทั 3งในการแขง่ขนัแบบ Squat, Bench Press และ Deadlift มี
เพียงข้อยกเว้นที:อนญุาตให้สวมเสื 3อยืดที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัแทนเสื 3อยืดได้ตามกฎของ “เสื 3อยืดที:ช่วยเพิ:ม

ความสามารถในการยกนํ 3าหนกั” ตามข้างลา่งนี 3 โดยไมอ่นญุาติให้สวมเสื 3อยืดและเสื 3อยืดที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั

พร้อมกนัได้ 
 
 เสื 3อยืดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3 
 (1) เสื 3อยืดจะต้องผลิตจากผ้าหรือวสัดสิุ:งทอสงัเคราะห์ตลอดทั 3งชดุ และไมส่ามารถผลิตด้วยวสัดทีุ:มีลกัษณะยืดได้ใด ๆ ที:
เคลือบด้วยสารโพลีเมอร์ หรือวสัดคุล้ายๆ กนัที:มีลกัษณะยืดได้ไมว่า่จะทั 3งตวัเสื 3อหรือบางสว่นของเสื 3อ จะต้องไมมี่การเย็บตะเข็บ
เสริมกระเป๋ากระดมุและซิป จะมีได้แคค่อกลมของเสื 3อ 
 (2) เสื 3อยืดต้องมีแขนเสื 3อ แขนเสื 3อทั 3ง 2 ข้างต้องคลมุหวัไหลข่องนกักีฬาและไมย่าวไปจนถึงหรือตํ:ากวา่ข้อศอกของนกักีฬา 
แขนเสื 3อจะต้องไมถ่กูถลกหรือม้วนขึ 3นไปบนหวัไหลร่ะหวา่งที:นกักีฬากําลงัทําการแข่งขนั 
 (3) เสื 3อยืดสามารถเป็นสีพื 3นรวมถึงสีพื 3นหลากสี จะไมมี่โลโก้หรือสญัลกัษณ์ใด ๆ หรือสามารถมีโลโก้หรือสญัลกัษณ์ของ 
  - ประเทศของนกักีฬา 
  - ชื:อของนกักีฬา 
  - ภมิูภาคทาง IPF ของนกักีฬา 
  - งานอีเว้นที:นกักีฬากําลงัแข่งขนั 
  - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
  - สโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:า
กวา่เทา่นั 3น  
 
เสื Eอยืดที+ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนํ Eาหนัก (Supportive Shirts) 
 อนญุาติให้นกักีฬาสวมใสเ่สื 3อยืดที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัที:ได้รับการรับรองตาม  “รายการเครื:องแตง่กาย
และอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF” ได้เฉพาะการแข่งขนัที:กําหนดไว้เป็นแบบ Equipped 
 
เสื 3อยืดที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3: 
 (1) เสื 3อยืดจะต้องผลิตจากผ้าหรือวสัดสิุ:งทอสงัเคราะห์ตลอดทั 3งชดุ และไมส่ามารถผลิตด้วยวสัดทีุ:มีลกัษณะยืดได้ใด ๆ ที:
เคลือบด้วยสารโพลีเมอร์ หรือวสัดคุล้ายๆ กนัที:มีลกัษณะยืดได้ไมว่า่จะทั 3งตวัเสื 3อหรือบางสว่นของเสื 3อ จะต้องไมมี่การเย็บตะเข็บ
เสริมกระเป๋ากระดมุและซิป จะมีได้แคค่อกลมของเสื 3อ 
 (2) เสื 3อยืดต้องมีแขนเสื 3อ แขนเสื 3อทั 3ง 2 ข้างต้องคลมุหวัไหลข่องนกักีฬาและไมย่าวไปจนถึงหรือตํา◌่กวา่ข้อศอกของ
นกักีฬา แขนเสื 3อจะต้องไมถ่กูถลกหรือม้วนขึ 3นไปบนหวัไหลร่ะหวา่งที:นกักีฬากําลงัทําการแข่งขนั 
 (3) เสื 3อยืดสามารถเป็นสีพื 3นสีเดียวกนัทั 3งตวัไมมี่โลโก้หรือสญัลกัษณ์ หรือสามารถมีโลโก้หรือสญัลกัษณ์ของ 
  - ประเทศของนกักีฬา 
  - ชื:อของนกักีฬา 
  - งานอีเว้นที:นกักีฬากําลงัแข่งขนั 
  - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
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  - สโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:า
กวา่เทา่นั 3น  
 

 
 การปรับเปลี:ยนหรือซอ่มแซมเสื 3อยืดที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัจาการออกแบบดั 3งเดิมตามที:ผู้ผลิตและผู้ ที:
ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการทางเทคนิคได้ผลิตไว้จะทําให้เสื 3อยืดนั 3นผิดกฎสําหรับการนําไปใช้ในการแข่งขนั วสัดจุะต้องคลมุ
พื 3นที:ทั 3งหวัไหลต่ามที:ชี 3ในลกูศรหมายเลข 2 
 
กางเกงชั Eนใน 
นกักีฬาต้องสวมใสก่างเกงขาสั 3นสําหรับการออกกําลงักาย (athletic supporter) หรือกางเกงชั 3นในมาตรฐานทั:วไปที:ทําจากสวม
ผสมของผ้าฝา้ย ผ้าไนลอน หรือโพลีเอสเตอร์ภายในชดุสําหรับการแข่งขนั นกักีฬาหญิงสามารถสวมใสเ่สื 3อชั 3นในทั:วไปหรือเสื 3อชั 3นใน
สําหรับออกกําลงักายได้ ชดุวา่ยนํ 3าหรือชดุที:ผลิตด้วยวสัดทีุ:มีลกัษณะยืดได้ใด ๆ ที:เคลือบด้วยสารโพลีเมอร์ หรือวสัดคุล้ายๆ กนัที:มี
ลกัษณะยืดได้ ยกเว้นยางยืดบริเวณเอว จะไมส่ามารถสวมใสใ่ต้ชดุที:ใช้ในการแข่งขนัได้ กางเกงชั 3นในใด ๆ ที:เพิ:มความสามารถใน
การยกถือวา่ผิดกฎกติกาการแข่งขนัของ IPF 
 

 
ถุงเท้า 
 ถงุเท้าที:สามารถใสไ่ด้มีดงันี 3 
  - ถงุเท้าอาจมีหลายสีหรือสีอะไรก็ได้ และอาจจะมีโลโก้ของผู้ผลติได้ 
  - ถงุเท้าไมส่ามารถยาวจนสมัผสักบัปลอกรัดหวัเข่าได้ 
  - ห้ามใสถ่งุน่องถงุเท้าและกางเกงรัดรูปที:มีความยาวเทา่กบัความยาวของขา  
  - จะต้องสวมใสถ่งุเท้าที:ปกคลมุหน้าแข้งเพื:อความปลอดภยัในการแข่งขนัทา่ Deadlift 
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เข็มขัด 
 ผู้แข่งขนัสามารถใสเ่ข็มขดัสําหรับการแข่งขนัได้ และถ้าสวมใสจ่ะต้องอยูด้่านนอกของชดุยกนํ 3าหนกั และอนญุาตให้ใช้
เฉพาะเข็มขดัจากผู้ผลิตที:อยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF” เทา่นั 3น  
 
 วสัดแุละการผลิต 
 (a) ตวัเข็มขดัต้องผลิตจากหนงั ไวนิล หรือวสัดอืุ:น ๆที:ไมยื่ดชั 3นเดียว หรือถ้ามีมากกวา่ 1 ชั 3นให้ประกอบเข้าด้วยกนัด้วยกาว
หรือเย็บเข้าด้วยกนั 
 (b) เข็มขดัต้องไมมี่วสัดรุองหรือหนนุใด ๆในทกุ ๆ สว่นของของเข็มขดัทั 3งภายในและภายนอก 
 (c) หวัเข็มขดัต้องยดึอยูที่:ปลายด้านหนึ:งของสายเข็มขดัโดยใช้สลกัเกลียวหรือการเย็บ 
 (d) หวัเข็มขดัสามารถมีง่ามหนึ:งหรือสองง่ามได้ หรือ เป็นประเภท "ปลดลอ็คง่าย" หรือที:เรียกวา่ lever 
 (e) หว่งรัดสายเข็มขดัจะต้องติดอยูใ่กล้กบัหวัเข็มขดัโดยใช้สลกัเกลียวหรือการเย็บ 
 (f) เข็มขดัอาจเป็นสีเดียวหรือหลายสี และไมมี่โลโก้หรือสามารถมีโลโก้และสญัลกัษณ์ของ 
  - ประเทศของนกักีฬา 
  - ชื:อของนกักีฬา 
  - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
  - โลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ของสโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ในการ
แข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:ากวา่เทา่นั 3น  
 
 ขนาด 
 1. ความกว้างของเข็มขดั 10 ซม. 
 2. ความหนาสงูสดุของเข็มขดัคือ 13 มม. ตลอดความยาวหลกัของเข็มขดั 
 3. ความกว้างขอบด้านในของหวัเข็มขดัสงูสดุคือ 11 ซม. 
 4. ความกว้างขอบด้านนอกของหวัเข็มขดัสงูสดุคือ 13 ซม. 
 5. ความกว้างสงูสดุของหว่งรัดสายเข็มขดัคือ 5 ซม. 
 6. ระยะหา่งสงูสดุระหวา่งขอบเข็มขดัและปลายด้านไกลสดุของหว่งรัดสายเข็มขดัคือ 25 ซม 
 
 จดุวดัขนาดที:ถกูต้อง 

 
รองเท้าหรือรองเท้าบู๊ต 
 รองเท้าหรือรองเท้าบู๊ตที:สามารถใสไ่ด้ 
 (a) จะต้องสวมเฉพาะรองเท้ากีฬาในร่มเทา่นั 3น หรือรองเท้าบู๊ตกีฬา Weightlifting/Powerlifting หรือ Deadlift 
Slippers ที:อธิบายไปข้างต้นหมายถึงรองเท้าที:ใช้ในกีฬาในร่มเช่น มวยปลํ 3าหรือบาสเกตบอล สว่นรองเท้าเดินป่าไมไ่ด้รวมอยูใ่น
หมวดหมูนี่ 3 
    (b) ห้ามมีสว่นของพื 3นรองเท้าที:สงูกวา่ 5 ซม. 
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    (c) พื 3นรองเท้าต้องแบนราบ ยกตวัอย่างเช่น ไมมี่แฉกยื:นออกมา ไมมี่ความขรุขระ หรือการเปลี:ยนแปลงจากรูปแบบมาตรฐาน     
    (d) แผน่รองเท้าภายในรองเท้าที:ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ:งของรองเท้าที:ผลิตจะได้รับการอนมุติัให้ใช้ได้แคค่วามหนาไมเ่กิน 1 ซม. 
    (e) ไมอ่นญุาติให้ใช้ถงุเท้าที:มียางภายนอกที:รองฝ่าเท้าในการแข่งขนัตา่ง ๆ ทั 3ง Squat Bench Press และ Deadlift 
 
ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่า 
 ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าจะเป็นทรงกระบอกผลิตจากยางเทียม (Neoprene)  สวมใสเ่ฉพาะที:บริเวณหวัเข่าเทา่นั 3นในขณะที:
กําลงัแข่งขนั และจะไมส่ามารถนําไปสวมใสใ่นสว่นอื:น ๆ ของร่างกายได้นอกจากหวัเขา่ นกักีฬาไมส่ามารถสวมปลอกหุ้มบริเวณหวั

เขา่หากสวมใสส่ายรัดเขา่อยูแ่ล้ว ซึ:งเป็นไปตามกฎของ “สายรัด” ข้างลา่ง 
 
 เฉพาะปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าจากผู้ผลิตที:อยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั 
IPF” เทา่นั 3น ที:สามารถ 
ใช้ได้ในการแข่งขนั นอกจากนี 3ปลอกหุ้มหวัเข่าจากผู้ผลิตที:ได้รับการอนมุติัจะต้องทําตามข้อกําหนดทั 3งหมดของกฎระเบียบทาง
เทคนิคของ IPF ปลอกหุ้มหวัเข่าจากผู้ผลิตที:ได้รับการอนมุติัที:ฝ่าฝืนกฎของ IPF จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ในการแข่งขนั 
 
 ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3 
 (a) ปลอกหุ้มต้องผลิตจากยางเทียมนีโอพรีน 1 ชั 3นตลอดทั 3งชิ 3น หรือมีผ้าชั 3นเดียวปกคลมุได้และผ้านั 3นจะต้องมีลกัษณะ 
non-supportive มีรอยเย็บตะเข็บได้ หรือสามารเย็บติดกบัยางเทียมได้ ในการผลิตปลอกหุ้มข้อเข่าทั 3งหมดต้องไมมี่สว่นใดที:ช่วย
สง่เสริมข้อเข่าของนกักีฬา 
ให้เด้งกลบัได้ 
 (b) ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องมีความหนาสงูสดุ 7 มม. และความยาวสงูสดุ 30 ซม. 
 (c) ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องไมมี่สายรัดเพิ:มเติม แถบสําหรับปะยดึ (ตีนตุ๊กแก) สายมดัให้แน่น แผน่รอง หรืออปุกรณ์ 
ตา่ง ๆ คล้ายกบัที:กลา่วมานี 3 
ที:ช่วยสง่เสริมข้อเข่า ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องเป็นทรงกระบอกยาวและมีชิ 3นเดียว โดยที:ไมมี่รูบริเวณยางเทียมหรือวสัดทีุ:ใช้ 
ปกคลมุ 
 (d) เมื:อนกักีฬาสวมใสป่ลอกหุ้มบริเวณหวัเขา่ในการแขง่ขนั ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าจะต้องไมส่มัผสักบัชดุสทูของนกักีฬา
หรือถงุเท้าและต้องอยูกึ่:งกลางข้อเข่า 
 
สายรัด 
 อนญุาตให้ใช้สายรัดชั 3นเดียวที:ทอด้วยยางยืดซึ:งคลมุด้วยโพลีเอสเตอร์ ผ้าฝา้ย หรือทั 3งสองอยา่งรวมกนั หรือใช้ผ้ายน่
สําหรับการแพทย์เทา่นั 3น 
 
 สายรัดที:ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั 
 อนญุาตให้ใช้สายรัดที:ผลิตจากผู้ผลิตที:ได้ลงทะเบียนและอนมุติัจากคณะกรรมการทางเทคนิคเทา่นั 3นสําหรับการแขง่ขนั 
 
 สายรัดที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั 
 สายรัดที:ทําจากผ้ายน่สําหรับการแพทย์หรือผ้าพนัแผลและสายซบัเหงื:อไมต้่องขอการอนมุติัจากทางคณะกรรมการทาง
เทคนิค 
 
ข้อมือ 
 1. สายรัดข้อมือต้องมีความยาวไมเ่กิน 1 เมตร มีความกว้างไมเ่กิน 8 เซนติเมตร ปลอกหุ้มและแถบสําหรับปะยดึที:ใช้
สําหรับยดึเกาะรวมกนัใน 
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ความยาวไมเ่กิน 1 เมตร สามารถใช้หว่งติดไว้เพื:อช่วยยดึได้ โดยที:ตวัหวัต้องไมอ่ยูเ่หนือกวา่นิวหวัแมมื่อหรือนิ 3วมือในระหวา่งการยก
นํ 3าหนกั 
 2. สามารถสวมใสส่ายซบัเหงื:อมาตรฐานได้ โดยที:มีความกว้างได้ไมเ่กิน 12 เซนติเมตร ไมส่ามารถสสวมสายรัดข้อมือกบั
สายซบัเหงื:อร่วมกนัได้ 
 3. ที:คลมุข้อมือต้องไมมี่ความยาวเหนือจดุศนูย์กลางของข้อตอ่บริเวณข้อมือเกิน 10 เซนติเมตร หรือตํ:ากวา่จดุศนูย์กลาง
ของข้อตอ่บริเวณข้อมือเกิน 2 เซนติเมตร และต้องมีความกว้างไมเ่กิน 12 เซนติเมตร 
 4. ผู้หญิงมสุลิมสามารถใส ่Hijab ได้ในระหวา่งการแข่งขนั ในการแข่งขนัแบบ Bench Press คณะกรรมการการแข่งขนัอา
จะกําหนดให้นกักีฬาผกูผม ซึ:งเป็นไปตามลกัษณะการยกแบบ Bench Press 
 
หวัเข่า 
 1. สามารถสวมใสส่ายรัดที:มีความยาวไมเ่กิน � เมตร และมีความกว้างไมเ่กิน � เซนติเมตรได้เฉพาะในการแข่งขนัที:
กําหนดไว้ให้เป็นแบบ Equipped สายรัดหวัเข่าต้องไมมี่ความยาวเหนือจดุศนูย์กลางของข้อตอ่บริเวณหวัเข่าเกิน �� เซนติเมตร 
หรือตํ:ากวา่จดุศนูย์กลางของข้อตอ่บริเวณหวัเขา่เกิน �� เซนติเมตร และต้องไมมี่ความกว้างในการรัดหวัเข่าเกิน �� เซนติเมตร 
สามารถสวมใสป่ลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าที:ทาง IPF อนมุติให้ใช้ได้ ไมส่ามารถให้ใช้ทั 3งสองสิ:งนี 3พร้อมกนัได้โดยเด็ดขาด ยางเทียม 

(Neoprene) อาจทํามาจาก “ยางสงัเคราะห์ แตต้่องใช้ใสไ่ด้ในปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าเทา่นั 3น” 
 2. สายรัดต้องอยูติ่ดกบัถงุเท้าหรือชดุสําหรับการแข่งขนั 
 3. สายรัดต้องไมใ่ช้บริเวณอื:น ๆ ตามร่างกาย 
 
ผ้าพันทางการแพทย์ (Medical tape) 
 1. สามารถพนัผ้าพนัได้สองชั 3นบริเวณนิ 3วหวัแมมื่อ ผ้าพนัหรือผ้าอื:น ๆ ที:มีลกัษณะคล้ายคลงึไมส่ามารถสวมใสไ่ด้บริเวณ
อื:นใดตามร่างกาย 
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตอยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการหรือหวัหน้ากรรมการ ผ้าพนัทางการแพทย์ไมส่ามารถใช้เพื:อช่วยนกักีฬาใน
การถือบาร์ 
 2. หากมีเงื:อนไขที:ใช้ก่อนการอนมุติัจากทางคณะกรรมการ แพทย์ ผู้ ช่วยแพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ที:อยูใ่นหน้าที: ผ้า
พนัทางการแพทย์ 
สามารถใช้ได้กบัอาการบาดเจ็บทางร่างกายตา่ง ๆ ซึ:งจะต้องไมทํ่าให้นกักีฬามีข้อได้เปรียบที:ไมเ่หมาะสม 
 3. ในการแข่งขนัที:อาจไมมี่คณะกรรมการ (jury) อยูแ่ละไมมี่บคุลากรทางการแพทย์อยูใ่นหน้าที: หวัหน้าผู้ตดัสินจะเป็นผู้ มี
อํานาจในการตดัสินการใช้ผ้าพนัทางการแพทย์ 
 
การตรวจสอบอปุกรณ์สว่นบคุคล 
 1. การตรวจสอบอปุกรณ์สว่นบคุคลสําหรับนกักีฬายกนํ 3าหนกัทกุ ๆ คนในการแข่งขนัอาจทําในเวลาใดก็ได้ (ช่วงเวลาอาจะ
มีการประกาศในระหวา่งการประชมุทางเทคนิค) จะต้องเกิดขึ 3นก่อนอยา่งน้อย �� นาทีก่อนการเริ:มประเภทรุ่นนํ 3าหนกันั 3น ๆ ของ
นกักีฬา 
 2. ต้องมีการมอบหมายกรรมการอยา่งน้อย � คนในการทําหน้าที:นี 3 อปุกรณ์ทั 3งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนมุติั
ก่อนที:จะรับการประทบัตราหรือทําเครื:องหมายอยา่งเป็นทางการ 
 3. สายรัดที:มีความยาวเกินกวา่ที:อนญุาตให้ใช้จะไมไ่ด้รับอนญุาต แตส่ามารถตดัสายให้ได้ความยาวที:ถกูต้องและขอเข้า
รับการตรวจสอบใหมไ่ด้ 
 4. อปุกรณ์ที:ได้รับการพิจารณาวา่ไมส่ะอาดหรือฉีกขาดจะไมไ่ด้รับอนญุาต 
 5. เอกสารการตรวจสอบที:ได้ลงลายมือชื:อแล้วจะต้องสง่ให้กบัทางประธานคณะกรรมการเมื:อสิ 3นสดุช่วงเวลาการตรวจสอบ 
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 6. หากนกักีฬาปรากฎตวับนพื 3นที:การแข่งขนัโดยสวมใสห่รือใช้อปุกรณ์ที:ผิดกฎภายหลงัจากการตรวจสอบแล้ว 
นอกเหนือจากอปุกรณ์ที:ทางกรรมการอาจปลอ่ยผา่นโดยไมไ่ด้ตั 3งใจแล้ว นกักีฬาจะถกูถอดสิทธิ�จากการแข่งขนัโดยทนัที 
 7. อปุกรณ์ทั 3งหมดที:กลา่วไว้ข้างต้นภายใต้อปุกรณ์สว่นบคุคลต้องได้รับการตรวจสอบ 
 8. นกักีฬาไมส่ามารถใสห่มวกในระหวา่งอยูบ่นพื 3นที:การแข่งขนัในระหวา่งการยกนํ 3าหนกั อปุกรณ์ตา่ง ๆ เช่นนาฬิกาข้อมือ 
เครื:องเพชรพลอยเพื:อความสวยงาม mouthpiece อปุกรณ์แวน่ตา และเครื:องสําหรับสขุอนามยัสําหรับผู้หญิงจําเป็นต้องได้รับการ
ตรวจสอบ 
 9. ก่อนจะทําสถิติโลก นกักีฬาจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ควบคมุทางเทคนิค หากพบวา่นกักีฬาสวมใสห่รือใช้อปุกรณ์
ที:ผิดกฎการแข่งขนั นอกเหนือจากอปุกรณ์ที:ทางกรรมการอาจปลอ่ยผา่นโดยไมไ่ด้ตั 3งใจแล้ว นกักีฬาจะถกูถอดสิทธิ�จากการแข่งขนั
โดยทนัที 
 10. ผู้ตดัสินและผู้ควบคมุทางเทคนิคสําหรับกประเภทรุ่นนํ 3าหนกันั 3น ๆ จะต้องมารวมตวักนั � นาทีก่อนเริ:มตรวจสอบ
อปุกรณ์สว่นบคุคล 
 11. โค้ชหรือนกักีฬาต้องยืนยนัการเข้าร่วมของนกักีฬาในการแข่งขนัตอ่หวัหน้ากรรมการไมช้่ากวา่ระหวา่งรอบแรกของการ
ชั:งนํ 3าหนกัในรุ่นนํ 3าหนกั 
นั 3น ๆ เพื:อมีสิทธิ�เข้าชั:งนํ 3าหนกั 
 
โลโก้ของผู้สนับสนุน 
 โลโก้และสญัลกัษณ์ของผู้ผลิตที:ระบไุว้ใน “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับอนมุติัสําหรับการแข่งขนั IPF” 
ประเทศหรือนกักีฬาอาจขอให้เลขาธิการ IPF อนญุาตให้มีโลโก้หรือสญัลกัษณ์เพิ:มเติมเพื:อระบวุา่ได้รับการอนมุติัให้โชว์ได้บน
รายการหรืออปุกรณ์สว่นบคุคลสําหรับประเทศที:ยื:นขอหรือผู้ยกเทา่นั 3น โลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ดงักลา่วต้องมาพร้อมกบั
คา่ธรรมเนียมที:กําหนดโดย IPF Executive ทางผู้บริหารอาจอนมุติัโลโก้หรือสญัลกัษณ์ แตจ่ะมีสิทธิ�ปฏิเสธการอนมุติัตามที:
ผู้บริหารเห็นวา่โลโก้หรือสญัลกัษณ์จะเป็นการประนีประนอมผลประโยชน์ทางการค้าของ IPF หรือไมผ่า่นมาตรฐานที:ดี นอกจากนี 3
ผู้บริหารยงัมีสิทธิ�ในการอนมุติัที:จะจํากดั ขนาดหรือตําแหน่งของอปุกรณ์สว่นบคุคลหรือโลโก้หรือสญัลกัษณ์ การอนมุติัใด ๆ การ
อนมุติัจะเป็นไปตามปฏิทินคือ ปีตอ่ปี ซึ:งต้องสมคัรใหมแ่ละชําระคา่ธรรมเนียมสําหรับการใช้โลโก้หรือสญัลกัษณ์หลงัจากที:หมดอาย ุ
� ปี เพื:อดําเนินการใช้ตอ่ โลโก้หรือสญัลกัษณ์ที:ได้รับการอนมุติัภายใต้กฎข้อนี 3จะต้องระบไุว้ในภาคผนวกที: “รายการเครื:องแตง่กาย
ที:ได้รับอนมุติัและอปุกรณ์สําหรับการใช้งานที:การแข่งขนั IPF” ยงั IPF เลขาธิการจะออกหนงัสืออนมุติัให้ผู้สมคัรที:ประสบ
ความสําเร็จจดหมายที:แสดงโลโก้หรือสญัลกัษณ์ที:ได้รับอนญุาตและระบวุนัที:ได้รับการอนมุติัและข้อ จํากดั ในการอนมุติัหนงัสือ
ดงักลา่ว เป็นหลกัฐานที:ยอมรับได้สําหรับผู้ตดัสินในการแข่งขนัที:ได้รับอนมุติั โลโก้หรือสญัลกัษณ์ที:ได้รับการอนมุติัภายใต้กฎข้อนี 3
จะต้องระบไุว้ในภาคผนวกใน “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF”  นอกจากนี 3เลขาธิการ  
IPF  จะออกหนงัสืออนมุติัให้ผู้สมคัรที:ประสบความสําเร็จ จดหมายที:แสดงโลโก้หรือสญัลกัษณ์ที:ได้รับอนญุาตและระบวุนัที:ที:ได้รับ
การอนมุติัและข้อจํากดัในการอนมุติั หนงัสือดงักลา่วเป็นหลกัฐานที:ยอมรับได้สําหรับผู้ตดัสินในการแข่งขนัที:ได้รับอนมุติั 
 
 โลโก้หรือสญัลกัษณ์ของผู้ผลิตที:ไมอ่ยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF”
และในสว่นเพิ:มเติมของโลโก้หรือสญัลกัษณ์ที:ได้รับอนมุติัซึ:งกําหนดโดยกฎ “โลโก้ของผู้สนบัสนนุ” นี 3อาจใช้เฉพาะกบัเสื 3อยืด 
รองเท้า หรือถงุเท้าเทา่นั 3นโดยที:โลโก้หรือตราสญัลกัษณ์จะต้องพิมพ์หรือปักและมีขนาดไมเ่กิน 5 ซม. x 2 ซม. 
 
กฎโดยทั+วไป 
 1. ไมอ่นญุาตให้ให้นํ 3ามนั นํ 3ามนัหลอ่ลื:น สารหลอ่ลื:นบนร่างกายหรืออปุกรณ์สว่นบคุคลใด ๆ โดยเดด็ขาด 
 2. แปง้เดก็ ยางเรซิน แปง้ฝุ่ น หรือแม็กนีเซียมคาร์บอเนต ถือเป็นสารที:กําหนดให้ใช้ทาตามร่างกายหรือเครื:องแตง่กายได้ 
แตไ่มส่ามารถทาที:สายรัดได้ 
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 3. ไมอ่นญุาตให้ใช้สารกาวยดึติดใด ๆ ด้านใต้ของเครื:องรองเท้าโดยเด็ดขาด รวมถึงวสัดลุกัษณะยดึเหนียวที:มากบัรองเท้า 
เช่น กระดาษทราย ผ้าทรายและอื:น ๆ รวมถึงเรซิ:นและแมกนีเซียมคาร์บอเนต นํ 3าแบบฉีดสเปรย์ถือวา่ใช้ได้ 
 4. ห้ามใช้สารแปลกปลอมอื:น ๆ กบัอปุกรณ์ Powerlifting ซึ:งหมายถึงสารตา่ง ๆ ทกุชนิด ยกเว้นการใช้นํ 3ายาฆา่เชื 3อโรค
เป็นครั 3งคราวในการทําความสะอาดบาร์ ม้านั:ง หรือพื 3นเวทีการแข่งขนั 
 5. อนญุาตให้สวมใสเ่ครื:องปอ้งกนัการกระแทกชนิดเบาระหวา่งถงุเท้ากบัหน้าแข้งได้ 
 

Powerlifting และกฎการทาํการแข่งขัน 

Squat 
 1. ผู้ เลน่จะต้องหนัหน้าไปทางด้านหน้าของเวทีการแขง่ขนั วางบาร์พาดบนบา่ทั 3งสองข้างขนานกบัพื 3น มือและนิ 3วมือทั 3งสอง
ข้างต้องจบัที:ตวับาร์ภายในบริเวณปลอกคอด้านในของบาร์ 
 2. ผู้ เลน่ยกบาร์ออกจากเสาเก็บบาร์ (ในจงัหวะนี 3ผู้ เลน่สามารถให้ spotter/loader ช่วยยกออกหรือไมก็่ได้) แล้วให้ขยบั
ถอยหลงัออกมาอยูใ่นทา่เริ:มต้น ตวันิ:งและตรง (ลําตวัสามารถเฉียงได้เลก็น้อย) ขาเหยียดตรงลอ็คหวัเขา่ (ทา่เริ:มต้น) จากนั 3นผู้
ตดัสินหลกัจะออกคําสั:งให้เริ:มยกทา่นี 3ด้วยการสบัแขนลงพร้อมเสียงคําสั:ง “Squat” ก่อนที:ผู้ตดัสินจะออกคําสั:งนี 3ผู้ เลน่สามารถจดั
ระเบียบร่างกายได้ในลกัษณะที:กฎกติการะบไุว้เทา่นั 3น ภายในเวลา 5 วินาทีนบัตั 3งแตผู่้ เลน่อยูใ่นท่าเตรียมพร้อม หากผู้ตดัสินหลกั
เห็นวา่ผู้ เลน่มีลกัษณะทา่ทางไมพ่ร้อมที:จะเริ:มยก ผู้ตดัสินหลกัจะออกคําสั:ง “Replace the bar” พร้อมกบัสบัแขนขึ 3นเพื:อความ
ปลอดภยัของผู้ เลน่ จากนั 3นผู้ตดัสนิหลกัจะทําการชี 3แจงเหตผุล 
 3. หลงัจากได้รับคําสั:ง “Squat” ให้ผู้ เลน่เริ:มงอเข่าและยอ่ตวัลงจนกระทั:งกระดกูข้อสะโพกบริเวณขาหนีบด้านหน้า (hip 
joint) และจดุบนสดุของขาทอ่นบนลงไปอยูใ่นระดบัที:ตํ:ากวา่หวัเข่า การยกในแตล่ะรอบผู้ เลน่สามารถยกได้ 1 ครั 3งเทา่นั 3น โดยจะ
เริ:มนบัตั 3งแตต่อนที:ผู้ เลน่เริ:มงอเข่า 
 4. ผู้ เลน่สามารถลกุขึ 3น ยืนตรงได้(ลําตวัสามารถเฉียงได้เลก็น้อย) โดยไมต้่องรอคําสั:งใด ๆ เหยียดขาตรงลอ็คหวัเขา่ ที:จดุ
ตํ:าสดุของทา่ squat ผู้ เลน่ไมส่ามารถขยบัก้นลงขึ 3นได้ซํ 3า ๆ (bounce) และหลงัจากที:ผู้ เลน่เริ:มยกตวัขึ 3นจากจดุตํ:าสดุแล้วจะไม่
สามารถเคลื:อนตวัตํ:าลงได้อีก เมื:อผู้ เลน่ยืนนิ:งได้แล้ว (ทา่จบ) ผู้ตดัสินหลกัจะออกคําสั:งให้เก็บบาร์ 
 5. คําสั:งให้เก็บบาร์มีดงันี 3คือ ผู้ตดัสินหลกัผลกัแขนมาด้านหลงั (มือหงายขึ 3น) พร้อมกบัออกคําสั:งวา่ “Rack” จากนั 3นผู้ เลน่
จะต้องนําบาร์ไปเก็บไว้ที:เสาเช่นเดิม การเคลื:อนขาของผู้ เลน่ต้องไมอ่ยูใ่นลกัษณะที:เดินไมไ่หว และเพื:อความปลอดภยัของผู้ เลน่ผู้
ตดัสินหลกัสามารถขอความช่วยเหลือจาก spotter/loader ให้ช่วยเก็บบาร์แตผู่้ เลน่ยงัจะต้องประคองบาร์ไปด้วย 
 6. ในการแข่งขนัผู้ เลน่จะมี spotter/loader บนแทน่แข่งขนัจํานวนอยา่งน้อย 2-5 คน โดยผู้ตดัสนิจะเป็นผู้ กําหนด
จํานวน spotter/loader ได้ตลอดช่วงการแข่งขนั 
 
สาเหตุในการถูกตัดสิทธิwของการแข่ง Squat 
 1. ความผิดพลาดในการไมฟั่งคําสั:งของหวัหน้าผู้ตดัสินตอนเริ:มต้นหรือตอนสิ 3นสดุการยก  
 2. การเด้งสองตอ่หรือเคลื:อนตวัตํ:าลงหลงัจากที:ผู้ เลน่ยกตวัขึ 3นจากจดุตํ:าสดุแล้ว squat 
 3. ความผิดพลาดจากการไมไ่ด้ยืดตวัตั 3งตรงแล้วไมไ่ด้ล๊อคหวัเข่าในตอนเริ:มยกและตอนยกเสร็จ 
 4. ก้าวถอยหลงัหรือไปข้างหน้าหรือขยบัเท้าออกด้านข้างนั 3นถือวา่ผิด ขยบัเท้าระหวา่งตาตุม่และส้นเท้านั 3นไมถื่อวา่ผิด ๖
(rocking) 
 5. ความผิดพลาดจากการงอหวัเข่าและลดตวัลงแล้วต้นขาที:ข้อตอ่สะโพกนั 3นไมไ่ด้ลดลงตํ:ากวา่หวัเข่า ตามที:เห็นในรูป 
 6. spotters หรือ loaders สมัผสับาร์หรือนกัยก ระหวา่งคําสั:งของหวัหน้าผู้ตดัสินเพื:อช่วยให้นกักีฬายกง่ายขึ 3น 
 7. ข้อศอกหรือต้นแขนสมัผสักบัขาเพื:อพยงุหรือช่วยในการยกนั 3นถือวา่ผิด แตก่ารสมัผสัเลก็น้อยที:ไมไ่ด้มีสว่นในการช่วยยก
นั 3นสามารถทําได้ 
 8. การทําบาร์หลน่หรือการโยนบาร์หลงัจากการยกสิ 3นสดุ 
 9. ไมทํ่าตามข้อบงัคบัหรือคําอธิบายทา่ยกตา่ง ๆ ภายใต้กฎการแขง่ขนั Squat 
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รูปภาพด้านลา่งแสดงตําแหน่งของบาร์โดยทั:วไปแตไ่มจํ่าเป็นต้องเป็นเช่นนี 3เทา่นั 3น และลกัษณะความลกึตามกําหนดของท่า Squat 
 

 
Bench Press 
 1. ม้านั:งจะต้องวางบนพื 3นที:การแข่งขนัโดยที:หวัหนัหน้าไปข้างหน้าหรือทํามมุสงูสดุ 45 องศา 
 2. ผู้ เลน่จะต้องนอนลงบนม้านั:งโดยให้ศีรษะ บา่และก้นสมัผสัเบาะของม้านั:งตลอดการยก เท้าต้องเหยียบราบบนพื 3นให้
เต็มฝ่าเท้า มือและนิ 3วมือกําตวับาร์ที:วางอยูก่บัเสาเก็บบาร์ นิ 3วและนิ 3วโปง้ต้องกํารอบบาร์ (thumbs around grip) ลกัษณะการจบั
บาร์ต้องเป็นเช่นนี 3ตลอดการยก ผู้ เลน่สามารถขยบัเท้าได้ (ในลกัษณะที:เท้ายงัคงต้องวางราบกบัพื 3นตลอดเวลา) ผมของผู้ เลน่จะต้อง
ไมบ่งัศีรษะด้านหลงั ผู้ตดัสินสามารถแจ้งให้ผู้ เลน่จดัทรงผมเพื:อให้ผู้ตดัสินสามารถมองเห็นศีรษะด้านหลงัของผู้ เลน่ได้หากจําเป็น 
 3. ผู้ เลน่สามารถใช้แผน่รองเท้าพื 3นผิวเรียบ (plates) เพื:อความมั:นคงในการยดึเกาะกบัพื 3นได้ หรือใช้บลอ็กสําหรับรองเท้า
ขนาดสงูไมเ่กิน 30 ซ.ม. ความกว้างไมเ่กิน 60 ซ.ม. และความยาวไมเ่กิน 40 ซ.ม. เพื:อเพิ:มความสงูของพื 3นได้ ในการแข่งขนัระหวา่ง
ประเทศผู้จดัการแข่งขนัควรจดัเตรียมบลอ็กรองเท้าความสงูขนาด 5 10 20และ30 เซนติเมตร ไว้ให้ผู้ เข้าแข่งขนั 
 4. จํากดัให้มี spotter หรือ loader อยูบ่นพื 3นที:การแข่งขนัไมเ่กิน 5 คน และไมน้่อยกวา่ 2 คนในเวลาใด ๆ หลงัจากวาง
ตําแหน่งตวัเองได้ถกูต้องแล้ว นกักีฬาสามารถขอให้ spotter หรือ loader ช่วยถอนบาร์ออกจากเสาร์ตั 3งบาร์ได้ การยกออกหากให้ 
spotter หรือ loader ช่วยจะต้องอยูใ่นช่วงระยะความยาวของแขน 
 5. ช่วงหา่งระหวา่งมือสองข้างจะต้องไมเ่กิน 81 ซม. โดยวดัจากนิ 3วชี 3 (นิ 3วชี 3ทั 3งสองข้างต้องอยูใ่นจดุบอกตําแหน่ง 81 ซม. 
และนิ 3วชี 3ทั 3งนิ 3วต้องอยูติ่ดกบัจดุมาร์ก 81 ซม. หากใช้ maximum grip) ห้ามใช้ reverse grip 
 6. หลงัจากถอนบาร์ออกจากเสาร์ตั 3งบาร์แล้ว ไมว่า่จะด้วยการช่วยเหลือของ spotter หรือ loader หรือไมก็่ตาม นกักีฬา
ต้องรอสญัญาณจากหวัหน้ากรรมการโดยให้ตั 3งแขนตรงและข้อศอกอยูก่บัที: หวัหน้ากกรมการจะสง่สญัญาณทนัทีที:นกักีฬาไม่
เคลื:อนที:และบาร์วางอยูใ่นตําแหน่งที:เหมาะสมแล้ว นกักีฬาอาจได้รับคําสั:ง “Replace” บาร์พร้อมกบัการเคลื:อนที:แขนไปด้านหลงั
ด้วยเหตผุลทางความปลอดภยัหากนกักีฬาไมอ่ยูใ่นตําแหน่งที:ถกูต้องก่อนการเริ:มยกนํ 3าหนกัเกินกวา่ 5 วินาที จากนั 3นหวัหน้า
กรรมการจะบอกเหตผุลวา่เหตใุดถึงไมส่ง่สญัญาณ 
 7. สญัญาณในการเริ:มการแข่งขนัจะต้องประกอบด้วยการเคลื:อนแขนลงด้านลา่งพร้อมคําสั:งเสียง “Start”  
 8. หลงัจากที:ได้รับสญัญาณ นกักีฬาต้องลดบาร์ลงบนหน้าอกหรือบริเวณหน้าท้อง (บาร์ต้องไมส่มัผสักบัเข็มขดั) ถือค้างไว้
กบัที: หลงัจากนั 3นหวัหน้ากรรมการจะให้สญัญาณคําสั:งเสียงวา่ “Press” ให้เหยียดแขนดนับาร์จนแขนเหยียดตงึ ลอ็คแขนค้างและ
นิ:งไว้ เมื:อนิ:งแล้วผู้ตดัสินหลกัจะออกคําสั:งวา่ “Rack” พร้อมผลกัแขนมาด้านหลงั   (มือหงายขึ 3น) จากนั 3นผู้ เลน่จะต้องนําบาร์เก็บไว้
ที:เสาเช่นเดิม ในการยกหากผู้ เลน่ไมส่ามารถนําบาร์ลงสมัผสัที:หน้าอกหรือท้องได้ หรือผู้ เลน่ลดบาร์ลงสมัผสัเข็มขดัแทนนั 3นผู้ตดัสินก็
จะออกคําสั:ง “Rack” เช่นกนั  
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กฎสาํหรับผู้พกิารที+เข้าร่วมในการแข่งขัน Bench Press Championship อย่างเดียวของ IPF  
 การแข่งขนั Bench Press Championship จะต้องจดัขึ 3นโดยไมมี่การแบง่ division พิเศษสําหรับนกักีฬาผู้ พิการตา่ง ๆ 
เช่น ตาบอด มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือมีความบกพร่องทางการเคลื:อนที: เป็นต้น นกักีฬาอาจได้รับการช่วยเหลือตอ่และ

จากม้านั:งได้ “การช่วยเหลือตอ่” หมายถึง “ด้วยความช่วยเหลือของโค้ชและ/หรือการใช้ไม้พยงุ ไม้เท้า หรือวีลแชร์” กฎการแข่งขนั

จะใช้ได้โดยเทา่เทียมกนักบั 
กลุม่คนที:มีร่างกายสมบรูณ์ สําหรับนกักีฬาที:ถกูตดัขาออก จะต้องพิจารณาให้ใช้ขาเทียมเหมือนกบัขาปกติ นกักีฬาจะต้องชั:ง
นํ 3าหนกัโดยไมมี่เครื:องช่วยนั 3น โดยจะมีการเพิ:มนํ 3าหนกัทดแทนให้ตามตารางสดัสว่นที:ตั 3งไว้ ซึ:งมีอ้างอิงอยูใ่นหวัข้อ การชั:งนํ 3าหนกั 
ข้อที: 5 สําหรับนกันกักีฬานํ 3าหนกัที:ร่างกายทอ่นลา่งทํางานผิดปกติซึ:งต้องใช้เครื:องพยงุขาหรืออปุกรณ์ที:คล้ายคลงึสําหรับการเดิน 
จะต้องพิจารณาวา่อปุกรณ์นั 3นเป็นสว่นหนึ:งของร่างกายปกติและนกักีฬาจะต้องชั:งนํ 3าหนกัโดยสวมใสอ่ปุกรณ์นั 3นด้วย 
 
สาเหตุในการถูกตัดสิทธิwของการแข่ง Bench Press 
 1.ความผิดพลาดในการไมฟั่งคําสั:งของหวัหน้าผู้ตดัสินตอนเริ:มต้นหรือตอนสิ 3นสดุการยก 
 2.การเปลี:ยนแปลงตําแหน่งทา่ยกที:ได้จดัตั 3งไว้ดีแล้วในระหวา่งการยกเช่น การยกหวั, หวัไหลห่รือก้นขึ 3นจากตําแหน่งแรกที:
โดนตวัม้านั:งไปแล้ว หรือมือที:เคลื:อนไปทางซ้ายหรือขวาบนบาร์ 
 3. การยกบาร์ขึ 3นหรือการลดบาร์ลงหลงัจากที:บาร์ได้หยดุนิ:งบนอกแล้วหรือบนบริเวณท้องเพื:อช่วยในการยก 
 4. ในขณะที:ยกบาร์และยืดบาร์ออกไปแล้วได้ลดบาร์ลง 
 5. บาร์ลดลงไมถึ่งบริเวณหน้าอกหรือบริเวณท้องเช่นบาร์ไมแ่ตะบริเวณที:หน้าอกหรือบริเวณท้องหรือกําลงัสมัผสักบัเข็มขดั 
 6. ความผิดพลาดจากการไมยื่ดแขนตรงและลอ็กข้อศอกตอนสิ 3นสดุการยก 
 7. spotters หรือ loaders สมัผสับาร์หรือนกักีฬาในระหวา่งที:หวัหน้าผู้ตดัสินให้สญัญาณเพื:อช่วยให้นกักีฬายกง่ายขึ 3น 
 8. เท้าของนกักีฬาไปสมัผสักบัตวัม้านั:งหรือบริเวณทกุสว่นของม้านั:ง 
 9. ตั 3งใจให้บาร์สมัผสักบัเสาตั 3งบาร์ในขณะยกเพื:อให้ยกบาร์ได้งา่ยขึ 3น 
 10. ไมทํ่าตามข้อบงัคบัหรือทําตามการอธิบายทา่ยกตา่ง ๆ 
 
Deadlift 
 1. ผู้ เลน่จะต้องหนัหน้าไปทางด้านหน้าของเวทีการแขง่ขนั บาร์วางขนานกบัพื 3นและอยูด้่านหน้าของเท้าผู้ เลน่ ผู้ เลน่จบับาร์
ด้วยมือทั 3งสองข้างในลกัษณะที:เข้ากฎกติกา ดงึบาร์ขึ 3นจนตวัตั 3งขึ 3นตรง 
 2.ทา่จบที:สมบรูณ์คือ ผู้ เลน่ล๊อคเขา่ขาเหยียดตงึ หวัไหลล๊่อคไปด้านหลงั 
 3. ผู้ตดัสินหลกัจะออกคําสั:งด้วยการสบัแขนลงพร้อมเสียงคําสั:ง “Down” เมื:อตวับาร์หยดุการเคลื:อนไหวและผู้ เลน่อยูใ่น
ทา่จบที:สมบรูณ์ 
 4. การที:บาร์ถกูยกขึ 3นไมว่า่ด้วยลกัษณะใดก็ตามจะถือวา่ผู้ เลน่เริ:มยกทา่นี 3แล้ว และเมื:อเริ:มการยกแล้วตวับาร์ไมส่ามารถ
เคลื:อนตํ:าลงได้เลยจนกวา่ผู้ เลน่อยูใ่นทา่จบที:สมบรูณ์ ยกเว้นแตก่ารเคลื:อนตํ:าลงเลก็น้อยของบาร์ที:เกิดจากการล๊อคหวัไหลไ่ป
ด้านหลงั (ทา่จบ) จะไมถื่อวา่เป็นการทําผิดกติกา 
 
สาเหตุในการถูกตัดสิทธิwของการแข่ง Deadlift 
 1. การเคลื:อนตํ:าลงของตวับาร์ก่อนที:บาร์จะไปถึงระดบัสงูสดุ 
 2. การที:ผู้ เลน่ไมส่ามารถยืนตวัตรงและไมส่ามารถล๊อคไหลไ่ปด้านหลงัได้ 
 3. การที:ผู้ เลน่ไมส่ามารถล๊อคเข่าและเหยียดขาตงึได้ในทา่จบ 
 4. การวางบาร์ลงบนต้นขาเพื:อช่วยรับนํ 3าหนกัระหวา่งการยก แตก่ารที:บาร์สมัผสัต้นขาในลกัษณะที:ไมไ่ด้ช่วยรับนํ 3าหนกั
ของบาร์นั 3นไมถื่อวา่ผิดกติกา หากผู้ตดัสินเกิดความลงัเลไมม่ั:นใจในคําตดัสินผู้ เลน่จะได้รับผลประโยชน์จากความไมม่ั:นใจของผู้
ตดัสินนี 3 
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 5. การที:ผู้ เลน่ก้าวเท้าไปด้านหน้าหรือด้านหลงั หรือการเคลื:อนเท้าไปทางด้านข้าง แตก่ารโยกตวัของฝ่าเท้าโดยที:ฝ่าเท้ายงั
วางอยูที่:เดิมนั 3นถือวา่สามารถทําได้ หลงัจากที:ผู้ตดัสินหลกัออกคําสั:ง “Down” แล้วนั 3นการเคลื:อนตวัของเท้าในลกัษณะใด ๆ ก็ตาม
ถือวา่สามารถทําได้  
 6. การเลื:อนบาร์ลงก่อนได้รับคําสั:ง “Down” จากผู้ตดัสนิหลกั 
 7. การปลอ่ยหรือวางบาร์ลงพื 3นเวทีแข่งขนัโดยไมค่วบคมุนํ 3าหนกัขาลงของตวับาร์ด้วยมือทั 3งสองข้างของผู้ เลน่ เช่นการ
ปลอ่ยบาร์ออกจากมือ 
ก่อนบาร์ถึงพื 3น 
 8. ผู้ เลน่ทําผิดกฎกติกาตา่ง ๆ ที:กําหนด  
 
รูปภาพด้านลา่งนี 3แสดงการยกบาร์ขึ 3นโดยใช้หน้าแข้งช่วยในขณะยก 
 

การเข้ารับการชั+งนํ Eาหนัก 
 1. การเข้ารับการชั:งนํ 3าหนกัในการแข่งขนัจะต้องเริ:มขึ 3นไมเ่ร็วกวา่สองชั:วโมงก่อนเริ:มการแข่งขนัรุ่นการแข่งนั 3นๆหรือรุ่น
เหลา่นั 3น นกักีฬาทกุคนในประเภทตา่ง ๆ จะต้องเข้าร่วมการชั:งนํ 3าหนกั ซึ:งจะดําเนินการโดยมีผู้ตดัสินที:ได้รับมอบหมาย �-� คนอยู่
ด้วย ประเภทนํ 3าหนกัตา่ง ๆ อาจจะรวมกนั 
ในช่วง/รอบเดียว 
 2. หากยงัไมมี่การให้เลขลอ็ตตจะมีการจบัสลากเลขลอ็ตเพื:อเรียงลําดบัการชั:งนํ 3าหนกั เลขลอ็ตที:จบัมาจะระบลํุาดบัการยก
นํ 3าหนกัตลอดการแข่งขนัด้วยเมื:อนกักีฬากําหนดนํ 3าหนกัเดียวกนัในการยก 
 3. ช่วงเวลาชั:งนํ 3าหนกัจะมีระยะเวลา � ชั:วโมง �� นาที 
 4. การชั:งนํ 3าหนกัสําหรับนกักีฬาแตล่ะคนจะดําเนินในห้องที:มีประตปิูดสนิท โดยมีเพียงนกักีฬา โค้ช หรือผู้จดัการของ
นกักีฬาและผู้ตดัสิน �-� คน นกักีฬาจะต้องสวมใสถ่งุเท้า หรือมีกระดาษทิชชบูนแผน่หนาบนพื 3นที:ตราชั:ง นกักีฬาจะต้องระบตุวัตน
ด้วยการแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 
 5. นกักีฬาอาจจะชั:งนํ 3าหนกัด้วยร่างกายเปลือยเปลา่หรือใสก่างเกงชั 3นในที:มีลกัษณะจําเพาะตา่ง ๆ ที:กําหนดไว้ตามกฎ
และต้องไมมี่ผลในการเปลี:ยนแปลงนํ 3าหนกัของนกักีฬาหากมีคําถามในเรื:องนํ 3าหนกัของชดุชั 3นในอาจมีการเรียกร้องให้ชั:งนํ 3าหนกั
ด้วยร่างกายเปลือยเปลา่ซํ 3าอีกครั 3ง “ในการแข่งขนัที:มีผู้ เข้าร่วมแข่งขนัทั 3งสองเพศ กระบวนการชั:งนํ 3าหนกัอาจเปลี:ยนแปลงได้เพื:อให้
แน่ใจวา่นกักีฬาได้รับการชั:งนํ 3าหนกัโดยเจ้าหน้าที:ที:มีเพศเดียวกบัตนเอง เจ้าหน้าที:คนอื:น ๆ เพิ:มเติม (ซึ:งไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ตดัสิน)” 
อาจจะได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที:นี 3ได้ 
นกักีฬาพิการ/ขาขาดที:เข้าแข่งขนั Bench Press Championship ตา่ง ๆ จะได้รับคา่เพิ:มเติมจากนํ 3าหนกัตวัดงันี 3 
สําหรับช่วงที:ขาดไปตํ:ากวา่ตาตุม่ลงไปแตล่ะข้าง = �/�� ของนํ 3าหนกัร่างกาย 
สําหรับช่วงที:ขาดไปตํ:ากวา่หวัเข่าลงไปแตล่ะข้าง  = �/�� ของนํ 3าหนกัตวั 
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สําหรับช่วงที:ขาดไปเหนือขึ 3นจากหวัเข่าแตล่ะข้าง = �/�� ของนํ 3าหนกัตวั 
สําหรับช่วงสะโพกแตล่ะข้างที:ขาดไป = �/� ของนํ 3าหนกัตวั 
สําหรับนกักีฬาที:ช่วงลา่งทํางานได้ไมส่มบรูณ์ซึ:งต้องใช้เครื:องดามขาหรืออปุกรณ์ที:คล้ายคลงึในการเดิน จะต้องถือวา่อปุกรณ์นั 3นเป็น
สว่นหนึ:งของร่างกายและนกักีฬาจะต้องชั:งนํ 3าหนกัโดยใสอ่ปุกรณ์เหลา่นั 3นด้วย 
 6. นกักีฬาแตล่ะคนมีโอกาสวดันํ 3าหนกัได้เพียงครั 3งเดียว เฉพาะคนที:นํ 3าหนกัตวัหนกัหรือเบากวา่คา่จํากดัของประเภทที:ลง
เข้าแขง่ขนั 
จะได้รับอนญุาตให้ชั:งซํ 3าได้ นกักีฬาเหลา่นั 3นจะต้องกลบัไปชั:งใหมภ่ายในระยะเวลา � ชั:วโมง �� นาที มิฉะนั 3นจะถกูตดัสิทธิ�จากการ
แข่งขนั นกักีฬาสามารถชั:งนํ 3าหนกัใหมไ่ด้มากครั 3งตามลําดบัเลขลอ็ตอนญุาต นกักีฬาสามารถวดันํ 3าหนกัได้นอกกรอบเวลา � ชั:วโมง 
�� นาทีที:กําหนดไว้ในกรณีที:นกักีฬาปรากฎตวัภายในช่วงเวลาที:จํากดัไว้แตถ่กูปฏิเสธโอกาสการขึ 3นตราชั:งเนื:องจากจํานวนนกักีฬา
ที:เตรียมวดันํ 3าหนกัที:มีมาก จากนั 3นนกักีฬาอาจได้รับอนญุาตให้ชั:งนํ 3าหนกัซํ 3าอีก � ครั 3งตามดลุยพินิจของผู้ตดัสิน นํ 3าหนกัร่างกาย
ตามตกลงของนกักีฬาที:ชั:งได้จะต้องไมถ่กูเผยแพร่ออกไปจนกวา่นกักีฬาทกุคนที:แข่งขนัในรุ่นการแข่งนั 3น ๆ หรือรุ่นเหลา่นั 3น ได้รับการ
ชั:งนํ 3าหนกัครบแล้ว 
 7. นกักีฬาชั:งนํ 3าหนกัได้เฉพาะในประเภทที:ได้ระบไุว้พร้อมการเสนอชื:อ �� วนัก่อนการแข่งขนั ในกรณีที:มีการจดักลุม่ในรุ่น
นํ 3าหนกัเดียวกนั กลุม่บีและซีสามารถยกนํ 3าหนกัแยกออกไปและยกก่อนกลุม่เอ หากมีการแยกกลุม่ตามเวลาที:ตา่งกนัแบบนี 3 กลุม่เอ
จะต้องมีนกักีฬาอยา่งน้อย � (แปด) คน สงูสดุที: �� (สิบสี:) คน 
 8. นกักีฬาจะต้องตรวจสอบความสงูของที:ตั 3งบาร์ squat และ bench press และขนาดบลอ็ครองเท้าก่อนเริ:มการแข่งขนั 
เอกสารบนัทกึความสงูของที:ตั 3งบาร์จะต้องได้รับการลงนามหรือลงชื:อต้นหลงัจากตรวจสอบโดยนกักีฬาหรือโค้ช โดยขึ 3นอยูก่บัตวั
นกักีฬาเองตามความสนใจ สําเนาเอกสารทางการนี 3จะสง่ไปยงัคณะกรรมการ โฆษก และผู้จดัการพื 3นที:การแข่งขนั 
 

ลาํดับการแข่งขัน 

ระบบตามรอบ 
 �. ในช่วงชั:งนํ 3าหนกันกักีฬาหรือโค้ชของนกักีฬาต้องแจ้งนํ 3าหนกัแรกในการยกของทั 3ง � ทา่ ในบตัรยกนํ 3าหนกัรอบแรก ลง
นามโดยนกักีฬาหรือโค้ชของนกักีฬาและให้เจ้าหน้าที:ดแูลการชั:งนํ 3าหนกัเก็บไว้ บตัรโฆษกจะถือยดึเป็นบตัรยกนํ 3าหนกัครั 3งแรกที:
เหมาะสม จากนั 3นนกักีฬาจะได้รับบตัรแจ้งนํ 3าหนกัเปลา่จํานวน �� ใบไว้ใช้ในระหวา่งการแข่งขนั � ใบใช้สําหรับการแข่งขนั Squat 
� ใบใช้สําหรับ Bench Press และ � ใบ ใช้สําหรับ Deadlift แตล่ะทา่การแขง่ขนัจะแบง่กลุม่โดยใช้บตัรสีตา่งกนั เมื:อทําการยก
นํ 3าหนกัครั 3งแรกแล้ว นกักีฬาหรือโค้ชจะต้องเลือกนํ 3าหนกัที:ต้องการสําหรับการยกนํ 3าหนกัครั 3งที: � นํ 3าหนกันั 3นจะต้องกรอกตาม
ตําแหน่งที:ระบไุว้บนบตัรและสง่ให้เลขานกุารการแข่งขนัหรือเจ้าหน้าที:ที:ได้รับมอบหมายคนอื:น ๆ ภายในเวลา � นาทีที:อนญุาตไว้จะ
หมดลง สําหรับการยกนํ 3าหนกัทั 3ง � ประเภทในรอบที: � และ � จะใช้กระบวนการแบบเดียวกนันี 3 ความรับผิดชอบในการแจ้งสง่
นํ 3าหนกัภายในเวลาที:กําหนดเป็นของนกักีฬาและโค้ชเทา่นั 3น ในระบบตามรอบไมต้่องสง่ให้ผู้ตรวจสอบหลายคนตรวจสอบบตัรแจ้ง
นํ 3าหนกั แตส่ง่ให้กบัเจ้าหน้าที:ที:ได้รับมอบหมายได้โดยตรง ตวัอยา่งของบตัรแจ้งนํ 3าหนกัแสดงไว้ตามข้างลา่งนี 3 พงึระลกึไว้วา่ช่องใส่
นํ 3าหนกัแรกบนบตัรแจ้งนํ 3าหนกัจะใช้ในกรณีที:มีการเปลี:ยนแปลงนํ 3าหนกัการยกครั 3งแรกที:ได้รับอนญุาตแล้วเทา่นั 3น ในทํานอง
เดียวกนั ช่องที: � และ � ในบตัรแจ้งนํ 3าหนกั deadlift มีไว้ใช้สําหรับการเปลี:ยนแปลงการนํ 3าหนกัสองครั 3งที:ได้รับการอนญุาตแล้วใน
การ deadlift รอบที: � หากต้องการ สําหรับการแขง่ bench press เพียงทา่เดียวนั 3นจะใช้บตัรที:มีลกัษณะคล้ายคลงึกบับตัร 
deadlift 
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บัตรแจ้งนํ Eาหนัก 

 
 
 2. เมื:อมีผู้ เข้าแข่งขนัเข้าตั 3งแต ่10 คนขึ 3นไปในการแข่งขนั 1 รอบ อาจมีการแบง่ออกเป็นกลุม่เท่า ๆ กนัของนกักีฬา อย่างไร
ก็ตาม ต้องมีการแบง่กลุม่เมื:อมีนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนัในรอบเดียวกนัตั 3งแต ่15 คนขึ 3นไป 1 รอบการแข่งขนัสามารถใช้การจดั
ประเภทรุ่นนํ 3าหนกัเดียวหรือหลายรุ่นนํ 3าหนกั ก็ได้ตามดลุยพินิจของผู้จดัการแข่งขนัเพื:อวตัถปุระสงค์ในการนําเสนอ การแข่งขนัยก
นํ 3าหนกั Bench Press Championship อย่างเดียวสามารถจดักลุม่ได้ถึง 20 กลุม่การจดักลุม่จะต้องกําหนดโดยการตรวจสอบ
นํ 3าหนกัรวมที:ดีที:สดุของนกักีฬาที:ทําได้ในการแข่งขนัระดบัชาติหรือระดบันานาชาติในระหวา่ง 12 เดือนที:ผา่นมานกักีฬาที:มีคา่
นํ 3าหนกัที:ทําได้ตํ:าสดุจะจดัอยูใ่นกลุม่แรกในการยกนํ 3าหนกัพร้อมกบักลุม่ที:มีคา่นํ 3าหนกัรวมที:ทําได้สงูขึ 3นอยา่งตอ่เนื:องจดัเป็นกลุม่อื:น 
ๆ เพิ:มเติมตามความเหมาะสม หากนกักีฬาไมไ่ด้ระบคุา่นํ 3าหนกัที:ทําได้รวมในช่วง 12 เดือนที:ผา่นมา นกักีฬาทา่นนั 3นจะถกูจดัอยูใ่น
กลุม่ที: 1 โดยอตัโนมติั 
 3. นกักีฬาแตล่ะคนจะทําการยกนํ 3าหนกัครั 3งแรกในรอบแรก ยกนํ 3าหนกัครั 3งที: 2 ในรอบที: 2 และยกนํ 3าหนกัครั 3งที: 3 ใน 
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รอบที: 3  
 4. เมื:อมีนกักีฬาน้อยกวา่ 6 คนใน 1 กลุม่ จะต้องทําการเพิ:มเวลาอนญุาตชดเชยในช่วงสิ 3นสดุของแตล่ะรอบตามนี 3: สําหรับ
จํานวน 5 คนให้เพิ:ม 1 นาที 4 คนให้เพิ:ม 2 นาที 3 คนให้เพิ:ม 3 นาที เวลาเพิ:ม 3 นาทีถือเป็นเวลาอนญุาตสงูสดุที:ให้ได้ในช่วงสิ 3นสดุ
ของแตล่ะรอบ หากนกักีฬายกนํ 3าหนกัตอ่จากตวัเองเลยในระหวา่งได้รับเวลาชดเชย การใช้เวลาตามเวลาชดเชย 3 นาทีถือเป็น
ระยะเวลาสงูสดุที:อนญุาตให้ใช้ได้ สําหรับเวลาชดเชยที:เกี:ยวข้องกบักลุม่ตา่ง ๆ การถอนบาร์ออกจากที:ตั 3งจะทําในช่วงหมดเวลา
ชดเชย โดยทําการถอนบาร์ แล้วตอ่ด้วย 1 นาทีก่อนเริ:มการยกนํ 3าหนกั 
 5. นํ 3าหนกับนบาร์จะต้องเพิ:มขึ 3นอยา่งตอ่เนื:องในระหวา่งแตล่ะรอบ โดยอยูใ่นหลกัของ “rising bar” นํ 3าหนกับนบาร์จะไม่
มีทางลดลงภายในรอบหนึ:งๆ ยกเว้นข้อผิดพลาดตามที:ได้อธิบายไว้ในข้อ (i) และจะทําได้ตอนสิ 3นสดุในแตล่ะรอบ 
 6. คําสั:งยกนํ 3าหนกัในแตล่ะรอบจะกําหนดโดยตวัเลือกนํ 3าหนกัของนกักีฬาในรอบนั 3น ๆ หากมีนกักีฬาสองคนเลือกนํ 3าหนกั
เทา่กนั นกักีฬาที:มีเลขสลากน้อยที:สดุที:ได้จากการวดันํ 3าหนกัจะทําการยกนํ 3าหนกัก่อน หลกัการนี 3ใช้ได้เช่นเดียวกบัการยกนํ 3าหนกั 
Deadlift รอบที: 2 ถึง 3 ซึ:งนํ 3าหนกัอาจเปลี:ยนแปลงได้ถึงสองครั 3ง โดยที:เปลี:ยนแปลงได้ตามที:บาร์ยงัไมไ่ด้ยกขึ 3นตามนํ 3าหนกัที:
นกักีฬาได้เลือกไว้เดิมและตามที:โฆษก 
เรียกนกักีฬามายงับาร์ 
 ตวัอยา่ง:  
 นกักีฬา A ที:มีเลขสลากหมายเลข 5 ใสนํ่ 3าหนกั 250.0 กก. 
 นกักีฬา B ที:มีเลขสลากหมายเลข 2 ใสนํ่ 3าหนกั 252.5 กก. 
 นกักีฬา A ไมส่ามารถยกที: 250.0 กก. ได้ นกักีฬา B สามารถลดนํ 3าหนกัให้เหลือแค ่250.0 กก. เพื:อชนะการแข่งได้หรือไม ่
 ไมไ่ด้ ลําดบัการยกยงัคงกําหนดตามหมายเลขสลาก 
 7. หากไมส่ามารถยกนํ 3าหนกัสําเร็จ นกักีฬาจะไมย่กนํ 3าหนกัใหมท่นัที แตจ่ะต้องรอจนกวา่จะถึงรอบตอ่ไปก่อนที:จะได้ยก
นํ 3าหนกันั 3น ๆ อีกครั 3ง 
 8. หากในรอบใดรอบหนึ:งไมส่ามารถยกนํ 3าหนกัได้สําเร็จเนื:องจากบาร์ยกขึ 3นผิด มีข้อผิดพลาดจาก spotter หรือเกิดความ
ล้มเหลวทางอปุกรณ์ นกักีฬาจะได้รับสิทธิ�ยกนํ 3าหนกัเพิ:มเติมตามนํ 3าหนกัที:ถกูต้อง หากข้อผิดพลาดเกิดจากการที:บาร์ยกขึ 3น
ผิดพลาดและการยกนํ 3านํ 3าหนกัยงัไมไ่ด้เริ:ม นกักีฬาจะเลือกได้วา่จะยกตอ่ในรอบนั 3นเลยหรือทําการยกใหมเ่มื:อสิ 3นสดุรอบนั 3น ๆ ใน
กรณีอื:น ๆ นกักีฬาจะต้องใช้การยกนํ 3าหนกัพิเศษของตนเองตอนจบรอบนั 3น หากนกักีฬาเป็นผู้ เข้าแข่งขนัคนสดุท้ายในรอบนั 3นด้วย
แล้ว นกักีฬาทา่นนั 3นจะได้รับสิทธิ�พกั 3 นาทีก่อนยกนํ 3าหนกั หากเป็นคนที:สองจากท้ายจะได้รับสิทธิ�พกั 2 นาที หากเป็นคนที: 3 จาก
ท้ายจะได้รับ 1 นาที ในกรณีเหลา่นี 3ที:นกักีฬายกนํ 3าหนกัตอ่จากตวัเองและได้รับเวลาพกัชดเชย บาร์จะยกขึ 3นทนัทีที:เริ:มเข้าการยก
นํ 3าหนกัครั 3งใหม ่จากนั 3นจะเพิ:มเวลาชดเชยตอ่จากเวลาเดิม 1 นาทีตอ่การเริ:มการยกนํ 3าหนกั เวลาจะเริ:มเดินและนกักีฬาจะมีเวลา
ตามนั 3นในการยกนํ 3าหนกั นกักีฬาที:ยกตอ่จากตวัเองจะได้รับเวลา 4 นาทีวางบนนาฬิกา ซึ:งนกักีฬาสามารถเริ:มยกนํ 3าหนกัได้ทนัทีที:
พร้อม นกักีฬาคนที: 2 จากท้ายในรอบนั 3นจะได้เวลา 3 นาที คนที: 3 จากท้ายจะได้: เวลา 2 นาที ที:เหลือจะได้รับเวลา 1 นาทีตามปกติ
ในการเริ:มการยกนํ 3าหนกั ในการยกนํ 3าหนกั deadlift รอบที: 3 และแบบ bench press รอบเดี:ยว หากนกักีฬาได้รับโอกาสยก
นํ 3าหนกัพิเศษจากคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ (บาร์ยกขึ 3นไมถ่กูต้อง พบข้อผิดพลาดจาก spotter หรือ
ความล้มเหลวทางอปุกรณ์) นกักีฬาจะได้รับโอกาสยกเพิ:มเติมตามนํ 3าหนกัที:ถกูต้อง โดยที:ต้องยกนํ 3าหนกัตอ่จากตวัเอง 
 9. อนญุาตให้นกักีฬาเปลี:ยนนํ 3าหนกัในการเริ:มยกครั 3งแรกในแตล่ะการยกได้หนึ:งครั 3ง การเปลี:ยนนํ 3าหนกัอาจจะเปลี:ยนให้
สงูกวา่หรือตํ:ากวา่นํ 3าหนกัเดิมที:สง่ไว้และลําดบัการยกนํ 3าหนกัในรอบแรกจะเปลี:ยนไปตามลําดบั หากนกักีฬาอยูใ่นกลุม่แรก การ
เปลี:ยนแปลงนี 3อาจเกิดขึ 3นได้ตลอดเวลาภายใน 3 นาทีก่อนเริ:มการยกนํ 3าหนกัในรอบแรกนั 3น กลุม่ตอ่ ๆ มาก็ได้รับผลประโยชน์ที:
คล้ายคลงึภายในการยกนํ 3าหนกั 3 ครั 3งหลงัจากที:กลุม่ก่อนหน้าจบรอบสดุท้ายในการยกนํ 3าหนกันั 3น ๆ เส้นตายเหลา่นี 3ทางโฆษก
จะต้องประกาศให้ทราบลว่งหน้า หากไมมี่การแจ้งเส้นตายแล้ว การให้อํานาจการประกาศเช่นการเปลี:ยนแปลงตา่ง ๆ จะเกิดขึ 3นและ
ทางนกักีฬาสามารถเปลี:ยนได้ภายใน 1 นาทีของการประกาศนั 3น 
 10. นกักีฬาจะต้องสง่การยกนํ 3าหนกัครั 3งที: 2 และ 3 ภายใน 1 นาทีหลงัจากยกครั 3งแรกแล้ว เวลา 1 นาทีนี 3จะเริ:มต้นขึ 3นจาก
เวลาที:มีแสงไฟปรากฎ หากไมส่ง่นํ 3าหนกัภายในเวลาที:ให้ไว้ 1 นาที นกักีฬาจะได้รับสิทธิ�เพิ:มนํ 3าหนกั 2.5 กก. ในการยกนํ 3าหนกัครั 3ง
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ตอ่ไป หากนกักีฬาไมส่ามารถยกนํ 3าหนกัสําเร็จในครั 3งที:ผา่นมาและไมไ่ด้สง่นํ 3าหนกัที:จะใช้ในการยกตอ่ภายในเวลาที:ให้ไว้ 1 นาที จะ
ใสนํ่ 3าหนกัที:ยกนํ 3าหนกัล้มเหลวไว้ที:บาร์แทน 
 11. คา่นํ 3าหนกัที:สง่ไว้สําหรับการยกครั 3งที: 2 และ 3 ในการยกทั 3งสามรอบไมส่ามารถเปลี:ยนแปลงได้ ในทํานองเดียวกนัการ
ยกนํ 3าหนกัครั 3งที: 3 ของการยก Squat และ Bench Press ก็เปลี:ยนไมไ่ด้ ภายในเงื:อนไขนี 3 เมื:อเริ:มทําการยกนํ 3าหนกัในครั 3งนั 3นก็ไม่
สามารถถอนนํ 3าหนกัได้ บาร์จะต้องใสนํ่ 3าหนกัที:สง่ไว้และเวลาก็จะเริ:มเดิน 
 12. ในรอบที: 3 ของการแขง่ขนั deadlift สามารถเปลี:ยนนํ 3าหนกัได้ 2 ครั 3ง การเปลี:ยนนํ 3าหนกัอาจจะมากกวา่หรือน้อยกวา่
นํ 3าหนกัที:นกักีฬาเคยสง่ไปสําหรับการยกนํ 3าหนกัครั 3งที: 3 อย่างไรก็ตาม การเปลี:ยนแปลงนี 3จะทําได้เฉพาะเวลาที:โฆษกยงัไมไ่ด้เรียก
นกักีฬามาที:บาร์ที:ใสนํ่ 3าหนกัเดิม 
 13. ในการแข่งขนัยกนํ 3าหนกัเดี:ยวแบบ bench press กฎโดยทั:วไปจะเหมือนกนัในการแขง่ขนัยกนํ 3าหนกัทั 3งสามรายการ 
อย่างไรก็ตาม ในรอบที: 3 นกักีฬาสามารถเปลี:ยนคา่นํ 3าหนกัได้ 2 ครั 3งและกฎที:ระบไุว้ใน (13) สําหรับการแขง่ขนั deadlift ก็ใช้ได้
เทา่เทียมกนั 
 14. หากช่วงการยกนํ 3าหนกัประกอบด้วยกลุม่เดียว เช่นมีจํานวนนกักีฬาสงูสดุ 14 คน ช่วงระหวา่งยกนํ 3าหนกั 
ตา่ง ๆ จะได้อยูที่: 20 นาที เวลานี 3จดัไว้เพื:อให้แน่ใจวา่มีเวลาเพียงพอตอ่การอบอุน่ร่างกายและการจดัอปุกรณ์ตา่ง ๆ  
 15. เมื:อมีกลุม่ที:เข้าร่วมในแตล่ะช่วงตั 3งแต ่2 กลุม่ขึ 3นไปในพื 3นที:การแข่งขนัเดียว นกักีฬาจะจดัตามการซํ 3าของกลุม่ 
หลงัจากการจบแตป่ระเภทที:มีมากกวา่ 1 กลุม่ (squat, bench press) ช่วงระหวา่งยกนํ 3าหนกัจะได้อยูที่: 10 นาทีระหวา่งแตล่ะ
ประเภท 
ยกตวัอย่างเช่นหากมีผู้ เข้าแข่งขนัในแตล่ะช่วงสองกลุม่ กลุม่แรกจะยกนํ 3าหนกั squat ให้เสร็จสิ 3นทั 3ง 3 รอบ แล้วตอ่ด้วยกลุม่ที: 2 ซึ:ง
จะยกนํ 3าหนกั squat ให้เสร็จสิ 3นทั 3ง 3 รอบ ตอ่จากนั 3นจะจดัพื 3นที:การแข่งขนัสําหรับการแข่ง bench press แล้วกลุม่แรกก็จะยก
นํ 3าหนกั bench press ให้เสร็จสิ 3นทั 3ง 3 รอบ  แล้วตอ่ด้วยกลุม่ที: 2 ซึ:งจะยกนํ 3าหนกั bench press ให้เสร็จสิ 3นทั 3ง 3 รอบ ตอ่จากนั 3น
จะจดัพื 3นที:การแข่งขนัสําหรับการแข่ง deadlift แล้วกลุม่แรกก็จะยกนํ 3าหนกั deadlift ให้เสร็จสิ 3นทั 3ง 3 รอบ แล้วตอ่ด้วยกลุม่ที: 2 
ซึ:งจะยกนํ 3าหนกั deadlift ให้เสร็จสิ 3นทั 3ง 3 รอบ ระบบนี 3จะช่วยลบเวลาการเตรียมพื 3นที:การแข่งขนัโดยไมจํ่าเป็นออกไประหวา่งการ
ยกนํ 3าหนกั 
 
คณะกรรมการทางเทคนิคด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือของผู้จัดรายการจะมอบหมายเจ้าหน้าที+ดังต่อไปนี E 
 1. โฆษก/ผู้ประกาศ ซึ:งเป็นผู้ตดัสินระดบัชาติ/ระดบันานาชาติที:สามารถสนทนาภาษาองักฤษและพดูภาษาประเทศ
เจ้าภาพได้ 
 2. เลขานกุารทางเทคนิค ซึ:งเป็นผู้ตดัสินระดบันานาชาติที:อาจสนทนาและเขียนเป็นภาษาองักฤษกบัภาษาประเทศเจ้าภาพ
ได้ 
 3. ผู้จบัเวลา (ผู้ตดัสินที:ผา่นคณุสมบติั) 
 4. ผู้ตรวจสอบ/คณะสํารวจ 
 5. ผู้ เก็บคะแนน 
 6. spotter/loader กลุม่ชดุสวมใสที่:ถกูต้อง - เสื 3อคอกลมที:ใช้ในงานหรือเสื 3อคอกลมสีตามเครื:องแบบตามปกติ กางเกง
วอร์มสีตามเครื:องแบบ   รองเท้าออกกําลงัการหรือรองเท้ากีฬา กางเกงขาสั 3นสําหรับการเลน่กีฬาสามารถใสใ่นอากาศ
ร้อนตามที:กรรมการได้ตั 3งกฎไว้ 
 7. ผู้ควบคมุทางเทคนิค (ผู้ตดัสินระดบันานาชาติที:ผา่นคณุสมบติั) 
 8. อาจมีการมอบหมายเจ้าหน้าที:เพิ:มเติมได้ตามต้องการ เช่น แพทย์ ผู้ ช่วยแพทย์ เป็นต้น 
 
หน้าที:ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที:มีดงันี 3 
 1. โฆษกมีหน้าที:ในการดําเนินการแข่งขนัให้มีประสิทธิภาพ โฆษกจะทําหน้าที:เป็นพิธีกรและจดัลําดบัการยกแตล่ะครั 3งที:
เลือกโดยนกักีฬา โดยกําหนดตามนํ 3าหนกัและลําดบัสลากหากจําเป็น โฆษกจะประกาศนํ 3าหนกัที:ต้องการสําหรับการยกนํ 3าหนกัครั 3ง
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ตอ่ไปและชื:อของนกักีฬา เมื:อบาร์และพื 3นที:การแข่งขนัพร้อมสําหรับการยกนํ 3าหนกัแล้ว หวัหน้าผู้ตดัสินจะกําหนดความพร้อมให้
โฆษกทราบ เมื:อโฆษกประกาศวา่บาร์พร้อม 
และเรียกนกักีฬาเข้าสูพื่ 3นที:การแข่งขนัแล้ว เวลาการแข่งขนัก็จะเริ:มขึ 3น 

หากให้อธิบายเพิ:มเติมก็คือ เมื:อโฆษกประกาศวา่บาร์ “พร้อม/ยกขึ 3น” แล้ว ตอ่มานกักีฬาก็จะเตรียมเข้าสูก่ารยกนํ 3าหนกั การยก

นํ 3าหนกัที:ประกาศโดยโฆษกจะต้องแสดงบนปา้ยบอกคะแนนที:ตั 3งอยูใ่นตําแหน่งที:สะดดุตา โดยมีชื:อนกักีฬาเรียงกนัตามลําดบัสลาก 
 2. เลขานกุารทางเทคนิคมีหน้าที:เข้าร่วมการประชมุทางเทคนิคก่อนการแข่งขนั หากไมมี่คณะกรรมการทางเทคนิคหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการนั 3นเข้าร่วม เลขานกุารทางเทคนิคจะรวบรวมตารางของกรรมการและผู้ตดัสินจากชื:อของผู้ตดัสินเหลา่นั 3น

ตามที:ประกาศไว้วา่พร้อมสําหรับทําหน้าที:ตลอดการแข่งขนั เลขานกุารจะทํารายชื:อ “ผู้ตดัสินในหน้าที:และสมาชิกกรรมการ” ตามที:

จําเป็นสําหรับการแขง่ขนัและแจ้งผู้ตดัสนิของประเภทตา่ง ๆ ตามที:ได้จดัสรรไว้ หลงัจากการประชมุทางเทคนิค เมื:อการเสนอชื:อทีม
ครั 3งสดุท้ายรวบรวมเสร็จสิ 3นแล้ว เลขานกุารทางเทคนิคจะเริ:มทําเอกสารคะแนน เอกสารตรวจสอบอปุกรณ์ที:ไมไ่ด้ลงรายการ เอกสาร
ความสงูที:ตั 3งบาร์ และเอกสารลําดบัการวดันํ 3าหนกัสําหรับแตล่ะประเภทการแขง่ขนั โดยใสชื่:อของนกักีฬาทั 3งหมดที:เสนอชื:อใน
ประเภทนั 3น ๆ อาจมีการจบัสลากในขั 3นตอนนี 3เพื:อลําดบัการวดันํ 3าหนกัและการยกนํ 3าหนกั เลขานกุาร ทางเทคนิคจะทําบตัรการ
แข่งขนัสําหรับสง่ให้โฆษกแจกให้นกักีฬาทกุคนด้วยเช่นกนั งานเอกสารรวมถึงการแจกบตัรยกนํ 3าหนกัของนกักีฬา 
ให้เพียงพอตามที:กลา่วมานี 3จะใสใ่นซองที:เหมาะสมสําหรับประเภทนํ 3าหนกัแตล่ะรุ่นในการแข่งขนัและสง่ให้กบัหวัหน้าผู้ตดัสินใน
ประเภทนั 3น ๆ เลขานกุารทางเทคนิคจะเข้าร่วมในการวดันํ 3าหนกัแตล่ะครั 3งและให้คําแนะนําด้านกระบวนการและเรื:องตา่ง ๆ ที:ต้อง
ให้ความสนใจตอ่ผู้ตดัสินในหน้าที:นั 3น ๆ เลขานกุารทางเทคนิคควรเป็นผู้ตดัสินระดบันานาชาติที:มาจากประเทศเจ้าภาพและสามารถ
จดัการปัญหาตา่ง ๆ ที:อาจเกิดขึ 3นได้เนื:องจากความยุง่ยากด้านภาษาในที:แข่งขนั ถือเป็นหน้าที:ของผู้ อํานวยการการจดังานในการให้
แบบฟอร์มเปลา่ตา่ง ๆ และเอกสารที:จําเป็นเพื:อให้เลขานกุารทางเทคนิคทํางานได้  เอกสารคําอธิบายงานฉบบัสมบรูณ์พร้อมทั 3ง
เอกสารอื:น ๆ ที:เกี:ยวข้องสามารถรับได้จากคณะกรรมการทางเทคนิคโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ซึ:งจะมีให้สําหรับผู้ อํานวยการจดัการ
แข่งขนัทกุคน 
 3.  ผู้จบัเวลามีหน้าที:ในการจดบนัทกึเวลาที:ลว่งเลยไประหวา่งการประกาศและตอนที:บาร์พร้อมกบัตอนที:นกักีฬาเริ:มการ
ยกในแตล่ะครั 3ง ผู้จบัเวลามีหน้าที:จดบนัทกึเวลาเผื:อตา่ง ๆ เมื:อไรก็ตามที:ต้องการด้วย ยกตวัอย่างเช่นหลงัการยกนํ 3าหนกั นกักีฬา
จะต้องออกจากพื 3นที:การแข่งขนัภายใน 30 วินาที เมื:อนาฬิกาเดินอยูใ่นตอนยกนํ 3าหนกั จะหยดุเดินได้เมื:อหมดเวลาเผื:อแล้ว เมื:อเริ:ม
การยกนํ 3าหนกั หรือตามดลุยพินิจของหวัหน้าผู้ตดัสิน ฉะนั 3นแล้วถือเป็นหน้าที:สําคญัที:นกักีฬาและโค้ชต้องเช็กความสงูของที:ตั 3งบาร์ 
squat ก่อนถกูเรียกตวั เนื:องจากเวลาจะเริ:มเดินทนัทีที:บาร์ได้ประกาศวา่พร้อมแล้ว การปรับที:ตั 3งบาร์เพิ:มเติมจะต้องทําภายในเวลา
เผื:อ 1 นาทีของนกักีฬา เว้นแตว่า่นกักีฬาเสนอความสงูที:ตั 3งบาร์ของตนเองและทาง spotter/loader จดัไว้ไมถ่กูต้อง ฉะนั 3นถือเป็น
เรื:องจําเป็นที:นกักีฬาหรือโค้ชต้องลงนามหรือลงอกัษรขึ 3นต้นชื:อต้นความสงูของที:ตั 3งบาร์ สิ:งนี 3ถือเป็นเอกสารอยา่งเป็นทางการซึ:งต้อง
ใช้พิสจูน์ในกรณีโต้แย้งใด ๆ นกักีฬามีเวลา 1 นาที ในการเริ:มการยกนํ 3าหนกัหลงัจากที:โฆษกเรียกนกักีฬามาที:บาร์แล้ว หากไมเ่ริ:ม
ยกนํ 3าหนกัภายในเวลาที:กําหนด ผู้จบัเวลาจะขานเวลาแล้วหวัหน้าผู้ตดัสินจะต้องให้สญัญาณเสียง “rack” พร้อมการ 

เคลื:อนที:แขนไปข้างหลงั การยกนํ 3าหนกัจะประกาศวา่ “ไมย่ก” ซึ:งทําให้เสียสิทธิ�การยกนํ 3าหนกัในครั 3งนั 3น เมื:อนกักีฬาเริ:มการยก

นํ 3าหนกัภายในเวลาที:เผื:อไว้ให้ข้างต้นนาฬิกาก็จะหยดุเดิน คําจํากดัความของการเริ:มการยกนํ 3าหนกัขึ 3นอยูก่บัการยกนํ 3าหนกัที:ทําใน
ครั 3งนั 3น ๆ ในการยกนํ 3าหนกั squat กบั bench press จะเริ:มตามสญัญาณสั:งเริ:มของหวัหน้าผู้ตดัสิน โดยอ้างอิงได้จากข้อที: 3 ของ

หวัข้อ “ผู้ตดัสิน” ในการแข่งขนัแบบ deadlift การเริ:มยกนํ 3าหนกัจะเกิดขึ 3นเมื:อนกักีฬาเริ:มยกบาร์ขึ 3นในการยกนํ 3าหนกันั 3น 
 4. ผู้ตรวจสอบ/คณะสํารวจมีหน้าที:ในการรวบรวมนํ 3าหนกัที:จะใช้ในการยกจากนกันํ 3าหนกัหรือโค้ชและสง่ข้อมลูตอ่โฆษก
โดยทนัที นกักีฬาจะได้รับ 1 นาทีระหวา่งหลงัยกนํ 3าหนกัเสร็จสิ 3นในครั 3งก่อนกบัการแจ้งนํ 3าหนกัที:ต้องการในการยกครั 3งตอ่ไปตอ่
โฆษกโดยแจ้งผา่นผู้ตรวจสอบ 
 5. ผู้ตรวจสอบ/คณะสํารวจมีหน้าที:ในการรวบรวมนํ 3าหนกัที:จะใช้ในการยกจากนกันํ 3าหนกัหรือโค้ชและสง่ข้อมลูตอ่โฆษก
โดยทนัที นกักีฬาจะได้รับ 1 นาทีระหวา่งหลงัยกนํ 3าหนกัเสร็จสิ 3นในครั 3งก่อนกบัการแจ้งนํ 3าหนกัที:ต้องการในการยกครั 3งตอ่ไปตอ่
โฆษกโดยแจ้งผา่นผา่นผู้ตรวจสอบ 
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 6. Spotter/loader มีหน้าที:ยกและวางบาร์ ปรับที:ตั 3ง squat และม้านั:งตามที:ต้องการ ทําความสะอาดบาร์หรือพื 3นที:การ
แข่งขนัตามที:หวัหน้าผู้ตดัสินเรียกร้อง และตรวจสอบให้แน่ใจวา่พื 3นที:การแข่งขนัได้รับการบํารุงรักษาอยา่งดีและมีสภาพที:สะอาด
เรียบร้อยอยูต่ลอด ไมใ่ห้มี spotter/loader น้อยกวา่ 2 คนหรือมากกวา่ 5 คนไมว่า่ในเวลาใดก็ตามบนพื 3นที:การแข่งขนั เมื:อ
นกักีฬาเตรียมที:จะยกนํ 3าหนกั spotter/loader สามารถช่วยถอนบาร์ออกจากที:ตั 3งบาร์ได้ และสามารถช่วยวางบาร์กลบัที:ได้
หลงัจากที:ยกนํ 3าหนกัเสร็จสิ 3นด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตาม spotter/loader ห้ามสมัผสันกักีฬาหรือบาร์ในระหวา่งทําการยกนํ 3าหนกั 
ยกตวัอยา่งเช่นระหวา่งช่วงเวลาที:ลว่งเลยไปในระหวา่งการประกาศเริ:มและการให้สญัญาณสิ 3นสดุการยก ข้อยกเว้นเดียวสําหรับกฎ
นี 3คือหากการยกนํ 3าหนกัเสี:ยงอนัตรายและอาจะสง่ผลให้นกักีฬาบาดเจ็บได้ spotter/loader สามารถเข้าช่วยให้นกักีฬาที:บาร์ได้ไม่
วา่จะตามคําเรียกร้อง 
ของหวัหน้าผู้ตดัสินหรือตวันกักีฬาเอง หากนกักีฬาเสียสิทธิ�ในการยกที:สมบรูณ์ด้วยความผิดพลาดของ spotter/loader โดยไม่
เกิดความผิดพลาดจากตวัเอง นกักีฬาจะต้องได้รับสิทธิ�ในการยกนํ 3าหนกัใหมอี่กครั 3งตามการตดัสินใจของผู้ตดัสินและคณะกรรมการ
ตดัสินการแข่งขนัเมื:อจบรอบนั 3น 
 7. ผู้ควบคมุทางเทคนิคจะเป็นผู้ตรวจสอบให้แน่ใจวา่นกักีฬาเป็นคนเดียวกบัที:ประกาศและแตง่กายเรียบร้อยก่อนขึ 3นบน
พื 3นที:การแข่งขนั ผู้ควบคมุทางเทคนิคมีหน้าเข้าร่วมการควบคมุอปุกรณ์ด้วยเช่นกนั 
 
กฎเบด็เตล็ดต่าง ๆ (ข้อผิดพลาดในการยกบาร์ การประพฤตผิิด การอุทธรณ์ และอื+น ๆ) 
 1. ในระหวา่งการแข่งขนัใด ๆ ที:เกิดขึ 3นบนพื 3นที:การแข่งขนัหรือเวที มีเพียงนกักีฬาและโค้ช คณะกรรมการ ผู้ตดัสินที:ทํา
หน้าที:อยู ่spotter/loader และผู้ควบคมุทางเทคนิคเทา่นั 3นที:ได้รับอนญุาตให้อยูบ่นพื 3นที:การแข่งขนัหรือเวที ในระหวา่งการยก
นํ 3าหนกั มีเพียงนกักีฬา spotter/loader และผู้ตดัสินเทา่นั 3นที:ได้รับอนญุาตให้อยูบ่นพื 3นที:การแข่งขนั โค้ชจะต้องอยูภ่ายในพื 3นที:
สําหรับโค้ชตามที:กําหนดไว้โดยคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที:ทางเทคนิคที:ทําหน้าที:อยู ่พื 3นที:สําหรับโค้ชจะต้องอยูใ่นรูปแบบที:ให้โค้ช
อยูใ่นตําแหน่งที:มองเห็นนกักีฬาได้ชดัเจนพร้อมทั 3งสามารถให้คําแนะนําและสญัญาณตา่ง ๆ กบันกักีฬาที:เกี:ยวข้องกบัรายละเอียด
ทางเทคนิค (เช่นความลกึในการทํา squat) พื 3นที:สําหรับโค้ชจะต้องอยูใ่นระยะไมห่า่งไปกวา่ 5เมตรจากเวทีและหา่งจากเวทียก
นํ 3าหนกัโดยให้พื 3นที:สําหรับให้โค้ชเดินเพื:อสงัเกตการยกนํ 3าหนกัจากด้านใดก็ได้ทั 3งในมมุข้างด้านหลงัหรือข้างด้านหน้า 
การแตง่กายสําหรับโค้ชในการแข่งขนัระดบันานาชาติจะต้องเป็นชดุวอร์มของทีมชาติตวัเองพร้อมทั 3งเสื 3อคอกลมประจําทีมหรือที: 
IPF อนมุติั หรือสวมใสก่างเกงกีฬาขาสั 3นพร้อมทั 3งเสื 3อคอกลมประจําทีมหรือที: IPF อนมุติั โดยโค้ชจะต้องปฏิบติัตามกฎการแตง่กาย
นี 3 หากไมทํ่าตามกฎอาจสง่ผลให้โค้ชไมส่ามารถเข้าร่วมในห้องอบอุน่ร่างกายและบริเวณโดยรอบการแข่งขนัได้ ซึ:งเป็นไปตามการ
วางกฎของผู้ตดัสิน 
 2. นกักีฬาจะต้องไมพ่นัหรือปรับเครื:องแตง่กายของตนหรือใช้แอมโมเนียภายในพื 3นที:สาธารณะ ข้อยกเว้นเดียวสําหรับกฎนี 3
คือนกักีฬาสามารถปรับเข็มขดัของตนเองได้ 
 3. ในการแข่งขนัระดบันานาชาติระหวา่งนกักีฬาสองคนหรือระหวา่งสองประเทศที:แข่งขนัในประเภทนํ 3าหนกัที:ตา่งกนั 
นกักีฬาอาจเปลี:ยนนํ 3าหนกัที:ต้องการในการยกนํ 3าหนกัได้โดยไมคํ่านงึถึงเหตใุด ๆ นกักีฬาที:ต้องการนํ 3าหนกัที:เบาที:สดุในการเริ:มยก
ครั 3งแรกจะต้องยกนํ 3าหนกัก่อนและจะเป็นการตั 3งลําดบัสําหรับการยกนํ 3าหนกัที:เปลี:ยนไปตลอดการยกนํ 3าหนกัในรอบนั 3น 
 4. ในการแข่งขนัที:ยอมรับโดย IPF ตา่ง ๆ นํ 3าหนกัของบาร์เบลล์จะต้องทวีคณูด้วยนํ 3าหนกั 2.5 กก. เสมอ เว้นเสียแตว่า่การ
ยกนํ 3าหนกัจะทําเพื:อสร้างสถิติ ในการแข่งขั 3นทั 3ง squat, bench press และ deadlift การเพิ:มคา่นํ 3าหนกัจะต้องเพิ:มอยา่งน้อย 2.5 
กก.ระหวา่งการยกนํ 3าหนกัทั 3งหมด 
 - ในการยกนํ 3าหนกัเพื:อสร้างสถิติ นํ 3าหนกัของบาร์เบลล์จะต้องเกินกวา่สถิติเดิมอยา่งน้อย 0.5 กก. 
 - ในระหวา่งการแข่งขนั นกักีฬาอาจขอร้องให้ยกนํ 3าหนกัเพื:อสร้างสถิติที:ไมไ่ด้ทวีคา่นํ 3าหนกัด้วย 2.5 กก.ได้ หากการยก
นํ 3าหนกัสมบรูณ์ คา่นํ 3าหนกัที:ทําได้จะบนัทกึอยูใ่นทั 3งการยกนํ 3าหนกัของตนและคา่นํ 3าหนกัรวม 
 - การยกนํ 3าหนกัเพื:อสร้างสถิติอาจทําในการยกนํ 3าหนกัที:กําหนดไว้โดยนกักีฬาครั 3งไหนหรือทกุครั 3งก็ได้ 
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 - นกักีฬาสามารถเพิ:มคา่นํ 3าหนกัน้อยกวา่ 2.5 กก. สําหรับการยกเพื:อสร้างสถิติได้ในการแข่งขนั championship ที:ตนเข้า
แข่งขนั ยกตวัอย่างเช่นการยกนํ 3าหนกั master ในการแข่งขนัแบบ open จะไมส่ามารถใช้นํ 3าหนกัที:ตํ:ากวา่ 2.5 กก. ในการสร้าง
สถิติของ master ตา่ง ๆ ได้ 
 - ในกรณีที:นํ 3าหนกัที:ตั 3งไว้ในรอบตอ่มาไมท่วีคณูด้วย 2.5 กก.สําหรับการยกนํ 3าหนกัเพื:อทําลายสถิติ คา่นํ 3าหนกัจะลดลงให้
อยูใ่กล้เคียงกบัคา่ทวีคณูด้วย 2.5 กก. หากมีนกักีฬาทําลายคา่นํ 3าหนกันี 3ได้ในรอบก่อนหน้า 
ตวัอยา่งที: 1: สถิติปัจจบุนัอยูที่: 302.5 กก. 
นกักีฬา A ทําการ squat 300 กก. ในรอบแรกและเรียกคา่นํ 3าหนกัที: 303.5 กก. นกักีฬา B ทําการ squat 305 กก. ในรอบแรก 
การยกนํ 3าหนกัครั 3งที: 2 ของนกักีฬา A จะลดลงมาอยูที่: 302.5 กก. 
ตวัอยา่งที: 2: สถิติปัจจบุนัอยูที่: 300 กก. 
นกักีฬา A เรียกคา่นํ 3าหนกัเพิ:มเพียง � กก. (301 กก.) โดยยกนํ 3าหนกัครั 3งแรกสําเร็จที: 300 กก. ตามเหตกุารณ์ข้างต้น 
นกักีฬา B ยกนํ 3าหนกัได้ 305 กก. ในรอบแรก ณ จดุนี 3นกักีฬา A จะต้องยกนํ 3าหนกัด้วยคา่นํ 3าหนกัเพิ:มที:ใกล้เคียงกบั 2.5 กก. ขึ 3นไป 
(302.5 กก.) 
 5. หวัหน้าผู้ตดัสินจะมีหน้าที:ตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียวหากเกิดกรณีที:มีข้อผิดพลาดในการโหลดนํ 3าหนกัหรือการประกาศที:ไม่
ถกูต้องจากทางโฆษก การตดัสินใจจะสง่แจ้งตอ่โฆษกที:ทําหน้าที:ประกาศนั 3น ๆ ตวัอยา่งของการโหลดที:ผิดพลาดมีดงันี 3 
 - หากบาร์ที:โหลดมีนํ 3าหนกัเบากวา่ที:ได้เรียกไว้เดิมและการยกนํ 3าหนกัสมบรูณ์ นกักีฬาอาจรับการยกนํ 3าหนกัที:สมบรูณ์นั 3น
หรือเลือกที:จะยกนํ 3าหนกัอีกครั 3งตามนํ 3าหนกัที:ได้เรียกไว้เดิม หากการยกนํ 3าหนกัไมผ่า่นสมบรูณ์ นกักีฬาจะได้รับยกนํ 3าหนกัเพิ:มเติม
ตามคา่นํ 3าหนกัที:ได้เรียกไว้เดิม จากทั 3ง � กรณีนี 3 การยกนํ 3าหนกัเพิ:มเติมอาจทําได้ในตอนจบรอบแข่งขนัที:เกิดข้อผิดพลาดขึ 3น 
 - หากบาร์ที:โหลดมีนํ 3าหนกัที:หนกักวา่คา่นํ 3าหนกัที:เรียกเดิมและการยกนํ 3าหนกัสมบรูณ์ นกักีฬาจะได้รับผลการยกนํ 3าหนกั
นั 3น อย่างไรก็ตาม อาจะมีการลดคา่นํ 3าหนกัได้อีกครั 3งหากเรียกให้สําหรับนกักีฬาทา่นอื:น หากการยกนํ 3าหนกัไมผ่า่นสมบรูณ์ นกักีฬา
จะได้รับสิทธิ�การยกนํ 3าหนกัเพิ:มเติมเมื:อจบรอบการแข่งขนัที:เกิดข้อผิดพลาดขึ 3น 
 - หากการโหลดนํ 3าหนกัไมเ่ทา่กนัตรงบาร์ทั 3งสองข้าง หรือเกิดการเปลี:ยนแปลงที:บาร์หรือจานนํ 3าหนกัตา่ง ๆ ระหวา่งทําการ
ยกนํ 3าหนกั หรือพื 3นที:การแข่งขนัไมเ่รียบร้อย หากการยกนํ 3าหนกัสมบรูณ์ถึงแม้เกิดเหตเุหลา่นี 3 นกักีฬาสามารถยอมรับผลยกนํ 3าหนกั
นั 3นหรือเลือกที:จะยกนํ 3าหนกัใหมอี่กครั 3งได้ หากคา่การยกนํ 3าหนกัที:สมบรูณ์ไมไ่ด้อยูใ่นคา่ทวีคณู �.� กก. ลงตวั จะบนัทกึคา่นํ 3าหนกั
ที:ตํ:ากวา่แตใ่กล้เคียงกบัคา่ทวีคณู �.� กก. ลงตวัแทน หากการยกนํ 3าหนกัไมถ่กูต้องสมบรูณ์ นกักีฬาจะได้รับสิทธิ�ยกนํ 3าหนกัอีกครั 3ง 
การยกนํ 3าหนกัเพิ:มตา่ง ๆ จะทําได้เมื:อจบรอบการแข่งขนัที:เกิดข้อผิดพลาดขึ 3น 
 - หากโฆษกประกาศคา่นํ 3าหนกัผิดพลาด ไมว่า่จะเบากวา่หรือหนกักวา่คา่นํ 3าหนกัคา่นํ 3าหนกัที:นกักีฬาเรียกไว้ หวัหน้าผู้
ตดัสินจะทําการตดัสินใจแบบเดียวกบัข้อผิดพลาดในการโหลดนํ 3าหนกั 
 - หากนกักีฬาหรือโค้ชไมส่ามารถอยูใ่นพื 3นที:การแข่งขนัได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตามเพื:อติดตามการแข่งขนัและนกักีฬาพลาด
การยกนํ 3าหนกั 
ด้วยสาเหตทีุ:โฆษกประกาศข้ามนกักีฬาคนนั 3นไปในคา่นํ 3าหนกัที:เหมาะสม คา่นํ 3าหนกัก็จะลดลงตามสมควรและนกักีฬาจะได้รับ
อนญุาตให้ยกนํ 3าหนกั แตทํ่าได้แคเ่มื:อจบรอบนั 3น ๆ แล้ว 
 6. การยกนํ 3าหนกัไมสํ่าเร็จ � ครั 3งในการยกนํ 3าหนกัครั 3งใด ๆ จะเป็นการเพิกถอนนกักีฬาจากการแขง่ขนัโดยรวมโดย
อตัโนมติั นกักีฬายงัสามารถเข้าแขง่ขนัรางวลัการยกนํ 3าหนกัรายบคุคลหากยกนํ 3าหนกัได้โดยสจุริตในการยกนํ 3าหนกัแตล่ะครั 3ง 
ยกตวัอย่างเช่น นํ 3าหนกัที:ใช้ในการยกต้องอยูใ่นความสามารถของนกักีฬาอยา่งสมเหตสุมผล หากยงัมีข้อสงสยัใด ๆ ทาง
คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะเป็นผู้ตดัสินใจ 
 7. นอกจากการเริ:มต้นถอนบาร์จากที:ตั 3งบาร์แล้ว นกักีฬาจะไมไ่ด้รับความช่วยเหลือใด ๆ จาก spotter/loader ในการจดั
ตําแหน่งตวัเองสําหรับการยกนํ 3าหนกัในแตล่ะครั 3ง 
 8. ในการทําการยกนํ 3าหนกัให้สมบรูณ์ นกักีฬาจะต้องออกจากพื 3นที:การแข่งขนัภายใน �� วินาที หากไมทํ่าตามกฎข้อนี 3
อาจสง่ผลให้ขาดคณุสมบติัในการยกนํ 3าหนกัในครั 3งนั 3นตามดลุยพินิจของผู้ตดัสิน กฎข้อนี 3ออกแบบสําหรับนกักีฬาที:อาจได้รับ
บาดเจ็บในระหวา่งการยกนํ 3าหนกัหรืออาจมีสภาพร่างกายที:ด้อยกวา่คนปกติ เช่น นกักีฬาที:ตาบอด เป็นต้น 
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 9. หากนกักีฬาได้รับบาดเจ็บหรือเกิดสญัญาณสภาวะที:อาจเป็นอนัตรายตอ่สภาพร่างกายและสวสัดิภาพของนกักีฬาอยา่ง
มากในระหวา่งการอบอุน่ร่างกายหรือการแข่งขนั แพทย์ที:ได้รับหน้าที:อยา่งเป็นทางการมีสิทธิ�ในการตรวจสภาพร่างกายได้ หาก
แพทย์วินิจฉยัวา่ไมส่มควรให้นกักีฬายกนํ 3าหนกัตอ่ไปได้ แพทย์สามารถแจ้งให้นกักีฬาออกจากการแขง่ขนัได้โดยอยูภ่ายใต้
คําปรึกษากบัทางคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั ผู้จดัการทีมหรือโค้ชต้องได้รับแจ้งการตดัสินใจนี 3อยา่งเป็นทางการ แนะนําให้ใช้
นํ 3ายาซกัฟอกที:ใช้ในบ้าน � สว่นตอ่นํ 3า �� สว่นสําหรับการทําความสะอาดเลือดหรือเนื 3อเยื:อออกจากบาร์หรือพื 3นที:การแข่งขนัและใน

พื 3นที:อบอุน่ร่างกายหากเกิด “อบุติัเหต”ุ ขึ 3น 
 10. หากนกักีฬาหรือโค้ชอยูบ่นหรืออยูใ่กล้พื 3นที:การแข่งขนัเพื:อทําความเสื:อมเสียให้แก่วงการกีฬาจะต้องได้รับการเตือน
อย่างเป็นทางการ หากการกระทําผิดนี 3ยงัคงเกิดขึ 3น คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัหรือผู้ตดัสินหากคณะกรรมการตดัสินการ
แข่งขนัไมอ่ยูส่ามารถเพิกถอนสิทธิ� 
ของนกักีฬาหรือโค้ชและออกคําสั:งให้นกักีฬาหรือโค้ชออกจากเขตการแข่งขนัได้ ผู้จดัการทีมจะต้องได้รับการแจ้งทั 3งเรื:องคําเตือน
และการเพิกถอนสิทธิ�เสมอ 
 11. คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัและผู้ตดัสินสามารถเพิกถอนสิทธิ�นกักีฬาหรือเจ้าหน้าที:ได้หากเห็นวา่การกระทําผิด
นั 3นรุนแรงพอที:จะ 
สมควรเพิกถอนสิทธิ�โดยทนัทีแทนที:จะออกคําสั:งเตือนก่อนโดยดจูากเสียงสว่นใหญ่ ผู้จดัการทีมจะต้องได้รับการแจ้งการเพิกถอน
สิทธิ�เสมอ 
 12. ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ การอทุธรณ์ตอ่คําตดัสิน คําวิจารณ์ในด้านกระบวนการแข่งขนั หรือพฤติกรรมของบคุคล
ใดก็ตามที:เข้าร่วมในการแข่งขนัจากผู้ตดัสินจะต้องให้คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัเป็นคนตดัสินใจอนญุาต คณะกรรมการตดัสิน
การแข่งขนัอาจขอให้มีการเขียนคําอทุธรณ์ได้ ผู้จดัการทีม โค้ช หรือนกักีฬา ในกรณีที:โค้ชไมอ่ยู ่จะต้องสง่คําอทุธรณ์หรือคําวิจารณ์
ให้กบัประธานคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั คําอทุธรณ์จะต้องสง่โดยทนัทีหลงัจากมีการแจ้งคําอทุธรณ์แล้ว หากเงื:อนไขยงัไมเ่ข้า
ข่ายคําอทุธรณ์จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 13. หากเห็นวา่จําเป็น คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัอาจระงบักระบวนการแข่งขนัได้ชั:วคราวเพื:อพิจารณาคําตดัสินได้ 
หลงัจากการพิจารณาอนัสมควรและเมื:อได้รับคําตดัสินที:เป็นเอกฉนัท์แล้ว คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะสง่คําตดัสนิให้
ประธานจะแจ้งข้อตดัสินจากคําร้องนั 3น คําตดัสินจากคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะถือเป็นที:สิ 3นสดุและไมมี่ใครมีสิทธิ�ยื:น
อทุธรณ์ได้อีก เมื:อเริ:มการแข่งขนัตอ่จากการพิจารณาคําตดัสินแล้ว นกักีฬาคนตอ่ไปมีเวลา 3 นาทีในการยกนํ 3าหนกัในรอบของ
ตวัเอง หากมีการยื:นคําร้องตอ่สมาชิกนกักีฬาหรือเจ้าหน้าที:ของทีมฝั:งตรงข้าม จะต้องมีการเขียนคําร้องพร้อมกบัคา่ใช้จ่ายจํานวน 
75 เหรียญยโูรหรือจํานวนเงินในคา่เงินอื:นที:เทียบเทา่ หากคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัพิจารณาเห็นวา่คําร้องเป็นเรื:องเลก็น้อย
หรือมีความประสงค์ร้าย เงินทั 3งหมดหรือบางสว่นจะถกูเก็บไว้และบริจาคให้กบั IPF ตามดลุยพินิจของคณะกรรมการตดัสินการ
แข่งขนั 
 

ผู้ตัดสิน 
 1. ผู้ตดัสินจะต้องมีจํานวน 3 คน โดยมีหวัหน้าผู้ตดัสนิหรือผู้ตดัสนิกลางกบัผู้ตดัสนิรอบข้างอีก 2 คน บตัรผู้ตดัสิน
นานาชาติและ บตัรผู้ควบคมุ 
ทางเทคนิคจะต้องอปัเดตและวางไว้ที:โต๊ะของคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั 
 2. หวัหน้าผู้ตดัสินมีหน้าที:ให้สญัญาณที:จําเป็นตอ่การยกนํ 3าหนกัทั 3ง 3 แบบ 
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 3. สญัญาณที:ต้องการสําหรับการยกนํ 3าหนกัทั 3งสามแบบมีดงัตอ่ไปนี 3 

 
 4. เมื:อบาร์ถกูวางคืนไว้บนที:ตั 3งบาร์หรือบนพื 3นที:การแข่งขนัเมื:อการยกนํ 3าหนกัสําเร็จ ผู้ตดัสินจะประกาศคําตดัสินโดยใช้

แสงเป็นสญัญาณโดยใช้แสงสีขาวสําหรับ “การยกนํ 3าหนกัที:ดี” และสีแดงสําหรับ “การยกนํ 3าหนกัไมผ่า่น” จากนั 3นจะยกบตัรเพื:อ

ระบสุาเหตทีุ: “ยกนํ 3าหนกัไมผ่า่น”  
 5. ผู้ตดัสินทั 3ง � คนอาจนั:งบนตํ:าแหน่งที:ตนมองวา่สามารถมองเห็นการแข่งขนัได้ดีที:สดุได้รอบ ๆ พื 3นที:การแข่งขนัในระยะ
ไมห่า่งเกิน � เมตรสําหรับการยกนํ 3าหนกัในแตล่ะประเภท อย่างไรก็ตาม หวัหน้าผู้ตดัสินจะต้องพงึระลกึเสมอวา่ต้องปรากฎตวัให้
นกักีฬาเห็นในระหวา่งการทํา squat กบั deadlift และผู้ตดัสนิรอบข้างจะต้องพงึระลกึเสมอวา่จะต้องปรากฎให้หวัหน้าผู้ตดัสนิเห็น
เสมอเพื:อสงัเกตแขนที:ผู้ตดัสินทั 3งสองยกได้ 
 6. ก่อนเริ:มการแข่งขนั ผู้ตดัสินทั 3ง � คนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่ 
 - พื 3นที:การแข่งขนัและอปุกรณ์เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทกุข้อ บาร์และแผน่นํ 3าหนกัได้รับการตรวจสอบในเรื:องความผิดปกติ
ทางด้านนํ 3าหนกัและถอนอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที:ชํารุด บาร์และตวัลอ็กสํารองจะต้องเตรียมพร้อมและวางไว้ข้าง ๆ ในกรณีที:เกิดความ
เสียหายตอ่บาร์และที:ลอ็กตวัเดิม 
 - ตาชั:งทํางานถกูต้องและแมน่ยํา (ได้รับการรับรองในปัจจบุนั) นํ 3าหนกัที:นกักีฬาใช้อยูใ่นขีดจํากดันํ 3าหนกัและเวลาสําหรับ
ประเภทนํ 3าหนกัของนกักีฬา อปุกรณ์สว่นบคุคลของนกักีฬาได้รับการตรวจสอบและเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัในทกุ ๆ แง่ เป็นหน้าที:
ของนกักีฬาที:จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่อปุกรณ์ทกุชิ 3นที:ตนต้องการสวมใสเ่วลาอยูบ่นพื 3นที:การแข่งขนัผา่นการตรวจสอบจากผู้
ตดัสิน หากพบวา่นกักีฬาสวมใสห่รือใช่อปุกรณ์ที:ไมไ่ด้รับการตรวจสอบอาจได้รับบทลงโทษได้ เช่น การเพิกถอนสิทธิ�การแข่งขนัใน
การยกครั 3งลา่สดุ 
 7. ในระหวา่งการแข่งขนัผู้ตดัสินทั 3ง 3 คนต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่ 
  - นํ 3าหนกัของบาร์ที:โหลดไว้เป็นไปตามนํ 3าหนกัที:โฆษกประกาศ ผู้ตดัสินอาจได้รับตารางการโหลดนํ 3าหนกัสําหรับ
วตัถปุระสงค์นี 3ได้ การตรวจสอบนี 3ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของผู้ตดัสิน 
  - อปุกรณ์สว่นบคุคลของนกักีฬาที:ใช้บนพื 3นที:การแข่งขนัเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัตา่ง ๆ หากผู้ตดัสินมีข้อสงสยัตอ่
นกักีฬาในเรื:องดงักลา่ว ผู้ตดัสินจะต้องแจ้งหวัหน้าผู้ตดัสินให้ทราบข้อสงสยัหลงัจากการยกนํ 3าหนกัในครั 3งนั 3น จากนั 3นประธาน
คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจงึสามารถตรวจสอบอปุกรณ์สว่นบคุคลจของนกักีฬาคนนั 3นได้ หากพบวา่นกักีฬาสวมใสห่รือใช้
อปุกรณ์ที:ผิดกฎที:นอกเหนือจากอปุกรณ์ที:อาจได้รับการปลอ่ยผา่นด้วยความไมต่ั 3งใจจากผู้ตรวจสอบอปุกรณ์ นกักีฬาจะต้องถกูเพิก
ถอนสิทธิ�จากการแข่งขนัโดยทนัที หากสวมใสอ่ปุกรณ์ที:ผิดกฎซึ:งเป็นอปุกรณ์ที:ผา่นผู้ตรวจสอบอปุกรณ์ด้วยความเลินเลอ่ และการ
ยกนํ 3าหนกัในครั 3งที:พบอปุกรณ์นั 3นสมบรูณ์ การยกนํ 3าหนกันั 3นจะถกูปฏิเสธและนกักีฬาจะได้รับโอกาสยกนํ 3าหนกัใหมอี่กครั 3ง (โดยไม่
ใช้อปุกรณ์ที:ผิดกฎนั 3น) ในตอนจบรอบ หากผู้ควบคมุทางเทคนิคอยูด้่วย เสื 3อผ้าของนกักีฬาจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที:นกักีฬา
จะขึ 3นสูพื่ 3นที:การแข่งขนั 
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 8. ก่อนเริ:มการทํา squat และ bench press ผู้ตดัสินรอบข้างทั 3ง 2 คนจะยกแขนขึ 3นและยกค้างไว้จนกวา่นกักีฬาจะอยูใ่น
ตําแหน่งที:ถกูต้องเพื:อเริ:มการแข่งขนั หากผู้ตดัสินมีมติเป็นเสียงสว่นใหญ่วา่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ 3น หวัหน้าผู้ตดัสินจะไมใ่ห้สญัญาณ
เริ:มการยกนํ 3าหนกั นกักีฬาจะยงัคงเหลือเวลาเผื:อที:ยงัไมห่มดไว้เพื:อจดัตําแหน่งของบาร์หรือทา่ทางของตนให้ถกูต้องเพื:อรับ
สญัญาณเริ:มต้นยกนํ 3าหนกั เมื:อการยกนํ 3าหนกัเริ:มต้นขึ 3นแล้ว ผู้ตดัสินรอบข้างจะไมเ่รียกสญัญาณตอ่ข้อผิดพลาดในระหวา่งการทํา
การยกนํ 3าหนกั 
 9. ผู้ตดัสินจะไมไ่ด้รับคําชี 3แจงทั 3งเอกสารหรือคําพดูทางวาจาใด ๆ เกี:ยวกบักระบวนการแข่งขนั ฉะนั 3นแล้ว ถือเป็นสิ:งสําคญั
ที:หมายเลขนกักีฬาจะต้องตามด้วยชื:อของนกักีฬาบนปา้ยบอกคะแนนเพื:อให้ผู้ตดัสินติดตามลําดบัการยกนํ 3าหนกัได้ตลอด 
 10. ผู้ตดัสินต้องไมพ่ยายามโน้มน้าวคําตดัสินใด ๆ ของผู้ตดัสินคนอื:น ๆ  
 11. หวัหน้าผู้ตดัสินสามารถปรึกษากบัผู้ตดัสินรอบข้าง กบัทางคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั หรือกบัเจ้าหน้าที:คนอื:น ๆ 
ตามความจําเป็นเพื:อทําให้การแข่งขนัสะดวกรวดเร็วยิ:งขึ 3นได้ 
 12. หวัหน้าผู้ตดัสินอาจสั:งให้ทําความสะอาดบาร์หรือพื 3นที:การแข่งขนัได้ตามดลุยพินิจ หากนกักีฬาหรือโค้ชขอร้องให้ทํา
ความสะอาดบาร์หรือพื 3นที:การแข่งขนั คําร้องนี 3จะต้องให้หวัหน้าผู้ ติดสินหรือผู้ควบคมุทางเทคนิคเป็นคนประกาศ ไมใ่ช่ spotter 
หรือ loader ในการแข่งขนั deadlift รอบสดุท้ายต้องมีการทําความสะอาดบาร์ก่อนการยกนํ 3าหนกัทกุครั 3ง และในอีกสอบรอบที:
เหลือได้หากโค้ชหรือนกักีฬาต้องการ 
 13. หลงัจากการแข่งขนัแล้ว ผู้ตดัสินทั 3ง 3 คนจะต้องลงนามเอกสารคะแนนทางการ ใบรับรองผลบนัทกึ หรือเอกสารอื:น ๆ 
ที:ต้องลงนาม 
 14. ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ ผู้ตดัสินจะได้รับคดัเลือกโดยคณะกรรมการทางเทคนิคและต้องพิสจูน์คณุสมบติัของ
ตนเองในการแข่งขนั Championship ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
 15. ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ สามารถเลือกผู้ตดัสินสองคนจากประเทศเดียวกนัเพื:อตดัสินในการแข่งขนัที:มีชาติที:ลง
แข่งขนัมากกวา่ 1 ชาติได้ โดยชาติที:ผู้ตดัสินเป็นตวัแทนไมมี่นกักีฬาเข้าแข่งในการแข่งขนั championship นั 3น 
 16. การเลือกผู้ตดัสินให้ทําหน้าที:เป็นหวัหน้าผู้ตดัสินในการแข่งขนัประเภทหนึ:งไมไ่ด้ตดัสิทธิ�ในการเลือกให้เป็นผู้ตดัสิน
รอบข้างในประเภทอื:น ๆ ได้ 
 17. ในการแข่งขนั World Championship หรือการแข่งขนัอื:นๆ ที:มีการยกนํ 3าหนกัเพื:อทําสถิติโลก จะมีเพียงผู้ตดัสนิจาก 
IPF ประเภทที: 1 หรือ 2 เทา่นั 3นที:เข้าตดัสินได้ แตล่ะประเทศจะต้องเสนอชื:อผู้ตดัสินสงูสดุ 3 คนเพื:อทําหน้าที:ใน World 
Championship โดยบวกกบัผู้ตดัสินประเภทที: 1 สําหรับหน้าที:คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัหากมีจํานวนไมเ่พียงพอ ผู้ตดัสินที:
ได้รับการเสนอชื:อทั 3งหมดในการแข่งขนั championship จะต้องสามารถเข้าร่วมได้อย่างน้อย 2 วนั 
 18. ผู้ตดัสินและสมาชิกคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะสวมชดุตามเครื:องแบบดงันี 3 
  ผู้ชาย ในฤดหูนาว:  
  เสื 3อเบลเซอร์สีนํ 3าเงินเข้มที:มีเครื:องหมาย IPF ที:เหมาะสมที:หน้าอกด้านซ้าย 
  กางเกงขายาวสีเทาที:เหมาะสม (โดยไมใ่ช่กางเกงยีนส์) กบัเสื 3อเชิ 3ตสีขาวและเนคไทที:เหมาะสมของ IPF 
  ผู้ชาย ในฤดรู้อน:  
  กางเกงขายาวสีเทาที:เหมาะสม (โดยไมใ่ช่กางเกงยีนส์) กบัเสื 3อเชิ 3ตสีขาวและเนคไทที:เหมาะสมของ IPF 
  ผู้หญิง ในฤดหูนาว:  
  เสื 3อเบลเซอร์สีนํ 3าเงินเข้มที:มีเครื:องหมาย IPF ที:เหมาะสมที:หน้าอกด้านซ้าย 
  กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีเทาที:เหมาะสม (โดยไมใ่ช่กางเกงยีนส์) กบัเสื 3อเชิ 3ตสตรีหรือเสื 3อเชิ 3ตสีขาวและ
ผ้าพนัคอ / เนคไทที:เหมาะสมของ IPF 
  ผู้หญิง ในฤดรู้อน:  
  กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีเทาที:เหมาะสม (โดยไมใ่ช่กางเกงยีนส์) กบัเสื 3อเชิ 3ตสตรีหรือเสื 3อเชิ 3ตสีขาวและ
ผ้าพนัคอ / เนคไทที:เหมาะสมของ IPF 
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 เครื:องหมาย IPF และผ้าพนัคอ/เนคไทจะใช้สีแดงสําหรับผู้ตดัสินประเภทที: 1  และใช้สีฟ้าสําหรับผู้ตดัสินประเภทที: 2 
คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะต้องกําหนดวา่จะใสช่ดุฤดหูนาวหรือร้อน รองเท้ากีฬาไมถื่อวา่รวมอยูก่บัเสื 3อเบลเซอร์กบักางเกง
ขายาวได้ โดยต้องสวมใสร่องเท้า หนงัสีดํากบัรองถงุเท้าสีดํา 
 19. คณุสมบติัของผู้ตดัสินประเภทที: 2 มีดงัตอ่ไปนี 3 
  - ผู้ตดัสินระดบัชาติที:มีประสบการณ์อยา่งน้อย 2 ปี โดยได้รับตําแหน่งเป็นผู้ตดัสนิอยา่งเป็นทางการอยา่งน้อยใน
การแข่งขนั National Powerlifting Championship สองครั 3งภายในช่วงเวลาดงักลา่ว 
  - ต้องได้รับการแนะนําจากทางสมาพนัธ์ระหวา่งชาติ 
  - ต้องเข้ารับการสอบภาคภาษาองักฤษแบบข้อเขียน/ผา่นคอมพิวเตอร์ประเภทที: 2 และข้อสอบภาคปฏิบติั ณ 
World Championship, Continental Championship หรือ Regional Championship 
  - ต้องทําคะแนนผา่น 85 เปอร์เซน็ต์ขึ 3นไปทั 3งในการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบติั 
 20. คณุสมบติัของผู้ตดัสินประเภทที: 1 มีดงัตอ่ไปนี 3 
  - ต้องเป็นผู้ตดัสินประเภทที: 2 ที:มีประวติัที:ดีในระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี 
  - ต้องเข้าตดัสินการแขง่ขนั International Championship อย่างน้อย 4 รายการ (ซึ:งไมร่วมถึง World Bench 
Press Championship) 
  - ต้องเข้ารับการสอบภาคภาษาองักฤษแบบข้อเขียน/ผา่นคอมพิวเตอร์ประเภทที: 1 และข้อสอบภาคปฏิบติั ณ 
World Championship ใด ๆ (ซึ:งไมร่วมถึง World Bench Press Championship), Continental Championship หรือ 
Regional Games หรือ International Tournament 
  - ต้องทําการตดัสินการยกนํ 3าหนกัมาแล้ว 75 ครั 3ง โดยต้องเป็น การแข่ง squat 35 ครั 3งในฐานะหวัหน้าผู้ตดัสิน 
โดยที:นบัการยกนํ 3าหนกัครั 3งแรกจากนกักีฬาด้วย 
  - ผู้ เข้าร่วมจะได้รับคะแนน 25 คะแนน และมีผู้คมุสอบเข้าสงัเกตคณุสมบติัในระหวา่งการตรวจสอบอปุกรณ์ 
ระหวา่งการวดันํ 3าหนกั และระหวา่งนั:งอยูบ่นพื 3นที:การแข่งขนั ผู้ เข้าร่วมจะถกูหกัคะแนนครั 3งละ 0.5 คะแนน สําหรับข้อผิดพลาดที:
อาจฝ่าฝืนกฎทางเทคนิคตา่ง ๆ ผู้คมุสอบจะเป็นสมาชิกของ คณะกรรมการทางเทคนิคของ IPF หรือเจ้าหน้าที:ที:ได้รับมอบหมายจาก
ทางคณะกรรมการทางเทคนิคของ IPF และนายทะเบียนผู้ตดัสนิ 
  - ผู้ เข้าร่วมต้องทําคะแนนรวมได้ผา่น 90 เปอร์เซน็ต์ขึ 3นไป ซึ:งมีสดัสว่น 75 คะแนนจากคําตดัสินที:สั:งบนพื 3นที:การ
แข่งขนัเทียบกบัสมาชิกคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัและผลงานในหน้าที:ตา่ง ๆ ที:จําเป็น เช่น การตรวจสอบอปุกรณ์ การวดั
นํ 3าหนกั และการคมุคมุพื 3นที:การแข่งขนั 
  - ต้องได้รับการเสนอชื:อจากสมาพนัธ์ระหวา่งชาติตอ่หวัหน้าคณะกรรมการทางเทคนิคและนายทะเบียนผู้ตดัสินใน 
3 เดือนก่อนเริ:มการทดสอบ หลกัในการเสนอชื:อมีดงันี 3 
  1. คณุสมบติัของผู้ เข้าร่วมในฐานะผู้ตดัสิน 
  2. อนัดบัความสําคญัในฐานะของผู้ตดัสินประเภทที: 2 
  3. เวลาวา่ในการเป็นผู้ตดัสินในการแขง่ขนัระดบันานาชาติในอนาคต 
  4. ความรู้และความสามารถทางภาษาองักฤษ 
  - คณุสมบติัของผู้ เข้าร่วมประเภทที: 1 นั 3น ผู้ตดัสินจะต้องสามารถสนทนาเป็นภาษาองักฤษในมาตรฐานที:เข้าใจใน
ข้อโตแย้งได้สมบรูณ์ โดยเฉพาะเวลาที:ถกูขอให้เข้าร่วมในหน้าที:คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั สําหรับประเดน็นี 3 ผู้คมุสอบจะ
ตดัสินความสามารถของผู้ เข้าร่วมเอง หากผู้ เข้าร่วมผา่นการสอบประเภทที: 1 แตพ่ดูภาษาองักฤษไมไ่ด้จะได้เป็นผู้ตดัสินประเภทที: 1 
ในระดบัภมิูภาคและสามารถเข้าร่วมในคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัได้ที:การแข่งขนัระดบัภมิูภาคหรือระดบัชาติเทา่นั 3น 
 21. การคดัเลือกผู้ เข้ารับการทดสอบโดยทาง IPF จะเปลี:ยนแปลงไปตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 
  - จํานวนของผู้ได้รับการเสนอชื:อที:ได้รับ 
  - จํานวนตําแหน่งการทดสอบที:มีอยู ่
  - ความต้องการสําหรับผู้ตดัสินประเภทที: 1 ภายในประเทศตา่ง ๆ ในปัจจบุนั 
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 22. กระบวนการทดสอบเป็นไปดงันี 3 
  a. ประเภทที: 2  
  ผู้ เข้าทดสอบจะได้รับการสอบข้อเขียน/ผา่นระบบคอมพิวเตอร์เป็นภาษาองักฤษเฉพาะหลงัจากได้รับการฝึกอบรม
ด้านกฎข้อบงัคบัครอบคลมุ 
เรียบร้อยแล้วภายใต้การกํากบัของผู้ตดัสินประเภทที: 1 ที:ได้รับการอนมุติัซึ:งได้รับมอบหมายให้เป็นหวัหน้าคมุสอบจากทาง
คณะกรรมการทางเทคนิคของ IPF และทะเบียนผู้ตดัสนิ การสอบภาพปฏิบติัจะได้รับหลงัจากการสอบข้อเขียน/ผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ในระหวา่งการแข่งขนั ผู้ เข้าทดสอบจะเป็นผู้ตดัสินรอบข้างและต้องทําการตดัสินการยกนํ 3าหนกัทั 3งหมด 100 ครั 3ง โดยที:
ต้องตดัสินการแข่ง squat 40 ครั 3ง ผู้ เข้าทดสอบต้องได้รับการตรวจสอบจากทางคณะกรรมการตดัสินการแขง่ขนัและได้คะแนน
อย่างน้อย 85 เปอร์เซน็ต์จากการตดัสินทั 3งหมดเมื:อเทียบกบัผู้ตดัสินที:เข้าร่วมตดัสินสว่นใหญ่ การตดัสินจะเริ:มต้นในรอบแรกของ
การยกนํ 3าหนกั การสอบข้อเขียน/ผา่นระบบคอมพิวเตอร์และภาคปฏิบติัประเภทที: 2 จะจดัขึ 3นร่วมกนัเฉพาะกบัการแขง่ 
powerlifting championship ระดบัภมิูภาคหรือนานาชาติเทา่นั 3น 
  b. ประเภทที: 1 
  ผู้ เข้าทดสอบจะได้รับการสอบภาคปฏิบติัและการสอบข้อเขียน/ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ ณ การแข่ง World 
Championship (ซึ:งไมร่วมถึง World Bench Press Championship) Continental Championship และ Regional 
Championship ใด ๆ ผู้ เข้าทดสอบจะต้องได้รับการตรวจสอบจากทางคณะกรรมการตดัสินการแขง่ขนั ผู้ เข้าทดสอบจะต้องทํา
คะแนนได้อย่างน้อย 90 เปอร์เซน็ต์ จากการตดัสินทั 3งหมดเมื:อเทียบกบัสมาชิกคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัสว่นใหญ่ที:เข้าร่วม
ตรวจสอบ ซึ:งรวมถึงความสามารถของผู้ เข้าทดสอบที:เห็นได้จากการทําหน้าที:อื:น ๆ ด้วย เช่นการทดสอบการตรวจอปุกรณ์และ
กระบวนการการวดันํ 3าหนกัตา่ง ๆ การตดัสินจะเริ:มต้นขึ 3นในการยกนํ 3าหนกัรอบแรก 
 23. จะต้องจ่ายคา่ทดสอบให้กบัเจ้าหน้าที:คลงัของ IPF ก่อนการทดสอบเสมอ เอกสารคะแนนการทดสอบทั 3งหมดจะต้อง
ได้รับการตรวจ 
คะแนนจากทางผู้ตดัสินที:คมุสอบนั 3น เมื:อการตรวจคะแนนเสร็จสมบรูณ์ ผู้ เข้าทดสอบจะต้องได้รับการแจ้งคะแนนตา่ง ๆ เอกสาร
คะแนนที:ได้รับการตรวจแล้วจะต้องสง่ไปยงัทะเบียนผู้ตดัสินเสมอ 
 24. หลงัจากได้รับผลการทดสอบแล้ว ทางทะเบียนผู้ตดัสินจะแจ้งผลตอ่เลขานกุารแหง่ชาติของสมาพนัธ์ของผู้ เข้าทดสอบ
และสง่หนงัสือ 
รับรองให้กบัผู้ เข้าทดสอบ 
 25. ผู้ เข้าทดสอบที:เข้าร่วมการสอบภาคปฏิบติัจะได้รับการทดสอบจากทางคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั (สําหรับ
ประเภทที: �) หรือผู้ตดัสินที:ทดสอบซึ:งได้รับมอบหมาย (สําหรับประเภทที: �) เพื:อกําหนดวา่การสอบสําเร็จหรือล้มเหลว 
 26. เมื:อผา่นการทดสอบแล้ว วนัที:เลื:อนตําแหน่งของผู้ตดัสินจะต้องเป็นวนัที:เข้าทดสอบ 
 27. ผู้ เข้าทดสอบที:ไมผ่า่นการทดสอบจะได้รับอนญุาตให้เข้าทดสอบซํ 3า ณ การแข่งขนั Championship เดียวกนั และต้อง
จ่ายคา่ทดสอบอีกครั 3ง 
 28. การลงทะเบียน 
  a. ผู้ตดัสินทกุคนจะต้องลงทะเบียนซํ 3ากบัทาง IPF เพื:อคงสภาพคณุสมบติัปัจจบุนัของตนให้อยูใ่นมาตรฐานที:
ยอมรับได้ 
  b. การลงทะเบียนซํ 3าจะต้องทําในวนัที: � มกราคมในแตล่ะปีที:จดัโอลิมปิก 
  c. เลขานกุารทางเทคนิค ณ การแข่งขนัระดบันานาชาติตะจ้องสง่รายนามผู้ตดัสินที:เข้าร่วมในรูปแบบ excel ตอ่
ทะเบียนผู้ตดัสินของ IPF ทนัทีหลงัจากการแข่งขนั 
  d. สมาพนัธ์แหง่ชาติของผู้ตดัสินมรหน้าที:ในการสง่คา่ลงทะเบียนจํานวน �� เหรียญยโูรตอ่เจ้าหน้าที:คลงัของ IPF 
พร้อมประวติัและประสบการณ์ในระดบัชาติและระดบันานาชาติของผู้ตดัสินในระหวา่งช่วงเวลาการลงทะเบียนก่อนหน้าตอ่ทาง
ทะเบียนผู้ตดัสิน IPF 
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  e. ผู้ตดัสินที:ไมมี่ความเคลื:อนไหวเป็นระยะเวลา � ปีหรือผู้ ที:ไมไ่ด้ลงทะเบียนซํ 3าจะถกูเพิกถอนใบรับรองและต้อง
เข้ารับการทดสอบซํ 3า 
  f. บตัรที:ออกให้ภายใน �� เดือนก่อนวนัที: � มกราคมในช่วงโอลิมปิกแตล่ะช่วงไมจํ่าเป็นต้องออกใหมจ่นกวา่จะถึง
วนัที: � มกราคมของปีที: 
จดัโอลิมปิกปีตอ่ไป 
 29. ทะเบียนผู้ตดัสิน IPF จะต้องให้สิ:งตอ่ไปนี 3ตอ่สมาพนัธ์ระดบัชาติ 
  a. รายนามของผู้ตดัสินที:ได้รับการแตง่ตั 3ง โดยอปัเดตทกุ ๆ ปี 
  b. รายนามผู้ตดัสินที:ต้องลงทะเบียนซํ 3าเพื:อยงัคงสภาพการแตง่ตั 3งอยู ่
 30. ผู้ตดัสินระดบันานาชาติทั 3งในประเภทที: � และ � ต้องตดัสินการแขง่ขนั International Powerlifting หรือ Bench 
Press Championship อยา่งน้อย � รายการ และ National Powerlifting Championship อีกสอง � รายการในระหวา่งช่วงสี:
ปีก่อนหน้าระหวา่งปีโอลิมปิกเพื:อให้สามารถเข้ารับการลงทะเบียนใหมไ่ด้ 
 
 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและคณะกรรมการทางเทคนิค 
 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 1. ในการแข่งขนั World Championship และ Continental Championship คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะได้รับ
มอบหมายให้เป็น 
ประธานในการยกนํ 3าหนกัในแตล่ะช่วง  
 2. คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะต้องประกอบด้วยผู้ตดัสินประเภทที: � จํานวน � หรือ � คน หากทางคณะกรรมการ
ทางเทคนิคไมอ่ยู ่ผู้ ที:อาวโุสที:สดุใน � หรือ � คนนี 3จะต้องได้รับตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั คณะลกู � คน
จะตั 3งได้เฉพาะในการแขง่ขนั World Games หรือ Open Championship ในด้าน Powerlifting ของทั 3งหญิงหรือชายเท่านั 3น 
 3. สมาชิกคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะต้องมาจากประเทศที:ตา่งกนัโดยยกเว้นประธาน IPF และประธาน
คณะกรรมการทางเทคนิค 
 4. หน้าที:ของคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัคือการตรวจสอบให้แน่ใจวา่กฎทางเทคนิคตา่ง ๆ นําไปใช้อยา่งถกูต้อง 
 5. ในระหวา่งการแข่งขนั คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัสามารถแทนผู้ตดัสินคนใดก็ได้ที:มีการตดัสินที:ไมส่มควร ผู้ตดัสิน
ที:กระทําการดั:งกลา่วจะต้องได้รับคําเตือนก่อนการถกูเพิกถอนใด ๆ 
 6. ผู้ตดัสินจะต้องตดัสินอยา่งเป็นกลาง แตก่ารตดัสนิผิดพลาดอาจเกิดขึ 3นได้หากอยูภ่ายใต้ความปรารถนาดี หากเกิดกรณ๊
ดงักลา่ว ผู้ตดัสินจะได้รับอนญุาตให้อธิบายการตดัสินใจนั 3นซึ:งเป็นเรื:องของคําเตือนของตน 
 7. หากมีการประท้วงจากคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัตอ่ผู้ตดัสิน ต้องแจ้งให้ผู้ตดัสินทราบเกี:ยวกบัเรื:องการประท้วงนั 3น 
คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัไมค่วรกดดนัผู้ตดัสินบนพื 3นที:การแข่งขนัโดนไมจํ่าเป็น 
 8. หากเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงขึ 3นในการตดัสินซึ:งขดักบักฎทางเทคนิค คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัอาจทําการแก้ไข
ข้อผิดพลาดนั 3นได้ อาจให้นกักีฬายกนํ 3าหนกัซํ 3าอีกครั 3งได้ตามดลุยพินิจ 
 9. คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัสามารถกลบัคําตดัสินได้ภายใต้การหารือกบัผู้ตดัสินและพร้อมกบัมติลงคะแนนเอก
ฉนัท์จากทางคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัเฉพาะกบัเหตกุารณ์ที:รุนแรงที:เกิดขึ 3นเมื:อมีข้อผิดพลาดที:ชดัเจนหรือโจ่งแจ้งในการ
ตดัสินมีเพียงคําตดัสินของผู้ตดัสิน � ถึง � คนเทา่นั 3นที:ทางคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะรับพิจารณา 
 10. สมาชิกคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะอยูใ่นตําแหน่งที:แน่ใจวา่มองเห็นการแข่งขนัโดยไมมี่การกีดขวางใด ๆ  
 11. ก่อนการแขง่ขนัแตล่ะครั 3ง ประธานคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัต้องมั:นใจวา่สมาชิกคณะกรรมการตดัสินการ
แข่งขนัมีความรู้ในบทบาทของตนและข้อบงัคบัใหม ่ๆ ที:อาจมีการแก้ไขหรือเพิ:มเติมข้อกําหนดที:มีอยูใ่นคูมื่ออยา่งถ่องแท้ 
 12. การเลือกตรวจสารเสพติดจากนกักีฬาจะต้องดําเนินโดยคณะกรรมการตรวจสารเสพติด 
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 13. หากมีเสียงเพลงคลอระหวา่การแข่งขนั คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจะเป็นคนกําหนดระดบัเสียง เสียงเพลงจะถกู
ระงบัเมื:อนกักีฬายกนํ 3าหนกับาร์ในทา่ squat และ bench press หรือเริ:มดงึในทา่ deadlift 
 14. บตัรผู้ตดัสินจะได้รับการลงนาม ณ การสิ 3นสดุการจดักลุม่นํ 3าหนกั 
 
คณะกรรมการทางเทคนิค IPF 
 1. จะประกอบไปด้วยประธาน ซึ:งจะต้องเป็นผู้ตดัสินประเภทที: 1 ที:ได้รับเลือกจากการประชมุสามญั และสมาชิกสงูสดุ 10 
คนจากหลากหลายประเทศที:ได้รับแตง่ตั 3งโดยสมาคมบริหารในการปรึกษาหารือกบัประธานคณะกรรมการทางเทคนิคและตวัแทน
โค้ชหรือนกักีฬา 
 2. ได้รับหน้าที:ในการตรวจสอบข้อกําหนดและข้อเสนอตา่ง ๆ ในด้านเทคนิคที:สง่โดยสมาพนัธ์ในเครือ 
 3. เป็นผู้มอบหมายหวัหน้าผู้ตดัสิน ผู้ตดัสินรอบข้าง และคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัสําหรับการแขง่ขนั World 
Championship ซึ:งอาจมอบหมายผู้ตดัสินที:อยูใ่นการแข่งขนัแตไ่มไ่ด้รับการเสนอชื:อโดยประเทศของตนในกรณีที:มีผู้ตดัสินไม่
เพียงพอ 
 4. ฝึกอบรมและแนะนําผู้ตดัสินที:ยงัไมถึ่งระดบันานาชาติและทําการสอบซํ 3าผู้ตดัสินที:ถึงระดบันั 3นแล้ว 
 5. แจ้งทางการประชมุสามญัของ IPF ประธานและเลขานกุารทั:วไปผา่นทะเบียนผู้ตดัสินวา่ผู้ตดัสินคนไหนมีคณุสมบติัใน
การเข้าตดัสินการแข่งภายหลงัจากการทดสอบหรือการสอบซํ 3า 
 6. จดัการอบรมสําหรับผู้ตดัสินก่อนการแข่งขนัหลกัเช่น World Championship ตา่ง ๆ คา่ใช้จ่ายในการจดัการอบรม 
ตา่ง ๆ จะต้องให้ทางสหพนัธ์การจดังานเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 7. ยื:นคําร้องตอ่ การประชมุสามญัของ IPF สําหรับการเพิกถอนบตัรของผู้ตดัสินระดบันานาชาติเมื:อเห็นวา่จําเป็นต้อง
กระทําการแบบนั 3น 
 8. ตีพิมพ์สื:อทางเทคนิคตา่ง ๆ ที:เกี:ยวกบัหลกัการฝึกอบรมและผลงานของการแข่งขนัยกนํ 3าหนกัผา่นทางผู้บริหาร 
 9.  
  a. มีหน้าที:รับผิดชอบการตรวจสอบการแข่งขนัและอปุกรณ์สว่นบคุคลตา่ง ๆ ทั 3งหมดตามที:ระบใุนคูมื่อรวมถึง

อปุกรณ์ที:ผู้ผลิตหลายเจ้าสง่มาเพื:อวตัถปุระสงค์ให้ใช้คําวา่ “IPF อนมุติั” ในการโฆษณาเชิงพาณิชย์เท่านั 3น หากอปุกรณ์ใด ๆ ที:สง่

มาผา่นกฎและข้อกําหนดตา่ง ๆ ของทาง IPF ในปัจจบุนั และทางสมาคมผู้บริหาร IPF เห็นพ้องพร้อมคําตดัสินจากคณะกรรมการ
ทางเทคนิคแล้ว ทางผู้ ริหาร IPF จะจดัคา่ภาษีสําหรับอปุกรณ์แตล่ะชิ 3นและทางคณะกรรมการทางเทคนิคจะออกใบรับรองการอนมุติั
ให้ 
  b. เมื:อถึงสิ 3นปีของทกุ ๆ ปี คา่ภาษีการตอ่อายตุามที:ทาง IPF ได้ออกไว้จะต้องสง่ให้กบั IPF ในวตัถปุระสงค์ในการ
รับรองการอนมุติัใหมอี่กครั 3ง หากมีการเปลี:ยนการออกแบบ อปุกรณ์ชิ 3นนั 3นจะต้องสง่ให้ทางคณะกรรมการทางเทคนิคตรวจสอบและ
ออกใบรับรองใหมอี่กครั 3ง 
  c. หากผู้ผลิตเปลี:ยนการออกแบบอปุกรณ์สําหรับการแข่งขนัหรืออปุกรณ์สว่นบคุคลจากที:เคยสง่ไว้คราวก่อน
สําหรับการอนมุติัในเวลาใดก็ตามหลงัจากที:ออกใบรับรองการอนมุติัแล้วและอปุกรณ์นั 3น ๆ ไมผ่า่นกฎข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ IPF ใน
ปัจจบุนั ทาง IPF จะเพิกถอนการอนมุติันั 3น IPF จะไมอ่อกใบรอบรองใหมจ่นกวา่การเปลี:ยนแปลงการออกแบบได้รับการแก้ไขและ
อปุกรณ์นั 3น ๆ ได้สง่มาให้ทางคณะกรรมการทางเทคนิคตรวจสอบ 
 

สถติโิลกและสถตินิานาชาต ิ
 
การแข่งขันระดับนานาชาต ิ
 1. สถิติโลกและสถิตินานาชาติจะทําได้ในการแข่งขนัดงักลา่ว ซึ:งก็คือการแข่งขนั Championship ที:ได้รับการสนบัสนนุ
และยอมรับจากทาง IPF สถิติโลกและสถิตินานาชาติสามารถทําได้โดยไมต้่องชั:งนํ 3าหนกับาร์เบลล์หรือตวันกักีฬาหากนกักีฬาได้เข้า
วดันํ 3าหนกัถกูต้องก่อนการแข่งขนัและผู้ตดัสินหรือคณะกรรมการทางเทคนิคตรวจสอบนํ 3าหนกัของบาร์เบลล์และจานนํ 3าหนกัก่อน
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การแข่งขนัแล้ว สถิติของทั 3งชายและหญิงอาย ุ40-49 ที:เกินกวา่สถิติระดบั open จะรวมอยูใ่นประเภท open หากเหมาะสม สถิติ
ของทั 3งชายและหญิงอาย ุ50-59 ที:เกินกวา่สถิติที:ได้ในกลุม่อาย ุ40-49 ก็จะรวมในประเภทอาย ุ40-49 ปี และประเภท open ด้วย
หากเหมาะสม สถิติของทั 3งชายและหญิงอาย ุ60-69 ปีที:ทําได้เกินกวา่กลุม่ที:ทําได้ในอาย ุ50-59 ปีก็จะรวมในกลุม่ประเภทอาย ุ50-
59 ปีกบักลุม่ 40-49 ปี และประเภท open หากเหมาะสม สถิติของทั 3งชายและหญิงอาย ุ70 ปีขึ 3นไปที:ทําได้เกินกวา่กลุม่ที:ทําได้ใน
อาย ุ60-69 ปีก็จะรวมในกลุม่ประเภทอาย ุ60-69 ปี กบัในกลุม่ 50-59 ปีหรือกลุม่ 40-49 ปีและประเภท open หากเหมาะสม ใน
ทํานองเดียวกนั สถิติกลุม่ย่อยอาย ุ14-18 ปีที:ทําได้เกินกวา่กลุม่อาย ุ19-23 ปีก็จะรวมอยูใ่นกลุม่นี 3และประเภท open ด้วยหาก 
เหมาะสม สถิติกลุม่อาย ุ19-23 ปีเกินกวา่สถิติระดบั open ก็จะรวมอยูใ่นประเภท open หากเหมาะสม 
 2. ข้อกําหนดการยอมรับสถิติโลกและสถิตินานาชาติมีดงัตอ่ไปนี 3 
  a. การแข่งขนั International Championship จะต้องจดัภายใต้การสนบัสนนุของ IPF 
  b.ผู้ตดัสินแตล่ะคนจะต้องถือบตัรผู้ตดัสินนานาชาติของ IPF ปัจจบุนัและต้องเป็นสมาชิกสมาพนัธ์ระดบัชาติที:อยู่
ในเครือของ IPF ต้องเป็นผู้ตดัสินที:มากจากชาติ � ชาติที:ตา่งกนับนเวทีและต้องมีคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัจํานวน � คน 
  c. ความสามารถและความน่าเชื:อถือของผู้ตดัสินในชาติสมาชิดทั 3งหมดต้องไร้ที:ติ 
  d. มีเพียงบาร์ จานนํ 3าหนกั และที:ตั 3งบาร์ที:อยูใ่นรายชื:อของรายนามเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติ
จากทาง IPF ให้ใช้ในการแข่งขนัที:ได้รับการสนบัสนนุจาก IPF ในเวลาปัจจบุนัเทา่นั 3นที:จะใช้ได้ในการตั 3งสถิติโลกและสถิติระดบั
นานาชาติ 
  e. สถิติของนกักีฬาแตล่ะบคุคลจะต้องเกิดขึ 3นจากผลรวมของการยกนํ 3าหนกัทั 3ง � ครั 3ง สถิติการยกนํ 3าหนกั Bench 
Press เดี:ยว ที:ทํา ณ การแข่งขนัยกนํ 3าหนกั � ครั 3ง (Powerlifting) ไมจํ่าเป็นต้องเกิดขึ 3นจากผลรวมและการยกนํ 3าหนกัโดยสจุริต
จะต้องทําในการยกแบบ squat และ deadlift 
  f. หากเกิดเหตกุารณ์ที:มีนกักีฬา � คนเรียกคา่นํ 3าหนกัเดียวกนัสําหรับการทําสถิติใหมใ่นการยกนั 3น และถ้าหาก
นกักีฬาคนแรกตามลําดบัสลากยกนํ 3าหนกัสําเร็จ ทางเลขานกุารคอมพิวเตอร์จะเพิ:มคา่นํ 3าหนกั �.� กก. (หากไมส่ามารถหาร �.� 
กก. ลงตวั) ลงในการยกนํ 3าหนกัรอบนั 3นเพื:อทําสถิติ หากมีคําถามตอ่คา่สถิติรวม ผู้ ถือสถิติจะต้องกําหนดตามข้อ � d ในหน้าที:สอง
ภายใต้หวัข้อ กฎทั:วไปของ Powerlifting 
  g. สถิติใหมจ่ะเกิดขึ 3นได้หากเกินกวา่สถิติก่อนหน้าอยา่งน้อย �.� กก. เทา่นั 3น 
  h. หากนกักีฬาพยายามตั 3งสถิติโลกในการยกนํ 3าหนกั deadlift และอยูใ่นลําดบัสดุท้ายในรอบนั 3นด้วยเหตกุารณ์
ประท้วงบางอยา่ง นกักีฬาที:เหลือในกลุม่ที:พยายามทําสถิติโลกจะต้องเพิ:มคา่นํ 3าหนกั �.� กก. หากมีผู้ ที:พยายามตั 3งสถิติโลก
มากกวา่ � คนในการแข่งขนัแบบเดียวกนัและนกักีฬาคนหนึ:งได้รับการยกนํ 3าหนกัใหมอี่กครั 3งจากการประท้วงบางอยา่ง นกักีฬาคน
นั 3นต้องยกตอ่จากตวัเอง 
  i. สถิติทั 3งหมดที:ทําลายภายใต้เงื:อนไขเดียวกนัที:ได้ระบไุว้ข้างต้นจะได้รับการยอมรับและจดบนัทกึ 
 �. สถิติการยก Bench Press เดี:ยวระดบัโลกจะทําได้ในการแข่ง Championship ที:มีชื:อขึ 3นต้นวา่การยกเดี:ยวหรือในการ
เงื:อนไขดงันี 3 
  a. อยูใ่นเกณฑ์เดียวกนัที:ใช้ได้กบัสถิติ powerlifting ระดบัโลกทั 3งหมด 
  b. หากนกักีฬาทําลายสถิติยก bench press เดี:ยวในขณะที:ยกนํ 3าหนกัในการแข่ง powerlifting ทั 3งสาม ครั 3ง 
นกักีฬาสามารถอ้างสิทธิ�สถิติยก bench press เดี:ยวได้หากทําการยกนํ 3าหนกัทั 3งในแบบ squat และ deadlift ทําโดยสจุริต 
  c.หากนกักีฬาทําสถิติได้เกินสถิติ powerlifting ทั 3ง � สถิติในการแข่งยก bench press เดี:ยว นกักีฬาไม่
สามารถอ้างสิทธิ�สถิติ powerlifting ทั 3ง � สถิติได้ 
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กฎ IPF สาํหรับการยกแบบ CLASSIC (raw/unequipped) 
 
เครื+องแต่งกายนักกีฬา 
 
ชุด สาํหรับการแข่งขัน (Suits) 
 
ชุดที+ไม่ได้ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนํ Eาหนัก  
 ในการแข่งขนัที:กําหนดให้เป็นแบบ CLASSIC (raw/unequipped) ต้องสวมชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยก
นํ 3าหนกั (Non-supportive) ในทกุท่าของการแข่งขนั ชดุประเภทนี 3สามารถสวมใสใ่นการแข่งขนัที:กําหนดให้เป็นแบบ Equipped 
ได้เช่นกนั สายของชดุต้องใสบ่นบา่ของนกักีฬาทั 3งสองข้างตลอดระหวา่งการยกในทกุ ๆ ทา่ตลอดการแขง่ขนั 
 
 เฉพาะชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั (Non-supportive) จากผู้ผลิตที:อยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กาย
และอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF” เทา่นั 3นที:สามารถใช้ได้ในการแข่งขนัได้  นอกจากนี 3ชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:ม
ความสามารถในการยกนํ 3าหนกัจากผู้ผลิตที:ได้รับการอนมุติัจะต้องมีคณุลกัษณะตามข้อกําหนดทั 3งหมดของกฎทางเทคนิคของ IPF 
ชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกัใด ๆ ที:มาจากผู้ผลิตที:ได้รับการรับรองจาก IPF แตต่วัชดุนั 3น ๆ ไมเ่ป็นไปตามกฎ
ทางเทคนิคของ IPF จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ในการแข่งขนั 
 
 ชดุที:ไมไ่ด้ช่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั (Non-supportive) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3 
 (1) ชดุจะต้องเป็นชิ 3นเดียวมีลกัษณะรัดรูปและไมห่ลวมเมื:อสวมใส ่
 (2) ชดุจะต้องผลิตจากผ้าหรือวสัดสิุ:งทอสงัเคราะห์ทั 3งหมด ชดุดงักลา่วจะต้องไมช่่วยเพิ:มความสามารถในการยกนํ 3าหนกั
ให้กบันกักีฬาในทกุ ๆ ทา่ 
 (3) วสัดขุองชดุหนาได้แคเ่พียง � ชั 3นเทา่นั 3น เว้นแตบ่ริเวณเปา้กางเกงสามารถมีความหนาได้ � ชั 3นและสามารถมีขนาด
พื 3นที:ได้ถึง �� ซม. x �� ซม. 
 (4) ชดุต้องมีขากางเกง โดยจะต้องมีความยาวอยา่งน้อย � ซม.และไมเ่กิน �� ซม.จากด้านบนของเปา้กางเกงลงไปทางขา
ด้านใน วดัในลกัษณะที:นกักีฬาสวมชดุอยูใ่นทา่ยืน 
 (5) ชดุสามารถมีโลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ของ: 
  - ผู้ผลิตที:ได้รับการรับรอง 
  - ประเทศของนกักีฬา 
  - ชื:อของนกักีฬา 
  - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
  - โลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ของสโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ในการ
แข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:ากวา่เทา่นั 3น 
 (6) นกักีฬาหญิงไมอ่นญุาตให้ใช้ knee wraps or knee sleeves เหนือชดุแบบเต็มตวัในการแขง่ขนั Equipped หรือ 
Classic 
 
เสื Eอยืด 
 นกักีฬาทกุเพศจะต้องสวมเสื 3อยืดในทา่ Squat Bench Press และ Deadlift 
 เสื 3อยืดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3 
 (1) เสื 3อยืดจะต้องผลิตจากผ้าหรือวสัดสิุ:งทอสงัเคราะห์ตลอดทั 3งชดุ และไมส่ามารถผลิตด้วยวสัดทีุ:มีลกัษณะยืดได้ใดๆ ที:
เคลือบด้วยสารโพลีเมอร์ หรือวสัดคุล้ายๆ กนัที:มีลกัษณะยืดได้ไมว่า่จะทั 3งตวัเสื 3อหรือบางสว่นของเสื 3อ จะต้องไมมี่การเย็บตะเข็บ
เสริมกระเป๋า กระดมุและซิป จะมีได้แคค่อกลมของเสื 3อ 
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 (2) เสื 3อยืดต้องมีแขนเสื 3อ แขนเสื 3อทั 3ง 2 ข้างต้องคลมุหวัไหลข่องนกักีฬาและไมย่าวไปจนถึงหรือตํ:ากวา่ข้อศอกของนกักีฬา 
แขนเสื 3อจะต้องไมถ่กูถลกหรือม้วนขึ 3นไปบนหวัไหลร่ะหวา่งที:นกักีฬากําลงัทําการแข่งขนั 
 (3) เสื 3อยืดสามารถเป็นสีพื 3นรวมถึงสีพื 3นหลากสี จะไมมี่โลโก้หรือสญัลกัษณ์ใด ๆ หรือสามารถมีโลโก้หรือสญัลกัษณ์ของ 
  - ประเทศของนกักีฬา 
  - ชื:อของนกักีฬา 
  - ภมิูภาคของนกักีฬา 
  - งานอีเว้นที:นกักีฬากําลงัแข่งขนั 
  - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
  - โลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ของสโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ในการ
แข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:ากวา่เทา่นั 3น  
 
กางเกงชั Eนในขาสั Eน 
 กางเกงขาสั 3นสําหรับการออกกําลงักาย (athletic supporter) หรือกางเกงชั 3นในขาสั 3นมาตรฐานทั:วไป (standard 
commercial briefs) ยกเว้นบ็อกเซอร์ ที:ผลิตจากวสัดตุา่ง ๆ เหลา่นี 3ได้แก่ ผ้าฝา้ยเส้นใยไลอนและเส้นใยสงัเคราะห์สามารถสวมใส่
ได้และจะต้องสวมใสใ่ต้ชดุสทู (suits) นกักีฬาหญิงสามารถสวมใสเ่สื 3อชั 3นในทั:วไปหรือเสื 3อชั 3นในสําหรับออกกําลงักายได้ ชดุวา่ยนํ 3า
หรือชดุที:ผลิตด้วยวสัดทีุ:มีลกัษณะยืดได้ใด ๆ ที:เคลือบ 
ด้วยสารโพลีเมอร์ หรือวสัดคุล้ายๆ กนัที:มีลกัษณะยืดได้ ยกเว้นยางยืดบริเวณเอว จะไมส่ามารถสวมใสใ่ต้ชดุที:ใช้ในการแข่งขนัได้ 
กางเกงชั 3นในใด ๆ ที:เพิ:มความสามารถในการยกถือวา่ผิดกฎกติกาการแข่งขนัของ IPF 
 
ถุงเท้า 
 ถงุเท้าที:สามารถใสไ่ด้มีดงันี 3 
  - ถงุเท้าที:สามารถใสไ่ด้มีดงันี 3 
  - ถงุเท้าอาจมีหลายสีหรือสีอะไรก็ได้ และอาจจะมีโลโก้ของผู้ผลติได้ 
  - ถงุเท้าไมส่ามารถยาวจนสมัผสักบัปลอกรัดหวัเข่าได้ 
  - ห้ามใสถ่งุน่องถงุเท้าและกางเกงรัดรูปที:มีความยาวเทา่กบัความยาวของขา  
  - จะต้องสวมใสถ่งุเท้าที:ปกคลมุหน้าแข้งเพื:อความปลอดภยัในการแข่งขนัทา่ Deadlift 
 
เข็มขัด 
 ผู้แข่งขนัอาจใสเ่ข็มขดัสําหรับการแข่งขนัได้ และถ้าสวมใสจ่ะต้องอยูด้่านนอกของชดุสทู และอนญุาตให้ใช้เฉพาะเข็มขดั
จากผู้ผลิตที:อยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF” เทา่นั 3น 
 
 วสัดแุละการผลิต 
  - ตวัเข็มขดัต้องผลิตจากหนงั ไวนิลหรือวสัดอืุ:น ๆ ที:ไมยื่ดชั 3นเดียว หรือถ้ามีมากกวา่ 1 ชั 3นให้ประกอบเข้าด้วยกนั
ด้วยกาวหรือเย็บเข้าด้วยกนั 
  - เข็มขดัต้องไมมี่วสัดรุองหรือหนนุใด ๆ ในทกุ ๆ สว่นของของเข็มขดัทั 3งภายในและภายนอก 
  - หวัเข็มขดัต้องยดึอยูที่:ปลายด้านหนึ:งของสายเข็มขดัโดยใช้สลกัเกลียวหรือการเย็บ 
  - หวัเข็มขดัสามารถมีง่ามหนึ:งหรือสองงามได้ หรือ เป็นประเภท "ปลดลอ็คง่าย" หรือที:เรียกวา่ lever 
  - หว่งเข็มขดัจะต้องติดอยูใ่กล้กบัหวัเข็มขดัโดยใช้สลกัเกลียวหรือการเย็บ 
  - เข็มขดัอาจเป็นสีเดียวหรือหลายสี และไมมี่โลโก้หรืออาจมีโลโก้และสญัลกัษณ์ของ 
   - ประเทศของนกักีฬา 
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   - ชื:อของนกักีฬา 
   - ผู้สนบัสนนุ (ที:เป็นไปตามกฎ IPF) 
   - โลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ของสโมสรของนกักีฬาหรือสปอนเซอร์สว่นตวัที:ไมไ่ด้รับการรับรองจาก IPF ใน
การแข่งขนัระดบัชาติและระดบัที:ตํ:ากวา่เทา่นั 3น  
  

ขนาด 
  - ความกว้างของเข็มขดั �� ซม. 
  - ความหนาสงูสดุของเข็มขดัคือ �� มม. ตลอดความยาวหลกัของเข็มขดั 
  - ความกว้างภายในสงูสดุของหวัเข็มขดัคือ �� ซม. 
  - ความกว้างภายนอกสงูสดุของหวัเข็มขดัคือ �� ซม. 
  - ความกว้างสงูสดุของหว่งบนหวัเข็มขดัคือ � ซม. 
  - ระยะหา่งสงูสดุระหวา่งปลายเข็มขดัและปลายสดุของหว่งคือ �� ซม. 
 
รองเท้าหรือรองเท้าบู๊ต 
 รองเท้าหรือรองเท้าบู๊ตที:สามารถใสไ่ด้ 
  - จะต้องสวมเฉพาะรองเท้ากีฬาในร่มเทา่นั 3น หรือรองเท้าบู๊ตกีฬา Weightlifting/Powerlifting  และ Deadlift 
Slippers ที:อธิบายไปข้างต้น 
หมายถึงรองเท้าที:ใช้ในกีฬาในร่มเช่น มวยปลํ 3าหรือบาสเกตบอล สว่นรองเท้าเดินป่าไมไ่ด้รวมอยูใ่นหมวดหมูนี่ 3 
  - ห้ามมีสว่นของพื 3นรองเท้าที:สงูกวา่ � ซม. 
  - พื 3นรองเท้าต้องแบนราบ 
  - ห้ามเพิ:มแผน่รองเท้าภายในรองเท้าที:ได้รับการอนมุติั เพราะแผน่รองเท้าได้มีความหนาอยูแ่ล้วไมเ่กิน � ซม. 
  - ถงุเท้าที:มียางนอกพื 3นฝาเท้าไมไ่ด้รับอนญุาตในการ Squat/Bench Press/Deadlift 
 
สายรัดข้อมือ 
  1. ต้องสวมใสส่ายรัดข้อมือที:ได้รับการอนมุติัจาก IPF เทา่นั 3น 
  2. สามารถสวมใส ่sweatband ที:มีความกว้างไมเ่กิน �� ซม. และ ห้ามใส ่sweatband และ wrist wraps 
พร้อมกนัในการแขง่ขนั 
  3. ห้ามคลมุบริเวณเหนือข้อมือเกิน �� ซม. และ ห้ามเกิน � ซม.จากข้อมือลงไป ซึ:งความกว้างทั 3งหมดรวมกนัต้อง
ไมเ่กิน �� ซม. 
  4. ผู้หญิงมสุลิมสามารถใส ่Hijab ได้ 
 
ปลอกหุ้มบริเวณเข่า 
 ปลอกหุ้มจะเป็นทรงกระบอกผลิตจากยางเทียม (Neoprene)  สวมใสเ่ฉพาะที:บริเวณหวัเข่าเทา่นั 3นในขณะที:กําลงัแข่งขนั 
และจะไมส่ามารนําไปสวมใสใ่นสว่นอื:น ๆ ของร่างกายได้นอกจากหวัเขา่ 
 เฉพาะปลอกหุ้มเข่าจากผู้ผลิตที:อยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF” 
เทา่นั 3น ที:สามารถใช้ได้ในการแข่งขนั นอกจากนี 3ปลอกหุ้มหวัเข่าจากผู้ผลิตที:ได้รับการอนมุติัจะต้องทําตามข้อกําหนดทั 3งหมดของ
กฎระเบียบทางเทคนิคของ IPF ปลอกหุ้มหวัเข่าจากผู้ผลิตที:ได้รับการอนมุติัที:ฝ่าฝืนกฎของ IPF จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ในการ
แข่งขนั 
 ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตอ่ไปนี 3 
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  - ปลอกหุ้มต้องผลิตจากยางเทียมนีโอพรีน � ชั 3นตลอดทั 3งชิ 3น หรือมีผ้าชั 3นเดียวปกคลมุได้และผ้านั 3นจะต้องมี
ลกัษณะ non-supportive มีรอยเย็บตะเข็บได้ หรือสามารเย็บติดกบัยางเทียมได้ ในการผลิตปลอกหุ้มข้อเข่าทั 3งหมดต้องไมมี่สว่น
ใดที:ช่วยสง่เสริมข้อเข่าของนกักีฬาให้เด้งกลบัได้ 
  - ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องมีความหนาสงูสดุ   มม. และความยาวสงูสดุ �� ซม. 
  - ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าไมค่วรมีสายรัดหรือสายรัดหรืออปุกรณ์เสริมที:คล้ายกนัในหรือบนตวัยดึเหลา่นี 3 แขนข้อ
เข่าต้องเป็นกระบอกสบูตอ่เนื:องโดยไมมี่รูใน neoprene หรือวสัดปิุดใด ๆ 
  - ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องไมมี่สายรัดเพิ:มเติม แถบสําหรับปะยดึ (ตีนตุ๊กแก) สายมดัให้แน่น แผน่รอง หรือ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ คล้ายกนัที:กลา่วมานี 3ที:ช่วยสง่เสริมข้อเข่า ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าต้องเป็นทรงกระบอกยาวและมีชิ 3นเดียว โดยที:ไมมี่รู
บริเวณยางเทียมหรือวสัดทีุ:ใช้ปกคลมุ 
  - เมื:อนกักีฬาสวมใสป่ลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าในการแข่งขนั ปลอกหุ้มบริเวณหวัเข่าจะต้องไมส่มัผสักบัชดุสทูของ
นกักีฬาหรือถงุเท้าและต้องอยูกึ่:งกลางเหนือข้อเข่า 
 
นิ Eวหวัแม่มือ 
  - ควรจะพนัผ้าเทปจากทางการแพทย์สองชั 3นรอบหวัแมมื่อสามารถจะพนัผ้าเทปจากทางการแพทย์สองชั 3นรอบหวั
แมมื่อ 
 
 
 
 

การตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนบุคคลในการแข่งขันที+กาํหนดให้เป็นแบบ Classic/Raw 
 ในการแข่งขนัแบบ Classic/Raw นกักีฬาจะต้องนําเสนออปุกรณ์สว่นตวัทั 3งหมดตอ่ผู้ตดัสินเพื:อทําการชั:งนํ 3าหนกัสําหรับ
ขั 3นตอนการกําเนินการ 
ของพวกเขา รายการสิ:งของที:ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคหรือการพิจารณาโดยผู้ตดัสินวา่เป็นสิ:งที:ไมส่ะอาดหรือฉีกขาด
จะต้องถกูปฏิเสธในขณะนั 3นและนกักีฬาจะมีทางเลือกในการสง่รายการสิ:งของใหมอี่กครั 3ง ในระหวา่งการแข่งขนัผู้ควบคมุด้าน
เทคนิคจะตรวจสอบสิ:งของอปุกรณ์สว่นบคุคลที:สวมใสโ่ดยนกักีฬาในพื 3นที:ที:วอร์มร่างกาย หรือ พื 3นที:สําหรับการเตรียมพร้อมและจะ
ปฏิเสธรายการสิ:งของใด ๆ ที:ไมต่รงตามข้อกําหนดของกฎข้อบงัคบัทางด้านเทคนิค ผู้ควบคมุด้านเทคนิคจะต้องปฏิเสธปลอกหุ้ม
บริเวณหวัเข่าที:ได้รับการติดตั 3งบนตวันกักีฬาด้วยความช่วยเหลือของบคุคลหรือวิธีการอื:น เช่นการใช้พลาสติกที:เลื:อนการใช้
นํ 3ามนัหลอ่ลื:นเป็นต้น หากนกักีฬาสวมอปุกรณ์หรือเครื:องใช้สว่นตวัในการแข่งขนัที:ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิค ผู้ตดัสินจะ
ดําเนินการตามกติกา “กรรมการข้อที: 6 (d)” ผู้ตดัสินและผู้ควบคมุด้านเทคนิคเฉพาะสําหรับประเภทนํ 3าหนกัตวัจะต้องประชมุ 5 
นาทีก่อนเริ:มการตรวจสอบอปุกรณ์สว่นบคุคล โค้ชหรือนกักีฬาจะต้องยืนยนันกักีฬาที:เข้าร่วมในการแข่งขนัให้หวัหน้าผู้ตดัสินไมช้่า
กวา่ในรอบแรกของการชั:งนํ 3าหนกัสําหรับหมวดหมูนํ่ 3าหนกันั 3นและจะสามารถชั:งนํ 3าหนกัได้ 
 

โลโก้ของผู้สนับสนุน 
 โลโก้และสญัลกัษณ์ของผู้ผลิตนอกเหนือจากที:ระบไุว้ใน "รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับอนมุติัสําหรับการ
แข่งขนั IPF" ประเทศใดประเทศหนึ:งหรือนกักีฬาทา่นใดทา่นหนึ:งสามรถทําการขออนญุาตจากเลขาธิการ IPF เพื:อใช้โลโก้หรือ
สญัลกัษณ์เพิ:มเติมบนเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์นั 3น ๆ หรืออปุกรณ์สว่นบคุคลสําหรับประเทศหรือนกักีฬานั 3น ๆ ที:ทําเรื:องขอเทา่นั 3น 
การทําเรื:องขออนญุาตดงักลา่วมีคา่ธรรมเนียมดงัที:คณะผู้บริหารชอง IPF ได้ระบไุว้  IPF ผา่นทางคณะผู้บริหารสามารถอนมุติัโลโก้
หรือสญัลกัษณ์ที:ขอมาได้ แตจ่ะมีสิทธิ�ปฏิเสธการอนมุติัตามที:ผู้บริหารเห็นวา่โลโก้หรือสญัลกัษณ์จะเป็นการประนีประนอม
ผลประโยชน์ทางการค้าของ IPF หรือไมผ่า่นมาตรฐานที:ดี นอกจากนี 3ผู้บริหารยงัมีสิทธิ�ในการอนมุติัที:จะจํากดัขนาดหรือตําแหน่ง
ของโลโก้หรือสญัลกัษณ์บนอปุกรณ์สว่นบคุคล การอนมุติัใดนั 3น ๆ จะมีอายไุด้ตลอดทั 3งปีที:ได้รับการอนมุติัและตอ่ไปอีก 1 ปีปฏิทิน 
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หลงัจากนั 3นแล้วจะต้องทําการสมคัรใหมแ่ละชําระคา่ธรรมเนียมสําหรับการใช้โลโก้หรือสญัลกัษณ์เพื:อคงสถานะวา่ได้รับการอนมุติั
แล้ว โลโก้หรือสญัลกัษณ์ที:ได้รับการอนมุติัภายใต้กฎข้อนี 3จะต้องระบไุว้ในภาคผนวก "รายการเครื:องแตง่กายที:ได้รับอนมุติัและ
อปุกรณ์สําหรับการใช้งานในการแข่งขนั IPF" และ เลขาธิการ IPF จะต้องออกหนงัสือตอบรับการอนมุติัให้ผู้สมคัรที:ประสบ
ความสําเร็จในการร้องขออนมุติั ในหนงัสือนั 3นจะต้องรูปแสดงโลโก้หรือสญัลกัษณ์ที:ได้รับการอนมิุตแล้ว พร้อมระบวุนัที:ได้รับการ
อนมุติัและข้อจํากดัตา่ง ๆ หากมี หนงัสือดงักลา่วสามารถยื:นเป็นหลกัฐานการอนมุติัตอ่ผู้ตดัสินในการแข่งขนัวา่ได้รับอนมุตัให้
สามารถใช้ได้  
 
 โลโก้หรือสญัลกัษณ์ของผู้ผลิตที:ไมอ่ยูใ่น “รายการเครื:องแตง่กายและอปุกรณ์ที:ได้รับการอนมุติัเพื:อใช้ในการแข่งขนั IPF”
และไมไ่ด้อยูใ่นภาคผนวก “รายการเครื:องแตง่กายที:ได้รับอนมุติัและอปุกรณ์สําหรับการใช้งานในการแข่งขนั IPF” “โลโก้ของ
ผู้สนบัสนนุ” นี 3สามารถใช้เฉพาะกบัเสื 3อยืด รองเท้า หรือถงุเท้าเทา่นั 3นโดยที:โลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ถกูพิมพ์หรือปัก และมีขนาดไม่
เกิน 5 ซม. x 2 ซม. 


