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กฎทั+วไปของ Powerlifting

เพื9อความกระชับของข้ อความกฎต่าง ๆ ที9อยูใ่ นหนังสือกฎเล่มนี 2 หากมีการใช้ คําว่า "เขา" หรื อ "ของเขา" ให้ ถือว่าใช้ ได้ กบั ทังสองเพศ
2
การอ้ างอิงถึงเพศควรได้ รับการไตร่ตรองเพื9อรักษาสิทธิที9เท่าเทียมกันของทังสองเพศ
2
และห้ ามพูดถึงเพศหญิงว่าต้ องใช้ กฎที9ตา่ งออกไป
เช่นในตัวอย่างด้ านล่างในการชัง9 นํ 2าหนักในการแข่งขันที9มีทงสองเพศลงเข้
ั2
าแข่งขัน
1. (a) สมาพันธ์ Powerlifting นานาชาติ (IPF) ได้ ยอมรับท่ายกและลําดับท่าการยกดังต่อไปนี 2 ทุกการแข่งขันที9จดั ภายใต้ กฎ IPF ต้ องปฏิบตั ิ
ตามลําดับท่าการยกนี 2เท่านัน:2
A. Squat
B. Bench Press
C. Deadlift
D. Total
(b) การแข่งขันจําแนกรุ่นการแข่งขันของนักกีฬาด้ วยเพศ นํ 2าหนักตัวและอายุ การแข่งขันสําหรับชายและหญิงในรุ่น Open Championships
อนุญาตให้ นกั กีฬาที9มีอายุมากกว่า 14 ปี ขึ 2นไปเข้ าแข่งขันได้ ในกรณีที9มีการจัดการแข่งขัน Powerlifting หรื อ Bench Press Championships ในรุ่น
Sub-Junior Junior Open และ Master's Championships ทัง2 Classic และ Equipped นักกีฬาสามารถลงเเข่งขันทังสองรุ
2
่นการแข่งขันได้
และสามารถมีสทิ ธิ~ได้ รับรางวัลในทังสองรุ
2
่นการแข่งขัน ที9เขาลงแข่ง แต่นกั กีฬาจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการแข่งขันสําหรับทังสองรุ
2
่นที9เขาลงแข่ง
และจําเป็ นต้ องลงแข่งทังสองครั
2
ง2 นักกีฬาไม่สามารถเปลีย9 นแปลงประเภทรุ่นอายุได้ อาจเปลีย9 นแปลงได้ เพียงแค่รุ่นนํ 2าหนักในการพิจารณาครัง2 สุดท้ าย
(c) กฎนี 2มีผลบังคับใช้ กบั ทุกระดับของการแข่งขัน
(d) นักกีฬาแต่ละคนจะได้ รับอนุญาตให้ ยกได้ 3 ครัง2 สําหรับแต่ละท่า
การยกที9สมบูรณ์และมีนํ 2าหนักมากที9สดุ ของแต่ละท่าจะถูกนํามานับรวมกันเป็ นผลคะแนนรวมของการแข่งขันให้ กบั นักกีฬา
ถ้ ามีนกั กีฬาที9มีผลคะแนนรวมเท่ากันสองคนหรื อมากกว่านี 2 นักกีฬาที9มีนํ 2าหนักตัวน้ อยกว่าจะถูกจัดลําดับให้ อยูเ่ หนือกว่านักกีฬาคนที9มีนํ 2าหนักตัวมากกว่า
(e) ถ้ านักกีฬาสองคนลงทะเบียนนํ 2าหนักตัวไว้ เท่ากันจากการชัง9 นํ 2าหนักตัว และมีผลคะแนนรวมเท่ากันในตอนจบการแข่งขัน นักกีฬาที9ทํา
คะแนนรวมได้ ก่อนจะมีลาํ ดับเหนือกว่านักกีฬาอีกคน และในกรณีที9มีการจัดมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี9ยมในท่า squat bench press และ deadlift
หรื อมีการทําลายสถิตโิ ลกก็จะใช้ ข้อบังคับนี 2เช่นกัน
2. IPF ผ่านประเทศสมาชิกจัดหรื อรับรองการจัดการแข่งขัน World Championships ดังต่อไปนี 2
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
Men’s and Women’s combined Open, Junior & Sub-Junior Classic/Raw Powerlifting World
Championships
Men’s and Women’s Masters Classic/Raw& Equipped Powerlifting World Championships (from
2020)
Men’s and Women’s combined University World Championships
3. IPF ยอมรับและบันทึกสถิตโิ ลกสําหรับแต่ละท่าการแข่งขัน โดยแยกออกเป็ นประเภทรุ่นต่าง ๆ พร้ อมคําอธิบายด้ านล่างนี 2:

ประเภทของรุ่ นอายุ

Men-Open: นับจากวันที9นกั กีฬาอายุครบ 14 ปี ขึ 2นไป (ไม่มีข้อจํากัดรุ่นแยกย่อยใด ๆ อีก)
Sub-Junior: นับจากวันที9นกั กีฬาอายุครบ 14 ปี และตลอดทังปี
2 ปฏิทินของปี ที9เขาอายุ 18 ปี
Junior: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 19 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 23 ปี
Master I: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 40 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 49 ปี
Master II: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 50 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 59 ปี
Master III: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 60 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 69 ปี
Master IV: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 70 ปี ขึ 2นไป
Women-Open: นับจากวันที9นกั กีฬาอายุครบ 14 ปี ขึ 2นไป (ไม่มีข้อจํากัดรุ่นแยกย่อยใด ๆ อีก)
Sub-Junior: นับจากวันที9นกั กีฬาอายุครบ 14 ปี และตลอดทังปี
2 ปฏิทินของปี ที9เขาอายุ 18 ปี
Junior: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 19 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 23 ปี
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Master I: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 40 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 49 ปี
Master II: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 50 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 59 ปี
Master III: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 60 ปี ถึงตลอดปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 69 ปี
Master IV: นับตังแต่
2 วนั ที9 1 มกราคมของปี ปฏิทินที9นกั กีฬามีอายุ 70 ปี ขึ 2นไป
การแข่งขันยกนํ 2าหนักสําหรับนักกีฬาที9อายุตํ9ากว่า 14 ปี อนุญาตให้ แข่งขันได้ แค่เวทีภายในประเทศเท่านัน2
4. การจัดลําดับผู้ชนะการแข่งขันในทุกรุ่นนํ 2าหนักจะต้ องพิจารณาจากนํ 2าหนักรวมที9นกั กีฬาทําได้ และต้ องเป็ นไปตามกฎมาตรฐานการยก
และเพศชายอายุ 70 ปี (รุ่น Master IV) จะได้ รับเหรี ยญรางวัลจากการได้ ที9 1 2 และ 3 ในรุ่นนํ 2าหนักของเขา เพศหญิงทังอายุ
2
60 ปี (รุ่น Master III)
และเพศหญิงอายุ 70 ปี (รุ่น Master IV) จะได้ รับเหรี ยญรางวัลจากการได้ ที9 1 2 และ 3 ในรุ่นนํ 2าหนักและรุ่นอายุของเขา
รุ่นอายุและการจําแนกรุ่นย่อยออกไปสามารถเปลีย9 นแปลงได้ สาํ หรับการใช้ ภายในประเทศซึง9 ขึ 2นอยูก่ บั อํานาจใช้ ดลุ ยพินิจของสมาคมแห่งชาตินนั 2 ๆ

ประเภทของรุ่ นนําE หนัก

ผู้ชาย
Sub-Junior & Junior นํ 2าหนักต้ องไม่เกิน 53 กก. เท่านัน2
รุ่นนํ 2าหนัก 59.0 กก. ต้ องไม่เกิน 59 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 66.0 กก. จาก 59.01 กก. ถึง 66.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 74.0 กก. จาก 66.01 กก. ถึง 74.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 83.0 กก. จาก 74.01 กก. ถึง 83.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 93.0 กก. จาก 83.01 กก. ถึง 93.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 105.0 กก. จาก 93.01 กก. ถึง 105.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 120.0 กก. จาก 105.01 กก. ถึง 120.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 120.0+ กก. จาก 120.01 กก. เป็ นต้ นไปไม่จํากัด
ผู้หญิง
Sub-Junior & Junior นํ 2าหนักต้ องไม่เกิน 43 กก. เท่านัน2
รุ่นนํ 2าหนัก 47.0 กก. ต้ องไม่เกิน 47.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 52.0 กก. จาก 47.01 กก. ถึง 52.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 57.0 กก. จาก 52.01 กก. ถึง 57.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 63.0 กก. จาก 57.01 กก. ถึง 73.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 72.0 กก. จาก 63.01 กก. ถึง 72.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 84.0 กก. จาก 72.01 กก. ถึง 84.0 กก.
รุ่นนํ 2าหนัก 84.0+ กก. จาก 84.01 กก. เป็ นต้ นไปไม่จํากัด

5. แต่ละประเทศได้ รับอนุญาตให้ มีผ้ เู ข้ าแข่งขันได้ สงู สุดแปด (8) คนจากรุ่นนํ 2าหนักตัวทังแปด
2
(8) รุ่นของเพศชาย และแปด (8)
คนจากรุ่นนํ 2าหนักตัวทังเจ็
2 ด (7) รุ่นนํ 2าหนักของเพศหญิง ในประเภทรุ่นอายุ Junior และ Sub-Junior อนุญาตให้มผี เู้ ข้าแข่งขันเพศชายได้เก้า (9)
คนและเพศหญิงได้ สงู สุดเก้ า (9) คน แต่ละประเทศสามารถส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกินสอง (2) คนในรุ่นนํ 2าหนักเดียวกัน
6. แต่ละประเทศได้ รับอนุญาตให้ มีนกั กีฬาสํารองไม่เกิน 5 คน เพื9อที9จะเข้ าร่วมแข่งขันได้ นกั กีฬาจะต้ องได้ รับการเสนอชื9อ 60 วัน ก่อนวันทําการแข่งขัน
Championships สําหรับการเสนอชื9อขันต้
2 นพร้ อมด้ วยรุ่นนํ 2าหนักและนํ 2าหนักรวมสูงสุดจากเวทีการแข่งขัน Championships
ระดับประเทศหรื อระหว่างประเทศที9ทําได้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนที9ผา่ นมา
7. แต่ละประเทศต้ องส่งรายชื9อทีมนักกีฬาโดยระบุชื9อและรุ่นนํ 2าหนักตัวของนักกีฬาแต่ละคน พร้ อมแจ้ งนํ 2าหนักรวมสูงสุดของนักกีฬาจากเวทีการแข่งขัน
Championships ระดับประเทศหรื อระหว่างประเทศที9ทําได้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนที9ผา่ นมา
แต่ละประเทศไม่สามารถเสนอชื9อนักกีฬาที9มีความตังใจที
2 9จะทําลายสถิตกิ ารยกเฉพาะท่าใดท่าหนึง9 เท่านันจากทั
2
งหมดสามท่
2
าการแข่งขัน
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อีกทังสามารถแจ้
2
งผลนํ 2าหนักรวมของเขาที9ได้ จากการแข่งขันชิงแชมป์ ระหว่างประเทศในปี ที9ผา่ นมาในประเภทรุ่นนํ 2าหนักตัวเดียวกัน
และจะต้ องระบุวนั ที9และชื9อรายการการแข่งขันนัน2 ๆ รายระเอียดดังกล่าวนี 2จะต้ องถูกส่งไปยัง รวมไปถึงผลรวมของคะแนนที9ผา่ นมาเช่นกัน
รายละเอียดเหล่านี 2จะต้ องถูกส่งไปยัง Championship Secretary ของ IPF หรื อ ของภูมิภาค และจะต้ องส่งให้ กบั Meet Director อย่างน้ อย 60
วันก่อนวันทําการแข่งขันเวที Championships ในการเสนอชื9อขันต้
2 น รายชื9อนักกีฬาจากการคัดเลือกตัวรอบสุดท้ ายนันจะต้
2 องส่งไม่เกิน 21 วัน
ก่อนวันทําการแข่งขันเวที Championships และรายชื9อเหล่านี 2จะต้ องได้ ถกู นําเสนอมาแล้ วในรอบเสนอชื9อขันต้
2 นอย่างน้ อย 60 วันก่อนวันทําการแข่งขันเวที
Championships และนี9รวมถึงรายชื9อที9เสนอมาในรายชื9อนักกีฬาสํารองด้ วย และในกระบวนการนี 2นักกีฬาจะต้ องแจ้ งรุ่นนํ 2าหนักที9ต้องการลงแข่งในเวที
Championships นัน2 ๆ ด้ วย หลังจากรอบการเลือกตัวนักกีฬาครัง2 สุดท้ ายนักกีฬาจะไม่สามารถเปลีย9 นแปลงรุ่นนํ 2าหนักในการแข่งขันได้ อีก
นักกีฬาที9ได้ รับการเสนอชื9อนี 2หากไม่ได้ ยื9นข้ อมูลผลการแข่งขันจากเวที Championships ที9แจ้ งไว้ ด้านบนจะถูกจัดให้ แข่งขันในกลุม่ แรกของรุ่นนํ 2าหนักของเขา
ในกรณีที9รุ่นนํ 2าหนักนัน2 ๆ ถูกแบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับดังกล่าวอาจส่งผลให้ ทงที
ั 2 มนักกีฬาหมดสิทธิ~เข้ าร่วมการแข่งขัน
นักกีฬาจะไม่สามารถทําผลคําแนนรวมผ่านสมาคมแห่งชาติที9เขาเป็ นสมาชิกอยูเ่ พื9อเข้ ารวมแข่งขันเวที World Championships หรื อ International
Championships หรื อ Regional Championships ได้ ในขณะที9เขาถูกสัง9 พักการแข่งขันจาก IPF หรื อ สมาพันธ์ระดับภูมิภาค
8. การให้ คะแนนแก่นกั กีฬาในเวที World Championships Continental Championships และ Regional
Championships จะอยูท่ ี9 12 9 8 7 6 5 4 3 2 สําหรับ 9 อันดับแรกในแต่ละรุ่นนํ 2าหนักนัน2 ๆ หลังจากนันนั
2 กกีฬาแต่ละคนที9สามารถทํานํ 2าหนักรวม
(total) ได้ ในการแข่งขันจะได้ รับคะแนนคนละ 1 คะแนน การให้ คะแนนในเวทีการแข่งขันภายในประเทศจะขึ 2นอยูก่ บั ดุลยพินิจจากสมาคมแห่งชาตินนั 2 ๆ
9. คะแนนรวมของนักกีฬาที9ถกู จัดอยูใ่ นห้ าอันดับแรกที9ดีที9สดุ ของประเทศนัน2 ๆ เท่านันที
2 9จะถูกนับรวมกันเป็ นคะแนนรวมของทีมในการแข่งขันเวที
Championships ระดับนานาชาติทกุ เวที ในกรณีที9บางทีมทําคะแนนได้ เท่ากันทีม การจัดอันดับทีมพิจารณาการให้ รางวัลโดยใช้ กฎในข้ อ 11
หากพบว่าสมาชิกคนใดของทีมทําการละเมิดกฎการห้ ามใช้ สารกระตุ้นของ IPF ระหว่างการแข่งขันที9มีการจัดอันดับทีมจากการรวมคะแนนที9นกั กีฬาแต่ละคนทําได้
คะแนนของนักกีฬาคนที9ละเมิดกฎจะถูกลบออกจากคะแนนรวมของทีมและจะไม่สามารถนําคะแนนของผู้ร่วมทีมคนอื9นมาใช้ แทนได้
10. ประเทศใดก็ตามที9เป็ นสมาชิกของ IPF มานานกว่าสามปี ควรมีผ้ ตู ดั สินระดับนานาชาติอย่างน้ อยหนึง9 คนเข้ าร่วมกับทีมในการแข่งขัน World
Championships หากผู้ตดั สินจากประเทศนัน2 ๆ
ไม่มาปรากฎตัวหรื อว่ามาปรากฎตัวแต่ไม่สมามารถปฏิบตั หิ น้ าที9ในฐานะผู้ตดั สินหรื อเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (jury) ในระหว่างการแข่งขัน
Championships นัน2 ๆ ได้ คะแนนรวมของทีมจะถูกนับรวมจากนักกีฬา 4 คนแรกที9ถกู จัดอันดับสูงสุดในทีมเท่านันสํ
2 าหรับการแข่งขันคะแนนรวมของแต่ละทีม
11. รางวัลสําหรับทีมจะถูกมอบให้ สามตําแหน่งแรกพร้ อมกับใบประกาศนียบัตร ในกรณีที9ทีมหรื อประเทศมีคะแนนเท่ากัน
ประเทศที9นกั กีฬาอันดับที9หนึง9 ของทีมมีคะแนนสูงกว่าจะถูกจัดอันดับสูงกว่าอีกทีม
ในกรณีที9สองประเทศมีนกั กีฬาอันดับที9หนึง9 ของทีมได้ คะแนนเท่ากันทีมที9นกั กีฬาอันดับสองของทีมที9มีคะแนนสูงกว่านันจะถู
2 กจัดอันดับสูงกว่าอีกทีมเช่นนี 2ไปเรื9 อย ๆ
จนครบห้ าอันดับของนักกีฬาที9ดีที9สดุ ของทีม หากผลยังคงเสมอกันอยูน่ นให้
ั 2 ใช้ คะแนนรวม IPF ของประเทศทังสองในการตั
2
ดสินผลชี 2ขาด ประเทศที9คะแนน IPF
สูงกว่าจะถูกจัดให้ อยูอ่ นั ดับที9สงู กว่าอีกประเทศ
12. ในการแข่งขัน IPF Championships
ทุกครัง2 นันจะต้
2 องมีการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี9ยมอันดับหนึง9 ให้ กบั นักกีฬาที9มีคะแนนผลปฏิบตั กิ ารสูงที9ได้ จากการคํานวนด้ วยสูตรการคํานวน IPF
รางวัลนักกีฬายอดเยี9ยมจะถูกมอบให้ กบั นักกียอดเยี9ยมอันดับสองและสามด้ วยเช่นกัน
13. ในการแข่งขัน International Championships เหรี ยญรางวัลจะถูกมอบให้ กบั อันดับที9หนึง9
สองและสามของแต่ละรุ่นการแข่งขันตามผลคะแนนรวม นอกจากนี 2เหรี ยญรางวัลหรื อใบประกาศนียบัตรสําหรับนักกีฬายอดเยี9ยมสามอันดับแรกของแต่ละท่าทัง2
squat bench press และ deadlift ของแต่ละรุ่นการแข่งขัน หากนักกีฬาท่านใดไม่สามารถยกท่าใดท่าหนึง9
หรื อสองท่าได้ สาํ เร็จจากสามท่านี 2ถือว่ามีสทิ ธิ~รับรางวัลยอดเยี9ยมในท่าที9เขายกได้ สาํ เร็ จตามกฎกติกาของท่านัน2 ๆ
เพื9อที9จะมีสทิ ธิ~ได้ รับรางวัลเหล่านี 2นักกีฬาจะต้ องแสดงการยกท่านัน2 ๆ ได้ อย่างชัดเจนปราศจากข้ อสงสัยว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของท่านัน2 ๆ หรื อไม่
กฎข้ อแต่งกายของนักกีฬาในการเข้ าร่วมพิธีรับมอบเหรี ยญรางวัลในเวที World Championships คือ ชุดทีมเต็มชุด (เสื 2อและกางเกงกีฬาขายาวของทีม)
เสื 2อยืด และรองเท้ ากีฬา การอนุโลมจะขันอยู
2 ก่ บั ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที9 Technical Controller ที9ดแู ลรับผิดชอบ อยูใ่ นช่วงเวลานัน2
การไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ตามข้ อบังคับดังกล่าวนันนั
2 กกีฬาจะไม่มีสทิ ธิ~เข้ ารับเหรี ยญแต่อนั ดับผลการแข่งขันจะยังคงอยู่
14. ห้ ามฟาดทุบตีหรื อตบนักกีฬาต่อหน้ าผู้ชมและสือ9 มวลชน
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15. ในงานแข่งขันของ IPF ทังหมดผู
2
้ จดั งานจะต้ องจัดเจ้ าหน้ าที9ทางการแพทย์ตลอดการแข่งขันเพื9อความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที9

อุปกรณ์ และข้ อกําหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์
เครื+ องชั+งนําE หนัก

เครื9 องชัง9 จะต้ องเป็ นประเภทดิจิตอลและแสดงค่าทศนิยมสองตําแหน่ง เครื9 องชัง9 ต้ องมีความสามารถในการรับนํ 2าหนักชัง9 ได้ ถงึ •‘’ กิโลกรัม
ใบรับรองที9มากับเครื9 องชัง9 จะต้ องมีอายุการรับรองเป็ นปั จจุบนั ภายใน • ปี นบั จากวันที9จดั การแข่งขัน

แท่ นเวทีแข่ งขัน (Platform)

การยกทังหมดจะต้
2
องดําเนินอยูบ่ นพื 2นเวทีที9มีขนาดระหว่าง “.” ม. x 2.5 ม. เป็ นอย่างตํ9า และไม่เกิน •.’ ม. x 4.0 ม. ความสูงไม่เกิน •’ ซม.
จากเวทีที9รองรับแท่นเวทีการแข่งขันหรื อพื 2น พื 2นผิวของเวทีต้องเรี ยบ มัน9 คงและอยูใ่ นระดับที9สมดุล และถูกคลุมด้ วยวัสดุพรหมเรี ยบและไม่ลนื9
(ปราศจากความขรุขระและส่วนนูน) ไม่อนุญาตให้ ใช้ พรมยางหรื อวัสดุแผ่นที9คล้ ายกันในการปูพื 2นเวทีแข่งขัน

บาร์ และแผ่ นนําE หนัก

สําหรับการแข่งขัน powerlifting ทังหมดที
2
9จดั ขึ 2นภายใต้ กฎของ IPF อนุญาตให้ ใช้ บาร์ เบลกับแผ่นนํ 2าเท่านัน2
การใช้ แผ่นนํ 2าหนักที9ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดคุณลักษณะล่าสุดนันจะทํ
2 าให้ การแข่งขันและสถิตทิ ี9เกิดขึ 2นเป็ นโมฆะ
อนุญาติให้ ใช้ บาร์ และแผ่นนํ 2าหนักที9ตรงตามข้ อกําหนดเท่านัน2 ตลอดการแข่งขันและทุกครัง2 ของการยกในการแข่งขัน บาร์ นนั 2 ๆ
ที9ใช้ ในการแข่งขันจะไม่สามารถถูกเปลีย9 นได้ เว้ นแต่มีการงอหรื อเสียหายแบบใดแบบหนึง9 ตามการพิจารณาจากคณะกรรมการด้ านเทคนิค
คณะกรรมการการแข่งขันหรื อผู้ตดั สิน บาร์ ที9ใช้ ในทุกเวทีการแข่งขัน IPF Championships นันจะต้
2 องไม่ถกู ชุบโครเมี9ยมตรงส่วนที9เป็ นผิวขรุขระกันลืน9 บนบาร์
อนุญาตให้ ใช้ แต่บาร์ และแผ่นนํ 2าหนักที9ได้ รับการรับรองจาก IPF อย่างเป็ นทางการเท่านันในเวที
2
การแข่งขัน IPF World Championships
หรื อการสร้ างสถิตโิ ลก ตังแต่
2 ปี 2008 ระยะห่างลายพิมพ์ขรุขระกันลืน9 บนบาร์ (knurling) ของบาร์ ที9ได้ รับการรับรองแล้ วจาก IPF
จะถือกลายเป็ นมาตรฐานสากลโดยยึดจากหนึง9 ในบาร์ ที9ได้ รับการรับรองตังแต่
2 ต้น
(a) บาร์ จะต้ องตรงและมีลายพิมพ์กนั ลืน9 ที9ได้ คณ
ุ ภาพและจะต้ องมีลกั ษณะอื9น ๆ ดังต่อไปนี 2
1. ความยาวรวมไม่เกิน “.“ ม.
2. ระยะห่างระหว่างขอบด้ านในของบาร์ ไม่เกิน •.—“ ม. หรื อไม่น้อยกว่า •.—• ม.
3. เส้ นผ่านศูนย์กลางของบาร์ ต้องไม่เกิน “˜ มม. หรื อไม่น้อยกว่า “‘ มม.
4. นํ 2าหนักของบาร์ และปลอกคอบาร์ เบลจะต้ องเท่ากับ “” กิโลกรัม
5. เส้ นผ่านศูนย์กลางของปลอกบาร์ ไม่เกิน ”“ มม. หรื อไม่น้อยกว่า ”’ มม.
6. จะต้ องมีเครื9 องหมายหรื อพันกระดาษกาวรอบบาร์ เพื9อแสดงระยะห่าง ‘• ซม. ระหว่างเครื9 องหมายหรื อกระดาษกาวดังกล่าว

(b) แผ่นนํ 2าหนักควรจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี 2
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1. แผ่นนํ 2าหนักทังหมดที
2
9ใช้ ในการแข่งขันต้ องมีนํ 2าหนักคลาดเคลือ9 นไม่เกิน 0.25 เปอร์ เซ็นต์หรื อ 10 กรัมของนํ 2าหนักที9ระบุไว้
2. ขนาดรูที9อยูต่ รงกลางของแผ่นนํ 2าหนักต้ องไม่เกิน 53 มม. หรื อไม่น้อยกว่า 52 มม.
3. แผ่นนํ 2าหนักต้ องอยูใ่ นช่วงนํ 2าหนักต่อไปนี 2: 1.25 กก., 2.5 กก., 5 กก., 10 กก., 15 กก., 20 กก. และ 25 กก.

4. เพื9อจุดประสงค์ในการบันทึกสถิตแิ ผ่นนํ 2าหนักที9มีนํ 2าหนักเบากว่าที9กล่าวไปอาจถูกนําใช้ เพื9อให้ ได้ นํ 2าหนักอย่างน้ อย 0.5 กก. 1.0 กก., 1.5 กก. หรื อ
2.0 กก. มากกว่าสถิตปิ ั จจุบนั ที9มีอยู่
5. แผ่นนํ 2าหนักที9มีนํ 2าหนัก 20 กิโลกรัมขึ 2นไปจะต้ องมีความหนาไม่เกิน 6 ซม. แผ่นนํ 2าหนักที9มีนํ 2าหนัก 15 กก. และตํ9ากว่าต้ องมีความหนาไม่เกิน
3 ซม.
6.แผ่นนํ 2าหนักต้ องเป็ นไปตามรหัสสีตอ่ ไปนี 2: 10 กก. และตํ9ากว่าเป็ นสีใดก็ได้ ๆ นํ 2าหนัก 15 กก.ให้ ใช้ สเี หลือง นํ 2าหนัก 20 กก. ให้ ใช้ สนี ํ 2าเงิน
และนํ 2าหนัก 25 กก. ให้ ใช้ สแี ดง
7. แผ่นนํ 2าหนักทังหมดจะต้
2
องทําเครื9 องหมายระบุนํ 2าหนักอย่างชัดเจน การใส่แผ่นนํ 2าหนักทําโดยใส่แผ่นนํ 2าหนักที9หนักสุดไว้ ด้านในสุดของบาร์
และตามด้ วยแผ่นนํ 2าหนักที9เบากว่าไปเรื9 อย ๆ เพื9อที9ผ้ ตู ดั สินจะได้ เห็นอย่างชัดเจน
8. ต้ องใส่แผ่นนํ 2าหนักแผ่นแรกซึง9 เป็ นแผ่นที9หนักที9สดุ บนบาร์ หนั หน้ าเข้ าด้ านในบาร์ และใส่แผ่นนํ 2าหนักที9เหลือหันหน้ าออกนอกบาร์
9. เส้ นผ่านศูนย์กลางของแผ่นนํ 2าหนักที9ใหญ่ที9สดุ จะต้ องไม่เกิน 45 ซม.

ปลอกคอบาร์ (Collars)

(a) ต้ องใช้ ทกุ ครัง2
(b) แต่ละอันต้ องมีนํ 2าหนัก 2.5 กิโลกรัม

เสาตังE บาร์ (Squat Racks)

1. เสาตังบาร์
2 จากผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ที9ลงทะเบียนอย่างเป็ นทางการและได้ รับอนุมตั จิ าก Technical Committee
เท่านันที
2 9จะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในเวทีการแข่งขัน International Powerlifting Championships ต่าง ๆ
2. เสาตังบาร์
2 จะต้ องได้ รับการออกแบบมาเพื9อปรับจากความสูงจากความสูงขันตํ
2 9าที9 1 เมตรจากพื 2น และปรับสูงขึ 2นไปได้ ถงึ อย่างน้ อย 1.70 เมตร
โดยการปรับแต่ละขันสามารถประเพิ
2
9มขันได้
2 ขนละ
ั 2 2.5 ซม. 5 ซม.
3. เสาตังบาร์
2 ไฮดรอลิกทังหมดจะต้
2
องมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยตามระดับความสูงที9ต้องการโดยใช้ หมุดเป็ นตัวยึด

ม้ านั+ง (Bench)

เฉพาะม้ านัง9 จากผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ที9ลงทะเบียนอย่างเป็ นทางการและได้ รับอนุมตั จิ าก Technical Committee เท่านันที
2 9จะได้ รับอนุญาตให้ ใช้
ในเวทีการแข่งขัน International Powerlifting Championships ต่าง ๆ
ม้ านัง9 จะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้ องกับข้ อกําหนดต่อไปนี 2:
1. ความยาว - ไม่น้อยกว่า 1.22 เมตรและจะต้ องแบนและราบ
2. ความกว้ าง - ไม่น้อยกว่า 29 ซม. และไม่เกิน 32 ซม.
3. ความสูง - ไม่น้อยกว่า 42 ซม. และไม่เกิน 45 ซม. วัดจากพื 2นถึงด้ านบนสุดของพื 2นผิวเบาะของม้ านัง9 โดยห้ ามกดหรื ออัดเบาะให้ แน่นลงไป
ขณะที9วดั เสาวางบาร์ จะต้ องปรับระดับตามแนวตังได้
2 โดยจะต้ องสูงอย่างน้ อย 75 ซม. และปรับได้ สงู สุดถึง 110 ซม. วัดจากระดับพื 2นถึงตําแหน่งที9วางบาร์
4. ความกว้ างขันตํ
2 9าระหว่างจุดวางบาร์ สองจุดจะต้ องอยูท่ ี9 1.10 เมตร
5. ความกว้ างของเบาะม้ านัง9 จะต้ องถึง 22 ซม.สามารถเพิ9มความกว้ างออกไปด้ านข้ างจากจุดตรงระหว่างที9วางบาร์ ได้ ข้างละ 5 ซม.
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6. เสายึดเพื9อความปลอดภัยนันจะต้
2 องใช้ ทกุ ครัง2 ความสูงอย่างน้ อยของเสายึดเพื9อความปลอดภัยคือ —š ซม. มี •’ รูสาํ หรับปรับระดับ เพิ9มขึ 2นทีละ “.”
ซม. และมีความยาว ”’ ซม.

นาฬิกาจับเวลา (Clocks)

จะต้ องมีนาฬิกาจับเวลาทังหมด
2
(สถานที9จดั การแข่งขัน, เวทีแข่งขัน, ห้ องเตรี ยมอบอุน่ ร่างกายก่อนแข่งขัน)
ซึง9 ทํางานอย่างต่อเนื9องไม่น้อยกว่ายี9สบิ นาทีและแสดงเวลาที9ผา่ นไปหรื อเวลาที9เหลืออยูไ่ ด้ นอกจากนี 2จะต้ องมีนาฬิกาแสดงเวลาที9เหลืออยูใ่ น
การเข้ าสูก่ ารยกครัง2 ต่อไป และควรปรากฎให้ โค้ ชหรื อนักกีฬาเห็นได้ อย่างชัดเจน

ระบบสัญญาณไฟตัดสิน (Lights)

ระบบสัญญาณไฟตัดสินจะต้ องจัดอยูบ่ ริ เวรที9ผ้ ตู ดั สินทําการตัดสินการแข่งขัน ผู้ตดั สินแต่ละคนจะควบคุมสัญญานไฟสีขาวและสีแดง ซึง9 แสดงถึง
“การยกสมบูรณ์” และ “การยกไม่สมบูรณ์” ตามลําดับ สัญญาณไฟจะถูกจัดเรี ยงในแนวนอนและสอดคล้ องกับตําแหน่งของผู้ตดั สินทังสามท่
2
าน
สัญญาณไฟจะต้ องถูกติดตังในลั
2 กษณะที9สามารถสว่างขึ 2นพร้ อมกันและไม่แยกกันสว่างเมื9อผู้ตดั สินทังสามคนเปิ
2
ดไฟตัดสิน ในกรณีฉกุ เฉิน เช่น
การขัดข้ องของระบบไฟฟ้าผู้ตดั สินจะได้ รับธงสีขาวและสีแดงขนาดเล็ก หรื อไม้ พายเพื9อใช้ ในการตัดสิน โดยที9ผ้ ตู ดั สินหลักจะต้ องออกคําสัง9 ด้ วยเสียงว่า “flags”
เพื9อขอใช้ ธงในการตัดสินในกรณีฉกุ เฉินเช่นนี 2

บัตรแสดงสาเหตุความล้ มเหลวในการยก/ธง

หลังจากสัญญาณไฟได้ ถกู เปิ ดและสว่างแล้ ว ผู้ตดั สินแล้ วผู้ตดั สินจะยกบัตร หรื อธง
หรื อเปิ ดสัญญาณไฟเพื9อแสดงให้ ทราบถึงสาเหตุของความล้ มเหลวในการยก

ระบบบัตรหมายเลขแสดงสาเหตุความล้ มเหลวในการยกของผู้ตดั สิน - เหตุผลของความผิดพลาด
สีของบัตร หมายเลขความล้ มเหลว • = บัตรสีแดง
หมายเลขความล้ มเหลว “ = บัตรสีนํ 2าเงิน
หมายเลขความล้ มเหลว — = บัตรสีเหลือง
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ป้ ายบอกคะแนน (Scoreboard)

ในการแข่งขันจะต้ องมีปา้ ยบอกคะแนนที9เหมาะสมสามารถให้ รายละเอียดความคืบหน้ าของการแข่งขันให้ ผ้ ชู มและเจ้ าหน้ าที9ได้ รับทราบ
ชื9อของนักกีฬาควรเรี ยงลําดับตามหมายเลขล็อตของช่วงนัน2 ๆ ข้ อมูลคะแนนของการแข่งขันต้ องแสดงเป็ นปั จจุบนั ให้ ได้ มากที9สดุ เท่าตามความจําเป็ น

อุปกรณ์ ส่วนบุคคล
ชุด สําหรั บการแข่ งขัน (Suits)

ชุดที+ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนําE หนัก (Supportive)
ชุดยกนํ 2าหนักที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักจะใส่ได้ เฉพาะในการแข่งขันที9กําหนดให้ เป็ นแบบ Equipped

ชุดยกนํ 2าหนักที9เพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักจะใส่ได้ สาํ หรับการแข่งขันยกนํ 2าหนักทังหมดที
2
9กําหนดให้ เป็ นแบบ Equipped
(โดยที9ชดุ ยกนํ 2าหนักแบบที9ไม่เพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักสามารถใส่แทนได้ ) สายของชุดต้ องใส่บนบ่าของนักกีฬาทังสองข้
2
างตลอด ระหว่างการยกในทุก ๆ
ท่าตลอดการแข่งขัน เฉพาะชุดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (supportive) จากผู้ผลิตที9อยูใ่ น
“รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” เท่านันที
2 9สามารถใช้ ได้ ในการแข่งขันได้
นอกจากนี 2ชุดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักจากผู้ผลิตที9ได้ รับการอนุมตั จิ ะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะตามข้ อกําหนดทังหมดของกฎทางเทคนิ
2
คของ IPF
ชุดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักใด ๆ ที9มาจากผู้ผลิตที9ได้ รับ
การรับรองจาก IPF แต่ตวั ชุดนัน2 ๆ ไม่เป็ นไปตามกฎทางเทคนิคของ IPF จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในการแข่งขัน
ชุดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (supportive) ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2:
(a) วัสดุของชุดหนาได้ แค่เพียง • ชันเท่
2 านัน2
(b) ชุดต้ องมีขากางเกง โดยจะต้ องมีความยาวอย่างน้ อย — ซม.และไม่เกิน •” ซม.จากด้ านบนของเป้ากางเกงลงไปทางขาด้ านใน
วัดในลักษณะที9นกั กีฬาสวมชุดอยูใ่ นท่ายืน
(c) การปรับเปลีย9 นชุดเกินกว่าค่าความกว้ าง ความยาว หรื อความหนาที9ตงไว้
ั 2 จะทําให้ ชดุ นันผิ
2 ดกฎการแข่งขัน
(d) ถึงแม้ วา่ การปรับเปลีย9 นหรื อการพับรอยจีบให้ ชดุ และเสื 2อยืดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักรัดแน่นขึ 2นจะไม่ทําให้ ผิดกฎการแข่งขัน
การปรับเปลีย9 นหรื อการพับเหล่านี 2จะต้ องปรับตามแนวตะเข็บเดิม
การปรับเปลีย9 นเพื9อชุดและเสื 2อยืดยืดให้ แน่นขึ 2นโดยไม่ได้ ทําผ่านโรงงานไม่ถือว่าผิดกฎเมื9อทําในแบบการพับรอยจีบ อย่างไรก็ตาม
รอยจีบจะต้ องทําตามแนวตะเข็บเดิมของผู้ผลิต รอยจีบเหล่านี 2จะต้ องทําภายในชุดหรื อเสื 2อยืด การปรับเปลีย9 นใด ๆ
ในพื 2นที9นอกเหนือจากแนวตะเข็บของผู้ผลิตถือว่าผิดกฎการแข่งขัน รอยจีบไม่สามารถเย็บกลับบนลําตัวของชุดนัน2 ๆ ได้
(e) ตําแหน่งที9มีการปรับสายคล้ องบ่าให้ แน่นขึ 2นและสายส่วนที9เกินมายาวกว่า — เซนติเมตร จะต้ องรัดชุดเข้ าข้ างในชุดนันและไม่
2
เย็บกลับลงบนสาย
ห้ ามมีวสั ดุยื9นออกมาข้ างนอกชุดเกิน — เซนติเมตร
(f) ชุดสามารถมีโลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของ
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- ผู้ผลิตที9ได้ รับการรับรอง
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2
ชุดที+ไม่ ได้ ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนําE หนัก
ในการแข่งขันที9กําหนดให้ เป็ นแบบ CLASSIC (raw/unequipped) ต้ องสวมชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (Nonsupportive) ในทุกท่าของการแข่งขัน ชุดประเภทนี 2สามารถสวมใส่ในการแข่งขันที9กําหนดให้ เป็ นแบบ Equipped ได้ เช่นกัน
สายของชุดต้ องใส่บนบ่าของนักกีฬา
ทังสองข้
2
างตลอดระหว่างการยกในทุก ๆ ท่าตลอดการแข่งขัน
เฉพาะชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (Non-supportive) จากผู้ผลิตที9อยูใ่ น “รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับ
การอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” เท่านันที
2 9สามารถใช้ ได้ ในการแข่งขันได้ นอกจากนี 2ชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักจาก
ผู้ผลิตที9ได้ รับการอนุมตั จิ ะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะตามข้ อกําหนดทังหมดของกฎทางเทคนิ
2
คของ IPF ชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักใด ๆ
ที9มาจากผู้ผลิตที9ได้ รับการรับรองจาก IPF แต่ตวั ชุดนัน2 ๆ ไม่เป็ นไปตามกฎทางเทคนิคของ IPF จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในการแข่งขัน
ชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (Non-supportive) ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2
(a) ชุดจะต้ องเป็ นชิ 2นเดียวมีลกั ษณะรัดรูปและไม่มีความหลวมเมื9อสวมใส่
(b) ชุดจะต้ องผลิตจากผ้ าหรื อวัสดุสงิ9 ทอสังเคราะห์ทงหมดและชุ
ั2
ดดังกล่าวจะต้ องไม่ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักให้ กบั นักกีฬาในทุก ๆ ท่า
(c) วัสดุของชุดหนาได้ แค่เพียง • ชันเท่
2 านัน2 เว้ นแต่บริ เวณเป้ากางเกงสามารถมีความหนาได้ “ ชันและสามารถมี
2
ขนาดพื 2นที9ได้ ถงึ •“ ซม. x 24 ซม.
(d) ชุดต้ องมีขากางเกง โดยจะต้ องมีความยาวอย่างน้ อย — ซม.และไม่เกิน “” ซม.จากจุดบนสุดของเป้ากางเกงลงไปทางขาด้ านใน วัดในลักษณะ
ที9นกั กีฬาอยูใ่ นท่ายืน
(e) ชุดสามารถมีโลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของ
- ผู้ผลิตที9ได้ รับการรับรอง
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2
(f) ไม่อนุญาตให้ นกั กีฬาหญิงใช้ สายรัดเข่าหรื อปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าทับชุดยกนํ 2าหนักแบบเต็มตัวในการแข่งขันแบบ Equipped หรื อ Classic

เสือE ยืด (T-Shirt)

นักกีฬาจะต้ องสวมใส่เสื 2อยืดข้ างในชุดสําหรับการแข่งขันทังในการแข่
2
งขันแบบ Squat, Bench Press และ Deadlift
มีเพียงข้ อยกเว้ นที9อนุญาตให้ สวมเสื 2อยืดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักแทนเสื 2อยืดได้ ตามกฎของ “เสื 2อยืดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก”
ตามข้ างล่างนี 2 โดยไม่อนุญาติให้ สวมเสื 2อยืดและเสื 2อยืดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักพร้ อมกันได้
เสื 2อยืดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2
(1) เสื 2อยืดจะต้ องผลิตจากผ้ าหรื อวัสดุสงิ9 ทอสังเคราะห์ตลอดทังชุ
2 ด และไม่สามารถผลิตด้ วยวัสดุที9มีลกั ษณะยืดได้ ใด ๆ ที9เคลือบด้ วยสารโพลีเมอร์
หรื อวัสดุคล้ ายๆ กันที9มีลกั ษณะยืดได้ ไม่วา่ จะทังตั
2 วเสื 2อหรื อบางส่วนของเสื 2อ จะต้ องไม่มีการเย็บตะเข็บเสริ มกระเป๋ ากระดุมและซิป จะมีได้ แค่คอกลมของเสื 2อ
(2) เสื 2อยืดต้ องมีแขนเสื 2อ แขนเสื 2อทัง2 2 ข้ างต้ องคลุมหัวไหล่ของนักกีฬาและไม่ยาวไปจนถึงหรื อตํ9ากว่าข้ อศอกของนักกีฬา
แขนเสื 2อจะต้ องไม่ถกู ถลกหรื อม้ วนขึ 2นไปบนหัวไหล่ระหว่างที9นกั กีฬากําลังทําการแข่งขัน
(3) เสื 2อยืดสามารถเป็ นสีพื 2นรวมถึงสีพื 2นหลากสี จะไม่มีโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ใด ๆ หรื อสามารถมีโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ของ
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- ภูมิภาคทาง IPF ของนักกีฬา
- งานอีเว้ นที9นกั กีฬากําลังแข่งขัน
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- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2
เสือE ยืดที+ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนําE หนัก (Supportive Shirts)
อนุญาติให้ นกั กีฬาสวมใส่เสื 2อยืดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักที9ได้ รับการรับรองตาม
“รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” ได้ เฉพาะการแข่งขันที9กําหนดไว้ เป็ นแบบ Equipped
เสื 2อยืดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2:
(1) เสื 2อยืดจะต้ องผลิตจากผ้ าหรื อวัสดุสงิ9 ทอสังเคราะห์ตลอดทังชุ
2 ด และไม่สามารถผลิตด้ วยวัสดุที9มีลกั ษณะยืดได้ ใด ๆ ที9เคลือบด้ วยสารโพลีเมอร์
หรื อวัสดุคล้ ายๆ กันที9มีลกั ษณะยืดได้ ไม่วา่ จะทังตั
2 วเสื 2อหรื อบางส่วนของเสื 2อ จะต้ องไม่มีการเย็บตะเข็บเสริ มกระเป๋ ากระดุมและซิป จะมีได้ แค่คอกลมของเสื 2อ
(2) เสื 2อยืดต้ องมีแขนเสื 2อ แขนเสื 2อทัง2 2 ข้ างต้ องคลุมหัวไหล่ของนักกีฬาและไม่ยาวไปจนถึงหรื อตํา◌่ กว่าข้ อศอกของนักกีฬา
แขนเสื 2อจะต้ องไม่ถกู ถลกหรื อม้ วนขึ 2นไปบนหัวไหล่ระหว่างที9นกั กีฬากําลังทําการแข่งขัน
(3) เสื 2อยืดสามารถเป็ นสีพื 2นสีเดียวกันทังตั
2 วไม่มีโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ หรื อสามารถมีโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ของ
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- งานอีเว้ นที9นกั กีฬากําลังแข่งขัน
- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2

การปรับเปลีย9 นหรื อซ่อมแซมเสื 2อยืดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักจาการออกแบบดังเดิ
2 มตามที9ผ้ ผู ลิตและผู้ที9ได้ รับการรับรองโดยคณะกรรมก
ารทางเทคนิคได้ ผลิตไว้ จะทําให้ เสื 2อยืดนันผิ
2 ดกฎสําหรับการนําไปใช้ ในการแข่งขัน วัสดุจะต้ องคลุมพื 2นที9ทงหั
ั 2 วไหล่ตามที9ชี 2ในลูกศรหมายเลข 2

กางเกงชันE ใน

นักกีฬาต้ องสวมใส่กางเกงขาสันสํ
2 าหรับการออกกําลังกาย (athletic supporter) หรื อกางเกงชันในมาตรฐานทั
2
ว9 ไปที9ทําจากสวมผสมของผ้ าฝ้าย ผ้ าไนลอน
หรื อโพลีเอสเตอร์ ภายในชุดสําหรับการแข่งขัน นักกีฬาหญิงสามารถสวมใส่เสื 2อชันในทั
2 ว9 ไปหรื อเสื 2อชันในสํ
2 าหรับออกกําลังกายได้
ชุดว่ายนํ 2าหรื อชุดที9ผลิตด้ วยวัสดุที9มีลกั ษณะยืดได้ ใด ๆ ที9เคลือบด้ วยสารโพลีเมอร์ หรื อวัสดุคล้ ายๆ กันที9มีลกั ษณะยืดได้ ยกเว้ นยางยืดบริ เวณเอว
จะไม่สามารถสวมใส่ใต้ ชดุ ที9ใช้ ในการแข่งขันได้ กางเกงชันในใด
2
ๆ ที9เพิ9มความสามารถในการยกถือว่าผิดกฎกติกาการแข่งขันของ IPF
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ถุงเท้ า

ถุงเท้ าที9สามารถใส่ได้ มีดงั นี 2
- ถุงเท้ าอาจมีหลายสีหรื อสีอะไรก็ได้ และอาจจะมีโลโก้ ของผู้ผลิตได้
- ถุงเท้ าไม่สามารถยาวจนสัมผัสกับปลอกรัดหัวเข่าได้
- ห้ ามใส่ถงุ น่องถุงเท้ าและกางเกงรัดรูปที9มีความยาวเท่ากับความยาวของขา
- จะต้ องสวมใส่ถงุ เท้ าที9ปกคลุมหน้ าแข้ งเพื9อความปลอดภัยในการแข่งขันท่า Deadlift

เข็มขัด

ผู้แข่งขันสามารถใส่เข็มขัดสําหรับการแข่งขันได้ และถ้ าสวมใส่จะต้ องอยูด่ ้ านนอกของชุดยกนํ 2าหนัก และอนุญาตให้ ใช้ เฉพาะเข็มขัดจากผู้ผลิตที9อยูใ่ น
“รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” เท่านัน2
วัสดุและการผลิต
(a) ตัวเข็มขัดต้ องผลิตจากหนัง ไวนิล หรื อวัสดุอื9น ๆที9ไม่ยืดชันเดี
2 ยว หรื อถ้ ามีมากกว่า 1 ชันให้
2 ประกอบเข้ าด้ วยกันด้ วยกาวหรื อเย็บเข้ าด้ วยกัน
(b) เข็มขัดต้ องไม่มีวสั ดุรองหรื อหนุนใด ๆในทุก ๆ ส่วนของของเข็มขัดทังภายในและภายนอก
2
(c) หัวเข็มขัดต้ องยึดอยูท่ ี9ปลายด้ านหนึง9 ของสายเข็มขัดโดยใช้ สลักเกลียวหรื อการเย็บ
(d) หัวเข็มขัดสามารถมีงา่ มหนึง9 หรื อสองง่ามได้ หรื อ เป็ นประเภท "ปลดล็อคง่าย" หรื อที9เรี ยกว่า lever
(e) ห่วงรัดสายเข็มขัดจะต้ องติดอยูใ่ กล้ กบั หัวเข็มขัดโดยใช้ สลักเกลียวหรื อการเย็บ
(f) เข็มขัดอาจเป็ นสีเดียวหรื อหลายสี และไม่มีโลโก้ หรื อสามารถมีโลโก้ และสัญลักษณ์ของ
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- โลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของสโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF
ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2
ขนาด
1. ความกว้ างของเข็มขัด 10 ซม.
2. ความหนาสูงสุดของเข็มขัดคือ 13 มม. ตลอดความยาวหลักของเข็มขัด
3. ความกว้ างขอบด้ านในของหัวเข็มขัดสูงสุดคือ 11 ซม.
4. ความกว้ างขอบด้ านนอกของหัวเข็มขัดสูงสุดคือ 13 ซม.
5. ความกว้ างสูงสุดของห่วงรัดสายเข็มขัดคือ 5 ซม.
6. ระยะห่างสูงสุดระหว่างขอบเข็มขัดและปลายด้ านไกลสุดของห่วงรัดสายเข็มขัดคือ 25 ซม
จุดวัดขนาดที9ถกู ต้ อง
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รองเท้ าหรื อรองเท้ าบู๊ต

รองเท้ าหรื อรองเท้ าบู๊ตที9สามารถใส่ได้
(a) จะต้ องสวมเฉพาะรองเท้ ากีฬาในร่มเท่านัน2 หรื อรองเท้ าบู๊ตกีฬา Weightlifting/Powerlifting หรือ Deadlift Slippers
ที9อธิบายไปข้ างต้ นหมายถึงรองเท้ าที9ใช้ ในกีฬาในร่มเช่น มวยปลํ 2าหรื อบาสเกตบอล ส่วนรองเท้ าเดินป่ าไม่ได้ รวมอยูใ่ นหมวดหมูน่ ี 2
(b) ห้ ามมีสว่ นของพื 2นรองเท้ าที9สงู กว่า 5 ซม.
(c) พื 2นรองเท้ าต้ องแบนราบ ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีแฉกยื9นออกมา ไม่มีความขรุขระ หรื อการเปลีย9 นแปลงจากรูปแบบมาตรฐาน
(d) แผ่นรองเท้ าภายในรองเท้ าที9ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง9 ของรองเท้ าที9ผลิตจะได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ใช้ ได้ แค่ความหนาไม่เกิน 1 ซม.
(e) ไม่อนุญาติให้ ใช้ ถงุ เท้ าที9มียางภายนอกที9รองฝ่ าเท้ าในการแข่งขันต่าง ๆ ทัง2 Squat Bench Press และ Deadlift

ปลอกหุ้มบริเวณหัวเข่ า
ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าจะเป็ นทรงกระบอกผลิตจากยางเทียม (Neoprene) สวมใส่เฉพาะที9บริ เวณหัวเข่าเท่านันในขณะที
2
9กําลังแข่งขัน
และจะไม่สามารถนําไปสวมใส่ในส่วนอื9น ๆ ของร่างกายได้ นอกจากหัวเข่า นักกีฬาไม่สามารถสวมปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าหากสวมใส่สายรัดเข่าอยูแ่ ล้ ว
ซึง9 เป็ นไปตามกฎของ “สายรัด” ข้ างล่าง
เฉพาะปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าจากผู้ผลิตที9อยูใ่ น “รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” เท่านัน2 ที9สามารถ
ใช้ ได้ ในการแข่งขัน นอกจากนี 2ปลอกหุ้มหัวเข่าจากผู้ผลิตที9ได้ รับการอนุมตั จิ ะต้ องทําตามข้ อกําหนดทังหมดของกฎระเบี
2
ยบทางเทคนิคของ IPF
ปลอกหุ้มหัวเข่าจากผู้ผลิตที9ได้ รับการอนุมตั ทิ ี9ฝ่าฝื นกฎของ IPF จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในการแข่งขัน
ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2
(a) ปลอกหุ้มต้ องผลิตจากยางเทียมนีโอพรี น 1 ชันตลอดทั
2
งชิ
2 2น หรื อมีผ้าชันเดี
2 ยวปกคลุมได้ และผ้ านันจะต้
2 องมีลกั ษณะ non-supportive
มีรอยเย็บตะเข็บได้ หรื อสามารเย็บติดกับยางเทียมได้ ในการผลิตปลอกหุ้มข้ อเข่าทังหมดต้
2
องไม่มีสว่ นใดที9ชว่ ยส่งเสริ มข้ อเข่าของนักกีฬา
ให้ เด้ งกลับได้
(b) ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องมีความหนาสูงสุด 7 มม. และความยาวสูงสุด 30 ซม.
(c) ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องไม่มีสายรัดเพิ9มเติม แถบสําหรับปะยึด (ตีนตุ๊กแก) สายมัดให้ แน่น แผ่นรอง หรื ออุปกรณ์
ต่าง ๆ คล้ ายกับที9กล่าวมานี 2
ที9ชว่ ยส่งเสริ มข้ อเข่า ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องเป็ นทรงกระบอกยาวและมีชิ 2นเดียว โดยที9ไม่มีรูบริ เวณยางเทียมหรื อวัสดุที9ใช้
ปกคลุม
(d) เมื9อนักกีฬาสวมใส่ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าในการแข่งขัน
ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าจะต้ องไม่สมั ผัสกับชุดสูทของนักกีฬาหรื อถุงเท้ าและต้ องอยูก่ งึ9 กลางข้ อเข่า

สายรั ด

อนุญาตให้ ใช้ สายรัดชันเดี
2 ยวที9ทอด้ วยยางยืดซึง9 คลุมด้ วยโพลีเอสเตอร์ ผ้ าฝ้าย หรื อทังสองอย่
2
างรวมกัน หรื อใช้ ผ้าย่นสําหรับการแพทย์เท่านัน2
สายรัดที9ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก
อนุญาตให้ ใช้ สายรัดที9ผลิตจากผู้ผลิตที9ได้ ลงทะเบียนและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการทางเทคนิคเท่านันสํ
2 าหรับการแข่งขัน
สายรัดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก
สายรัดที9ทําจากผ้ าย่นสําหรับการแพทย์หรื อผ้ าพันแผลและสายซับเหงื9อไม่ต้องขอการอนุมตั จิ ากทางคณะกรรมการทางเทคนิค

ข้ อมือ

1. สายรัดข้ อมือต้ องมีความยาวไม่เกิน 1 เมตร มีความกว้ างไม่เกิน 8 เซนติเมตร ปลอกหุ้มและแถบสําหรับปะยึดที9ใช้ สาํ หรับยึดเกาะรวมกันใน
ความยาวไม่เกิน 1 เมตร สามารถใช้ หว่ งติดไว้ เพื9อช่วยยึดได้ โดยที9ตวั หัวต้ องไม่อยูเ่ หนือกว่านิวหัวแม่มือหรื อนิ 2วมือในระหว่างการยกนํ 2าหนัก
2. สามารถสวมใส่สายซับเหงื9อมาตรฐานได้ โดยที9มีความกว้ างได้ ไม่เกิน 12 เซนติเมตร ไม่สามารถสสวมสายรัดข้ อมือกับสายซับเหงื9อร่วมกันได้
3. ที9คลุมข้ อมือต้ องไม่มีความยาวเหนือจุดศูนย์กลางของข้ อต่อบริ เวณข้ อมือเกิน 10 เซนติเมตร หรื อตํ9ากว่าจุดศูนย์กลางของข้ อต่อบริ เวณข้ อมือเกิน 2
เซนติเมตร และต้ องมีความกว้ างไม่เกิน 12 เซนติเมตร
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4. ผู้หญิงมุสลิมสามารถใส่ Hijab ได้ ในระหว่างการแข่งขัน ในการแข่งขันแบบ Bench Press
คณะกรรมการการแข่งขันอาจะกําหนดให้ นกั กีฬาผูกผม ซึง9 เป็ นไปตามลักษณะการยกแบบ Bench Press

หัวเข่ า

1. สามารถสวมใส่สายรัดที9มีความยาวไม่เกิน “ เมตร และมีความกว้ างไม่เกิน ‘ เซนติเมตรได้ เฉพาะในการแข่งขันที9กําหนดไว้ ให้ เป็ นแบบ Equipped
สายรัดหัวเข่าต้ องไม่มีความยาวเหนือจุดศูนย์กลางของข้ อต่อบริ เวณหัวเข่าเกิน •” เซนติเมตร หรื อตํ9ากว่าจุดศูนย์กลางของข้ อต่อบริ เวณหัวเข่าเกิน •” เซนติเมตร
และต้ องไม่มีความกว้ างในการรัดหัวเข่าเกิน —’ เซนติเมตร สามารถสวมใส่ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าที9ทาง IPF อนุมติให้ ใช้ ได้
ไม่สามารถให้ ใช้ ทงสองสิ
ั2
ง9 นี 2พร้ อมกันได้ โดยเด็ดขาด ยางเทียม (Neoprene) อาจทํามาจาก “ยางสังเคราะห์ แต่ต้องใช้ ใส่ได้ ในปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าเท่านัน”
2
2. สายรัดต้ องอยูต่ ดิ กับถุงเท้ าหรื อชุดสําหรับการแข่งขัน
3. สายรัดต้ องไม่ใช้ บริ เวณอื9น ๆ ตามร่างกาย

ผ้ าพันทางการแพทย์ (Medical tape)

1. สามารถพันผ้ าพันได้ สองชันบริ
2 เวณนิ 2วหัวแม่มือ ผ้ าพันหรื อผ้ าอื9น ๆ ที9มีลกั ษณะคล้ ายคลึงไม่สามารถสวมใส่ได้ บริ เวณอื9นใดตามร่างกาย
โดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการหรื อหัวหน้ ากรรมการ ผ้ าพันทางการแพทย์ไม่สามารถใช้ เพื9อช่วยนักกีฬาในการถือบาร์
2. หากมีเงื9อนไขที9ใช้ ก่อนการอนุมตั จิ ากทางคณะกรรมการ แพทย์ ผู้ชว่ ยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที9อยูใ่ นหน้ าที9 ผ้ าพันทางการแพทย์
สามารถใช้ ได้ กบั อาการบาดเจ็บทางร่างกายต่าง ๆ ซึง9 จะต้ องไม่ทําให้ นกั กีฬามีข้อได้ เปรี ยบที9ไม่เหมาะสม
3. ในการแข่งขันที9อาจไม่มีคณะกรรมการ (jury) อยูแ่ ละไม่มีบคุ ลากรทางการแพทย์อยูใ่ นหน้ าที9
หัวหน้ าผู้ตดั สินจะเป็ นผู้มีอํานาจในการตัดสินการใช้ ผ้าพันทางการแพทย์
การตรวจสอบอุปกรณ์สว่ นบุคคล
1. การตรวจสอบอุปกรณ์สว่ นบุคคลสําหรับนักกีฬายกนํ 2าหนักทุก ๆ คนในการแข่งขันอาจทําในเวลาใดก็ได้
(ช่วงเวลาอาจะมีการประกาศในระหว่างการประชุมทางเทคนิค) จะต้ องเกิดขึ 2นก่อนอย่างน้ อย “’ นาทีก่อนการเริ9 มประเภทรุ่นนํ 2าหนักนัน2 ๆ ของนักกีฬา
2. ต้ องมีการมอบหมายกรรมการอย่างน้ อย “ คนในการทําหน้ าที9นี 2
อุปกรณ์ทงหมดจะต้
ั2
องได้ รับการตรวจสอบและอนุมตั กิ ่อนที9จะรับการประทับตราหรื อทําเครื9 องหมายอย่างเป็ นทางการ
3. สายรัดที9มีความยาวเกินกว่าที9อนุญาตให้ ใช้ จะไม่ได้ รับอนุญาต แต่สามารถตัดสายให้ ได้ ความยาวที9ถกู ต้ องและขอเข้ ารับการตรวจสอบใหม่ได้
4. อุปกรณ์ที9ได้ รับการพิจารณาว่าไม่สะอาดหรื อฉีกขาดจะไม่ได้ รับอนุญาต
5. เอกสารการตรวจสอบที9ได้ ลงลายมือชื9อแล้ วจะต้ องส่งให้ กบั ทางประธานคณะกรรมการเมื9อสิ 2นสุดช่วงเวลาการตรวจสอบ
6. หากนักกีฬาปรากฎตัวบนพื 2นที9การแข่งขันโดยสวมใส่หรื อใช้ อปุ กรณ์ที9ผิดกฎภายหลังจากการตรวจสอบแล้ ว
นอกเหนือจากอุปกรณ์ที9ทางกรรมการอาจปล่อยผ่านโดยไม่ได้ ตงใจแล้
ั2
ว นักกีฬาจะถูกถอดสิทธิ~จากการแข่งขันโดยทันที
7. อุปกรณ์ทงหมดที
ั2
9กล่าวไว้ ข้างต้ นภายใต้ อปุ กรณ์สว่ นบุคคลต้ องได้ รับการตรวจสอบ
8. นักกีฬาไม่สามารถใส่หมวกในระหว่างอยูบ่ นพื 2นที9การแข่งขันในระหว่างการยกนํ 2าหนัก อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่นนาฬิกาข้ อมือ
เครื9 องเพชรพลอยเพื9อความสวยงาม mouthpiece อุปกรณ์แว่นตา และเครื9 องสําหรับสุขอนามัยสําหรับผู้หญิงจําเป็ นต้ องได้ รับการตรวจสอบ
9. ก่อนจะทําสถิตโิ ลก นักกีฬาจะต้ องได้ รับการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมทางเทคนิค หากพบว่านักกีฬาสวมใส่หรื อใช้ อปุ กรณ์ที9ผิดกฎการแข่งขัน
นอกเหนือจากอุปกรณ์ที9ทางกรรมการอาจปล่อยผ่านโดยไม่ได้ ตงใจแล้
ั2
ว นักกีฬาจะถูกถอดสิทธิ~จากการแข่งขันโดยทันที
10. ผู้ตดั สินและผู้ควบคุมทางเทคนิคสําหรับกประเภทรุ่นนํ 2าหนักนัน2 ๆ จะต้ องมารวมตัวกัน ” นาทีก่อนเริ9 มตรวจสอบอุปกรณ์สว่ นบุคคล
11. โค้ ชหรื อนักกีฬาต้ องยืนยันการเข้ าร่วมของนักกีฬาในการแข่งขันต่อหัวหน้ ากรรมการไม่ช้ากว่าระหว่างรอบแรกของการชัง9 นํ 2าหนักในรุ่นนํ 2าหนัก
นัน2 ๆ เพื9อมีสทิ ธิ~เข้ าชัง9 นํ 2าหนัก

โลโก้ ของผู้สนับสนุน

โลโก้ และสัญลักษณ์ของผู้ผลิตที9ระบุไว้ ใน “รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับอนุมตั สิ าํ หรับการแข่งขัน IPF”
ประเทศหรื อนักกีฬาอาจขอให้ เลขาธิการ IPF
อนุญาตให้ มีโลโก้ หรื อสัญลักษณ์เพิ9มเติมเพื9อระบุวา่ ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ โชว์ได้ บนรายการหรื ออุปกรณ์สว่ นบุคคลสําหรับประเทศที9ยื9นขอหรื อผู้ยกเท่านัน2
โลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ดงั กล่าวต้ องมาพร้ อมกับค่าธรรมเนียมที9กําหนดโดย IPF Executive ทางผู้บริ หารอาจอนุมตั โิ ลโก้ หรื อสัญลักษณ์
แต่จะมีสทิ ธิ~ปฏิเสธการอนุมตั ติ ามที9ผ้ บู ริ หารเห็นว่าโลโก้ หรื อสัญลักษณ์จะเป็ นการประนีประนอมผลประโยชน์ทางการค้ าของ IPF หรื อไม่ผา่ นมาตรฐานที9ดี
นอกจากนี 2ผู้บริ หารยังมีสทิ ธิ~ในการอนุมตั ทิ ี9จะจํากัด ขนาดหรื อตําแหน่งของอุปกรณ์สว่ นบุคคลหรื อโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ การอนุมตั ใิ ด ๆ
การอนุมตั จิ ะเป็ นไปตามปฏิทินคือ ปี ตอ่ ปี ซึง9 ต้ องสมัครใหม่และชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้ โลโก้ หรื อสัญลักษณ์หลังจากที9หมดอายุ • ปี เพื9อดําเนินการใช้ ตอ่
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โลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ได้ รับการอนุมตั ภิ ายใต้ กฎข้ อนี 2จะต้ องระบุไว้ ในภาคผนวกที9 “รายการเครื9 องแต่งกายที9ได้ รับอนุมตั แิ ละอุปกรณ์สาํ หรับการใช้ งานที9การแข่งขัน
IPF” ยัง IPF
เลขาธิการจะออกหนังสืออนุมตั ใิ ห้ ผ้ สู มัครที9ประสบความสําเร็ จจดหมายที9แสดงโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ได้ รับอนุญาตและระบุวนั ที9ได้ รับการอนุมตั แิ ละข้ อ จํากัด
ในการอนุมตั หิ นังสือดังกล่าว เป็ นหลักฐานที9ยอมรับได้ สาํ หรับผู้ตดั สินในการแข่งขันที9ได้ รับอนุมตั ิ
โลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ได้ รับการอนุมตั ภิ ายใต้ กฎข้ อนี 2จะต้ องระบุไว้ ในภาคผนวกใน “รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF”
นอกจากนี 2เลขาธิการ IPF จะออกหนังสืออนุมตั ใิ ห้ ผ้ สู มัครที9ประสบความสําเร็ จ
จดหมายที9แสดงโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ได้ รับอนุญาตและระบุวนั ที9ที9ได้ รับการอนุมตั แิ ละข้ อจํากัดในการอนุมตั ิ
หนังสือดังกล่าวเป็ นหลักฐานที9ยอมรับได้ สาํ หรับผู้ตดั สินในการแข่งขันที9ได้ รับอนุมตั ิ
โลโก้ หรื อสัญลักษณ์ของผู้ผลิตที9ไม่อยูใ่ น “รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน
IPF”และในส่วนเพิ9มเติมของโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ได้ รับอนุมตั ซิ งึ9 กําหนดโดยกฎ “โลโก้ ของผู้สนับสนุน” นี 2อาจใช้ เฉพาะกับเสื 2อยืด รองเท้ า
หรื อถุงเท้ าเท่านันโดยที
2
9โลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์จะต้ องพิมพ์หรื อปั กและมีขนาดไม่เกิน 5 ซม. x 2 ซม.

กฎโดยทั+วไป

1. ไม่อนุญาตให้ ให้ นํ 2ามัน นํ 2ามันหล่อลืน9 สารหล่อลืน9 บนร่างกายหรื ออุปกรณ์สว่ นบุคคลใด ๆ โดยเด็ดขาด
2. แป้งเด็ก ยางเรซิน แป้งฝุ่ น หรื อแม็กนีเซียมคาร์ บอเนต ถือเป็ นสารที9กําหนดให้ ใช้ ทาตามร่างกายหรื อเครื9 องแต่งกายได้ แต่ไม่สามารถทาที9สายรัดได้
3. ไม่อนุญาตให้ ใช้ สารกาวยึดติดใด ๆ ด้ านใต้ ของเครื9 องรองเท้ าโดยเด็ดขาด รวมถึงวัสดุลกั ษณะยึดเหนียวที9มากับรองเท้ า เช่น กระดาษทราย
ผ้ าทรายและอื9น ๆ รวมถึงเรซิน9 และแมกนีเซียมคาร์ บอเนต นํ 2าแบบฉีดสเปรย์ถือว่าใช้ ได้
4. ห้ ามใช้ สารแปลกปลอมอื9น ๆ กับอุปกรณ์ Powerlifting ซึง9 หมายถึงสารต่าง ๆ ทุกชนิด
ยกเว้ นการใช้ นํ 2ายาฆ่าเชื 2อโรคเป็ นครัง2 คราวในการทําความสะอาดบาร์ ม้ านัง9 หรื อพื 2นเวทีการแข่งขัน
5. อนุญาตให้ สวมใส่เครื9 องป้องกันการกระแทกชนิดเบาระหว่างถุงเท้ ากับหน้ าแข้ งได้

Powerlifting และกฎการทําการแข่ งขัน
Squat

1. ผู้เล่นจะต้ องหันหน้ าไปทางด้ านหน้ าของเวทีการแข่งขัน วางบาร์ พาดบนบ่าทังสองข้
2
างขนานกับพื 2น
มือและนิ 2วมือทังสองข้
2
างต้ องจับที9ตวั บาร์ ภายในบริ เวณปลอกคอด้ านในของบาร์
2. ผู้เล่นยกบาร์ ออกจากเสาเก็บบาร์ (ในจังหวะนี 2ผู้เล่นสามารถให้ spotter/loader ช่วยยกออกหรื อไม่ก็ได้ )
แล้ วให้ ขยับถอยหลังออกมาอยูใ่ นท่าเริ9 มต้ น ตัวนิ9งและตรง (ลําตัวสามารถเฉียงได้ เล็กน้ อย) ขาเหยียดตรงล็อคหัวเข่า (ท่าเริ9 มต้ น)
จากนันผู
2 ้ ตดั สินหลักจะออกคําสัง9 ให้ เริ9 มยกท่านี 2ด้ วยการสับแขนลงพร้ อมเสียงคําสัง9 “Squat”
ก่อนที9ผ้ ตู ดั สินจะออกคําสัง9 นี 2ผู้เล่นสามารถจัดระเบียบร่างกายได้ ในลักษณะที9กฎกติการะบุไว้ เท่านัน2 ภายในเวลา 5 วินาทีนบั ตังแต่
2 ผ้ เู ล่นอยูใ่ นท่าเตรี ยมพร้ อม
หากผู้ตดั สินหลักเห็นว่าผู้เล่นมีลกั ษณะท่าทางไม่พร้ อมที9จะเริ9 มยก ผู้ตดั สินหลักจะออกคําสัง9 “Replace the bar”
พร้ อมกับสับแขนขึ 2นเพื9อความปลอดภัยของผู้เล่น จากนันผู
2 ้ ตดั สินหลักจะทําการชี 2แจงเหตุผล
3. หลังจากได้ รับคําสัง9 “Squat” ให้ ผ้ เู ล่นเริ9 มงอเข่าและย่อตัวลงจนกระทัง9 กระดูกข้ อสะโพกบริ เวณขาหนีบด้ านหน้ า (hip joint)
และจุดบนสุดของขาท่อนบนลงไปอยูใ่ นระดับที9ตํ9ากว่าหัวเข่า การยกในแต่ละรอบผู้เล่นสามารถยกได้ 1 ครัง2 เท่านัน2 โดยจะเริ9 มนับตังแต่
2 ตอนที9ผ้ เู ล่นเริ9 มงอเข่า
4. ผู้เล่นสามารถลุกขึ 2น ยืนตรงได้ (ลําตัวสามารถเฉียงได้ เล็กน้ อย) โดยไม่ต้องรอคําสัง9 ใด ๆ เหยียดขาตรงล็อคหัวเข่า ที9จดุ ตํ9าสุดของท่า squat
ผู้เล่นไม่สามารถขยับก้ นลงขึ 2นได้ ซํ 2า ๆ (bounce) และหลังจากที9ผ้ เู ล่นเริ9 มยกตัวขึ 2นจากจุดตํ9าสุดแล้ วจะไม่สามารถเคลือ9 นตัวตํ9าลงได้ อีก เมื9อผู้เล่นยืนนิ9งได้ แล้ ว
(ท่าจบ) ผู้ตดั สินหลักจะออกคําสัง9 ให้ เก็บบาร์
5. คําสัง9 ให้ เก็บบาร์ มีดงั นี 2คือ ผู้ตดั สินหลักผลักแขนมาด้ านหลัง (มือหงายขึ 2น) พร้ อมกับออกคําสัง9 ว่า “Rack”
จากนันผู
2 ้ เล่นจะต้ องนําบาร์ ไปเก็บไว้ ที9เสาเช่นเดิม การเคลือ9 นขาของผู้เล่นต้ องไม่อยูใ่ นลักษณะที9เดินไม่ไหว
และเพื9อความปลอดภัยของผู้เล่นผู้ตดั สินหลักสามารถขอความช่วยเหลือจาก spotter/loader ให้ ชว่ ยเก็บบาร์ แต่ผ้ เู ล่นยังจะต้ องประคองบาร์ ไปด้ วย
6. ในการแข่งขันผู้เล่นจะมี spotter/loader บนแท่นแข่งขันจํานวนอย่างน้ อย 2-5 คน โดยผู้ตดั สินจะเป็ นผู้กําหนดจํานวน spotter/loader
ได้ ตลอดช่วงการแข่งขัน

สาเหตุในการถูกตัดสิทธิwของการแข่ ง Squat

1. ความผิดพลาดในการไม่ฟังคําสัง9 ของหัวหน้ าผู้ตดั สินตอนเริ9 มต้ นหรื อตอนสิ 2นสุดการยก
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2. การเด้ งสองต่อหรื อเคลือ9 นตัวตํ9าลงหลังจากที9ผ้ เู ล่นยกตัวขึ 2นจากจุดตํ9าสุดแล้ ว squat
3. ความผิดพลาดจากการไม่ได้ ยืดตัวตังตรงแล้
2
วไม่ได้ ล๊อคหัวเข่าในตอนเริ9 มยกและตอนยกเสร็ จ
4. ก้ าวถอยหลังหรื อไปข้ างหน้ าหรื อขยับเท้ าออกด้ านข้ างนันถื
2 อว่าผิด ขยับเท้ าระหว่างตาตุม่ และส้ นเท้ านันไม่
2 ถือว่าผิด ๖(rocking)
5. ความผิดพลาดจากการงอหัวเข่าและลดตัวลงแล้ วต้ นขาที9ข้อต่อสะโพกนันไม่
2 ได้ ลดลงตํ9ากว่าหัวเข่า ตามที9เห็นในรูป
6. spotters หรื อ loaders สัมผัสบาร์ หรื อนักยก ระหว่างคําสัง9 ของหัวหน้ าผู้ตดั สินเพื9อช่วยให้ นกั กีฬายกง่ายขึ 2น
7. ข้ อศอกหรื อต้ นแขนสัมผัสกับขาเพื9อพยุงหรื อช่วยในการยกนันถื
2 อว่าผิด แต่การสัมผัสเล็กน้ อยที9ไม่ได้ มีสว่ นในการช่วยยกนันสามารถทํ
2
าได้
8. การทําบาร์ หล่นหรื อการโยนบาร์ หลังจากการยกสิ 2นสุด
9. ไม่ทําตามข้ อบังคับหรื อคําอธิบายท่ายกต่าง ๆ ภายใต้ กฎการแข่งขัน Squat

รูปภาพด้ านล่างแสดงตําแหน่งของบาร์ โดยทัว9 ไปแต่ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเช่นนี 2เท่านัน2 และลักษณะความลึกตามกําหนดของท่า Squat

Bench Press

1. ม้ านัง9 จะต้ องวางบนพื 2นที9การแข่งขันโดยที9หวั หันหน้ าไปข้ างหน้ าหรื อทํามุมสูงสุด 45 องศา
2. ผู้เล่นจะต้ องนอนลงบนม้ านัง9 โดยให้ ศีรษะ บ่าและก้ นสัมผัสเบาะของม้ านัง9 ตลอดการยก เท้ าต้ องเหยียบราบบนพื 2นให้ เต็มฝ่ าเท้ า
มือและนิ 2วมือกําตัวบาร์ ที9วางอยูก่ บั เสาเก็บบาร์ นิ 2วและนิ 2วโป้งต้ องกํารอบบาร์ (thumbs around grip) ลักษณะการจับบาร์ ต้องเป็ นเช่นนี 2ตลอดการยก
ผู้เล่นสามารถขยับเท้ าได้ (ในลักษณะที9เท้ ายังคงต้ องวางราบกับพื 2นตลอดเวลา) ผมของผู้เล่นจะต้ องไม่บงั ศีรษะด้ านหลัง
ผู้ตดั สินสามารถแจ้ งให้ ผ้ เู ล่นจัดทรงผมเพื9อให้ ผ้ ตู ดั สินสามารถมองเห็นศีรษะด้ านหลังของผู้เล่นได้ หากจําเป็ น
3. ผู้เล่นสามารถใช้ แผ่นรองเท้ าพื 2นผิวเรี ยบ (plates) เพื9อความมัน9 คงในการยึดเกาะกับพื 2นได้ หรื อใช้ บล็อกสําหรับรองเท้ าขนาดสูงไม่เกิน 30 ซ.ม.
ความกว้ างไม่เกิน 60 ซ.ม. และความยาวไม่เกิน 40 ซ.ม. เพื9อเพิ9มความสูงของพื 2นได้
ในการแข่งขันระหว่างประเทศผู้จดั การแข่งขันควรจัดเตรี ยมบล็อกรองเท้ าความสูงขนาด 5 10 20และ30 เซนติเมตร ไว้ ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน
4. จํากัดให้ มี spotter หรื อ loader อยูบ่ นพื 2นที9การแข่งขันไม่เกิน 5 คน และไม่น้อยกว่า 2 คนในเวลาใด ๆ
หลังจากวางตําแหน่งตัวเองได้ ถกู ต้ องแล้ ว นักกีฬาสามารถขอให้ spotter หรื อ loader ช่วยถอนบาร์ ออกจากเสาร์ ตงบาร์
ั 2 ได้ การยกออกหากให้ spotter หรื อ
loader ช่วยจะต้ องอยูใ่ นช่วงระยะความยาวของแขน
5. ช่วงห่างระหว่างมือสองข้ างจะต้ องไม่เกิน 81 ซม. โดยวัดจากนิ 2วชี 2 (นิ 2วชี 2ทังสองข้
2
างต้ องอยูใ่ นจุดบอกตําแหน่ง 81 ซม.
และนิ 2วชี 2ทังนิ
2 2วต้ องอยูต่ ดิ กับจุดมาร์ ก 81 ซม. หากใช้ maximum grip) ห้ ามใช้ reverse grip
6. หลังจากถอนบาร์ ออกจากเสาร์ ตงบาร์
ั 2 แล้ ว ไม่วา่ จะด้ วยการช่วยเหลือของ spotter หรื อ loader หรื อไม่ก็ตาม
นักกีฬาต้ องรอสัญญาณจากหัวหน้ ากรรมการโดยให้ ตงแขนตรงและข้
ั2
อศอกอยูก่ บั ที9
หัวหน้ ากกรมการจะส่งสัญญาณทันทีที9นกั กีฬาไม่เคลือ9 นที9และบาร์ วางอยูใ่ นตําแหน่งที9เหมาะสมแล้ ว นักกีฬาอาจได้ รับคําสัง9 “Replace”
บาร์ พร้ อมกับการเคลือ9 นที9แขนไปด้ านหลังด้ วยเหตุผลทางความปลอดภัยหากนักกีฬาไม่อยูใ่ นตําแหน่งที9ถกู ต้ องก่อนการเริ9 มยกนํ 2าหนักเกินกว่า 5 วินาที
จากนันหั
2 วหน้ ากรรมการจะบอกเหตุผลว่าเหตุใดถึงไม่สง่ สัญญาณ
7. สัญญาณในการเริ9 มการแข่งขันจะต้ องประกอบด้ วยการเคลือ9 นแขนลงด้ านล่างพร้ อมคําสัง9 เสียง “Start”
8. หลังจากที9ได้ รับสัญญาณ นักกีฬาต้ องลดบาร์ ลงบนหน้ าอกหรื อบริ เวณหน้ าท้ อง (บาร์ ต้องไม่สมั ผัสกับเข็มขัด) ถือค้ างไว้ กบั ที9
หลังจากนันหั
2 วหน้ ากรรมการจะให้ สญ
ั ญาณคําสัง9 เสียงว่า “Press” ให้ เหยียดแขนดันบาร์ จนแขนเหยียดตึง ล็อคแขนค้ างและนิ9งไว้
เมื9อนิ9งแล้ วผู้ตดั สินหลักจะออกคําสัง9 ว่า “Rack” พร้ อมผลักแขนมาด้ านหลัง (มือหงายขึ 2น) จากนันผู
2 ้ เล่นจะต้ องนําบาร์ เก็บไว้ ที9เสาเช่นเดิม
ในการยกหากผู้เล่นไม่สามารถนําบาร์ ลงสัมผัสที9หน้ าอกหรื อท้ องได้ หรื อผู้เล่นลดบาร์ ลงสัมผัสเข็มขัดแทนนันผู
2 ้ ตดั สินก็จะออกคําสัง9 “Rack” เช่นกัน
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กฎสําหรั บผู้พกิ ารที+เข้ าร่ วมในการแข่ งขัน Bench Press Championship อย่ างเดียวของ IPF

การแข่งขัน Bench Press Championship จะต้ องจัดขึ 2นโดยไม่มีการแบ่ง division พิเศษสําหรับนักกีฬาผู้พิการต่าง ๆ เช่น ตาบอด
มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรื อมีความบกพร่องทางการเคลือ9 นที9 เป็ นต้ น นักกีฬาอาจได้ รับการช่วยเหลือต่อและจากม้ านัง9 ได้ “การช่วยเหลือต่อ” หมายถึง
“ด้ วยความช่วยเหลือของโค้ ชและ/หรื อการใช้ ไม้ พยุง ไม้ เท้ า หรื อวีลแชร์ ” กฎการแข่งขันจะใช้ ได้ โดยเท่าเทียมกันกับ
กลุม่ คนที9มีร่างกายสมบูรณ์ สําหรับนักกีฬาที9ถกู ตัดขาออก จะต้ องพิจารณาให้ ใช้ ขาเทียมเหมือนกับขาปกติ นักกีฬาจะต้ องชัง9 นํ 2าหนักโดยไม่มีเครื9 องช่วยนัน2
โดยจะมีการเพิ9มนํ 2าหนักทดแทนให้ ตามตารางสัดส่วนที9ตงไว้
ั 2 ซึง9 มีอ้างอิงอยูใ่ นหัวข้ อ การชัง9 นํ 2าหนัก ข้ อที9 5
สําหรับนักนักกีฬานํ 2าหนักที9ร่างกายท่อนล่างทํางานผิดปกติซงึ9 ต้ องใช้ เครื9 องพยุงขาหรื ออุปกรณ์ที9คล้ ายคลึงสําหรับการเดิน
จะต้ องพิจารณาว่าอุปกรณ์นนเป็
ั 2 นส่วนหนึง9 ของร่างกายปกติและนักกีฬาจะต้ องชัง9 นํ 2าหนักโดยสวมใส่อปุ กรณ์นนด้
ั 2 วย

สาเหตุในการถูกตัดสิทธิwของการแข่ ง Bench Press

1.ความผิดพลาดในการไม่ฟังคําสัง9 ของหัวหน้ าผู้ตดั สินตอนเริ9 มต้ นหรื อตอนสิ 2นสุดการยก
2.การเปลีย9 นแปลงตําแหน่งท่ายกที9ได้ จดั ตังไว้
2 ดีแล้ วในระหว่างการยกเช่น การยกหัว, หัวไหล่หรื อก้ นขึ 2นจากตําแหน่งแรกที9โดนตัวม้ านัง9 ไปแล้ ว
หรื อมือที9เคลือ9 นไปทางซ้ ายหรื อขวาบนบาร์
3. การยกบาร์ ขึ 2นหรื อการลดบาร์ ลงหลังจากที9บาร์ ได้ หยุดนิ9งบนอกแล้ วหรื อบนบริ เวณท้ องเพื9อช่วยในการยก
4. ในขณะที9ยกบาร์ และยืดบาร์ ออกไปแล้ วได้ ลดบาร์ ลง
5. บาร์ ลดลงไม่ถงึ บริ เวณหน้ าอกหรื อบริ เวณท้ องเช่นบาร์ ไม่แตะบริ เวณที9หน้ าอกหรื อบริ เวณท้ องหรื อกําลังสัมผัสกับเข็มขัด
6. ความผิดพลาดจากการไม่ยืดแขนตรงและล็อกข้ อศอกตอนสิ 2นสุดการยก
7. spotters หรื อ loaders สัมผัสบาร์ หรื อนักกีฬาในระหว่างที9หวั หน้ าผู้ตดั สินให้ สญ
ั ญาณเพื9อช่วยให้ นกั กีฬายกง่ายขึ 2น
8. เท้ าของนักกีฬาไปสัมผัสกับตัวม้ านัง9 หรื อบริ เวณทุกส่วนของม้ านัง9
9. ตังใจให้
2
บาร์ สมั ผัสกับเสาตังบาร์
2 ในขณะยกเพื9อให้ ยกบาร์ ได้ งา่ ยขึ 2น
10. ไม่ทําตามข้ อบังคับหรื อทําตามการอธิบายท่ายกต่าง ๆ

Deadlift

1. ผู้เล่นจะต้ องหันหน้ าไปทางด้ านหน้ าของเวทีการแข่งขัน บาร์ วางขนานกับพื 2นและอยูด่ ้ านหน้ าของเท้ าผู้เล่น
ผู้เล่นจับบาร์ ด้วยมือทังสองข้
2
างในลักษณะที9เข้ ากฎกติกา ดึงบาร์ ขึ 2นจนตัวตังขึ
2 2นตรง
2.ท่าจบที9สมบูรณ์คือ ผู้เล่นล๊ อคเข่าขาเหยียดตึง หัวไหล่ล๊อคไปด้ านหลัง
3. ผู้ตดั สินหลักจะออกคําสัง9 ด้ วยการสับแขนลงพร้ อมเสียงคําสัง9 “Down” เมื9อตัวบาร์ หยุดการเคลือ9 นไหวและผู้เล่นอยูใ่ นท่าจบที9สมบูรณ์
4. การที9บาร์ ถกู ยกขึ 2นไม่วา่ ด้ วยลักษณะใดก็ตามจะถือว่าผู้เล่นเริ9 มยกท่านี 2แล้ ว
และเมื9อเริ9 มการยกแล้ วตัวบาร์ ไม่สามารถเคลือ9 นตํ9าลงได้ เลยจนกว่าผู้เล่นอยูใ่ นท่าจบที9สมบูรณ์
ยกเว้ นแต่การเคลือ9 นตํ9าลงเล็กน้ อยของบาร์ ที9เกิดจากการล๊ อคหัวไหล่ไปด้ านหลัง (ท่าจบ) จะไม่ถือว่าเป็ นการทําผิดกติกา

สาเหตุในการถูกตัดสิทธิwของการแข่ ง Deadlift

1. การเคลือ9 นตํ9าลงของตัวบาร์ ก่อนที9บาร์ จะไปถึงระดับสูงสุด
2. การที9ผ้ เู ล่นไม่สามารถยืนตัวตรงและไม่สามารถล๊ อคไหล่ไปด้ านหลังได้
3. การที9ผ้ เู ล่นไม่สามารถล๊ อคเข่าและเหยียดขาตึงได้ ในท่าจบ
4. การวางบาร์ ลงบนต้ นขาเพื9อช่วยรับนํ 2าหนักระหว่างการยก แต่การที9บาร์ สมั ผัสต้ นขาในลักษณะที9ไม่ได้ ชว่ ยรับนํ 2าหนักของบาร์ นนไม่
ั 2 ถือว่าผิดกติกา
หากผู้ตดั สินเกิดความลังเลไม่มนั9 ใจในคําตัดสินผู้เล่นจะได้ รับผลประโยชน์จากความไม่มนั9 ใจของผู้ตดั สินนี 2
5. การที9ผ้ เู ล่นก้ าวเท้ าไปด้ านหน้ าหรื อด้ านหลัง หรื อการเคลือ9 นเท้ าไปทางด้ านข้ าง
แต่การโยกตัวของฝ่ าเท้ าโดยที9ฝ่าเท้ ายังวางอยูท่ ี9เดิมนันถื
2 อว่าสามารถทําได้ หลังจากที9ผ้ ตู ดั สินหลักออกคําสัง9 “Down” แล้ วนันการเคลื
2
อ9 นตัวของเท้ าในลักษณะใด
ๆ ก็ตามถือว่าสามารถทําได้
6. การเลือ9 นบาร์ ลงก่อนได้ รับคําสัง9 “Down” จากผู้ตดั สินหลัก
7. การปล่อยหรื อวางบาร์ ลงพื 2นเวทีแข่งขันโดยไม่ควบคุมนํ 2าหนักขาลงของตัวบาร์ ด้วยมือทังสองข้
2
างของผู้เล่น เช่นการปล่อยบาร์ ออกจากมือ
ก่อนบาร์ ถงึ พื 2น
8. ผู้เล่นทําผิดกฎกติกาต่าง ๆ ที9กําหนด
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รูปภาพด้ านล่างนี 2แสดงการยกบาร์ ขึ 2นโดยใช้ หน้ าแข้ งช่วยในขณะยก

การเข้ ารั บการชั+งนําE หนัก
1. การเข้ ารับการชัง9 นํ 2าหนักในการแข่งขันจะต้ องเริ9 มขึ 2นไม่เร็วกว่าสองชัว9 โมงก่อนเริ9 มการแข่งขันรุ่นการแข่งนันๆหรื
2 อรุ่นเหล่านัน2
นักกีฬาทุกคนในประเภทต่าง ๆ จะต้ องเข้ าร่วมการชัง9 นํ 2าหนัก ซึง9 จะดําเนินการโดยมีผ้ ตู ดั สินที9ได้ รับมอบหมาย “-— คนอยูด่ ้ วย ประเภทนํ 2าหนักต่าง ๆ อาจจะรวมกัน
ในช่วง/รอบเดียว
2. หากยังไม่มีการให้ เลขล็อตตจะมีการจับสลากเลขล็อตเพื9อเรี ยงลําดับการชัง9 นํ 2าหนัก
เลขล็อตที9จบั มาจะระบุลาํ ดับการยกนํ 2าหนักตลอดการแข่งขันด้ วยเมื9อนักกีฬากําหนดนํ 2าหนักเดียวกันในการยก
3. ช่วงเวลาชัง9 นํ 2าหนักจะมีระยะเวลา • ชัว9 โมง —’ นาที
4. การชัง9 นํ 2าหนักสําหรับนักกีฬาแต่ละคนจะดําเนินในห้ องที9มีประตูปิดสนิท โดยมีเพียงนักกีฬา โค้ ช หรื อผู้จดั การของนักกีฬาและผู้ตดั สิน “-— คน
นักกีฬาจะต้ องสวมใส่ถงุ เท้ า หรื อมีกระดาษทิชชูบนแผ่นหนาบนพื 2นที9ตราชัง9 นักกีฬาจะต้ องระบุตวั ตนด้ วยการแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
5. นักกีฬาอาจจะชัง9 นํ 2าหนักด้ วยร่างกายเปลือยเปล่าหรื อใส่กางเกงชันในที
2 9มีลกั ษณะจําเพาะต่าง ๆ
ที9กําหนดไว้ ตามกฎและต้ องไม่มีผลในการเปลีย9 นแปลงนํ 2าหนักของนักกีฬาหากมีคําถามในเรื9 องนํ 2าหนักของชุดชันในอาจมี
2
การเรี ยกร้ องให้ ชงั9 นํ 2าหนักด้ วยร่างกายเปลื
อยเปล่าซํ 2าอีกครัง2 “ในการแข่งขันที9มีผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันทังสองเพศ
2
กระบวนการชัง9 นํ 2าหนักอาจเปลีย9 นแปลงได้ เพื9อให้ แน่ใจว่านักกีฬาได้ รับการชัง9 นํ 2าหนักโดยเจ้ าหน้ าที9ที9มีเพศเดียวกับตนเอง เจ้ าหน้ าที9คนอื9น ๆ เพิ9มเติม
(ซึง9 ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ตดั สิน)” อาจจะได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที9นี 2ได้
นักกีฬาพิการ/ขาขาดที9เข้ าแข่งขัน Bench Press Championship ต่าง ๆ จะได้ รับค่าเพิ9มเติมจากนํ 2าหนักตัวดังนี 2
สําหรับช่วงที9ขาดไปตํ9ากว่าตาตุม่ ลงไปแต่ละข้ าง = •/”• ของนํ 2าหนักร่างกาย
สําหรับช่วงที9ขาดไปตํ9ากว่าหัวเข่าลงไปแต่ละข้ าง = •/—š ของนํ 2าหนักตัว
สําหรับช่วงที9ขาดไปเหนือขึ 2นจากหัวเข่าแต่ละข้ าง = •/•‘ ของนํ 2าหนักตัว
สําหรับช่วงสะโพกแต่ละข้ างที9ขาดไป = •/˜ ของนํ 2าหนักตัว
สําหรับนักกีฬาที9ชว่ งล่างทํางานได้ ไม่สมบูรณ์ซงึ9 ต้ องใช้ เครื9 องดามขาหรื ออุปกรณ์ที9คล้ ายคลึงในการเดิน
จะต้ องถือว่าอุปกรณ์นนเป็
ั 2 นส่วนหนึง9 ของร่างกายและนักกีฬาจะต้ องชัง9 นํ 2าหนักโดยใส่อปุ กรณ์เหล่านันด้
2 วย
6. นักกีฬาแต่ละคนมีโอกาสวัดนํ 2าหนักได้ เพียงครัง2 เดียว เฉพาะคนที9นํ 2าหนักตัวหนักหรื อเบากว่าค่าจํากัดของประเภทที9ลงเข้ าแข่งขัน
จะได้ รับอนุญาตให้ ชงั9 ซํ 2าได้ นักกีฬาเหล่านันจะต้
2 องกลับไปชัง9 ใหม่ภายในระยะเวลา • ชัว9 โมง —’ นาที มิฉะนันจะถู
2 กตัดสิทธิ~จากการแข่งขัน
นักกีฬาสามารถชัง9 นํ 2าหนักใหม่ได้ มากครัง2 ตามลําดับเลขล็อตอนุญาต นักกีฬาสามารถวัดนํ 2าหนักได้ นอกกรอบเวลา • ชัว9 โมง —’
นาทีที9กําหนดไว้ ในกรณีที9นกั กีฬาปรากฎตัวภายในช่วงเวลาที9จํากัดไว้ แต่ถกู ปฏิเสธโอกาสการขึ 2นตราชัง9 เนื9องจากจํานวนนักกีฬาที9เตรี ยมวัดนํ 2าหนักที9มีมาก
จากนันนั
2 กกีฬาอาจได้ รับอนุญาตให้ ชงั9 นํ 2าหนักซํ 2าอีก • ครัง2 ตามดุลยพินิจของผู้ตดั สิน
นํ 2าหนักร่างกายตามตกลงของนักกีฬาที9ชงั9 ได้ จะต้ องไม่ถกู เผยแพร่ออกไปจนกว่านักกีฬาทุกคนที9แข่งขันในรุ่นการแข่งนัน2 ๆ หรื อรุ่นเหล่านัน2
ได้ รับการชัง9 นํ 2าหนักครบแล้ ว
7. นักกีฬาชัง9 นํ 2าหนักได้ เฉพาะในประเภทที9ได้ ระบุไว้ พร้ อมการเสนอชื9อ “• วันก่อนการแข่งขัน ในกรณีที9มีการจัดกลุม่ ในรุ่นนํ 2าหนักเดียวกัน
กลุม่ บีและซีสามารถยกนํ 2าหนักแยกออกไปและยกก่อนกลุม่ เอ หากมีการแยกกลุม่ ตามเวลาที9ตา่ งกันแบบนี 2 กลุม่ เอจะต้ องมีนกั กีฬาอย่างน้ อย ‘ (แปด) คน สูงสุดที9
•• (สิบสี)9 คน

20
IPF Technical Rules Book

December 2019

8. นักกีฬาจะต้ องตรวจสอบความสูงของที9ตงบาร์
ั 2 squat และ bench press และขนาดบล็อครองเท้ าก่อนเริ9 มการแข่งขัน
เอกสารบันทึกความสูงของที9ตงบาร์
ั 2 จะต้ องได้ รับการลงนามหรื อลงชื9อต้ นหลังจากตรวจสอบโดยนักกีฬาหรื อโค้ ช โดยขึ 2นอยูก่ บั ตัวนักกีฬาเองตามความสนใจ
สําเนาเอกสารทางการนี 2จะส่งไปยังคณะกรรมการ โฆษก และผู้จดั การพื 2นที9การแข่งขัน

ลําดับการแข่ งขัน
ระบบตามรอบ

1. ในช่วงชัง9 นํ 2าหนักนักกีฬาหรื อโค้ ชของนักกีฬาต้ องแจ้ งนํ 2าหนักแรกในการยกของทัง2 — ท่า ในบัตรยกนํ 2าหนักรอบแรก
ลงนามโดยนักกีฬาหรื อโค้ ชของนักกีฬาและให้ เจ้ าหน้ าที9ดแู ลการชัง9 นํ 2าหนักเก็บไว้ บัตรโฆษกจะถือยึดเป็ นบัตรยกนํ 2าหนักครัง2 แรกที9เหมาะสม
จากนันนั
2 กกีฬาจะได้ รับบัตรแจ้ งนํ 2าหนักเปล่าจํานวน •• ใบไว้ ใช้ ในระหว่างการแข่งขัน — ใบใช้ สาํ หรับการแข่งขัน Squat 3 ใบใช้ สาํ หรับ Bench Press และ ”
ใบ ใช้ สาํ หรับ Deadlift แต่ละท่าการแข่งขันจะแบ่งกลุม่ โดยใช้ บตั รสีตา่ งกัน เมื9อทําการยกนํ 2าหนักครัง2 แรกแล้ ว
นักกีฬาหรื อโค้ ชจะต้ องเลือกนํ 2าหนักที9ต้องการสําหรับการยกนํ 2าหนักครัง2 ที9 “
นํ 2าหนักนันจะต้
2 องกรอกตามตําแหน่งที9ระบุไว้ บนบัตรและส่งให้ เลขานุการการแข่งขันหรื อเจ้ าหน้ าที9ที9ได้ รับมอบหมายคนอื9น ๆ ภายในเวลา •
นาทีที9อนุญาตไว้ จะหมดลง สําหรับการยกนํ 2าหนักทัง2 — ประเภทในรอบที9 “ และ — จะใช้ กระบวนการแบบเดียวกันนี 2
ความรับผิดชอบในการแจ้ งส่งนํ 2าหนักภายในเวลาที9กําหนดเป็ นของนักกีฬาและโค้ ชเท่านัน2
ในระบบตามรอบไม่ต้องส่งให้ ผ้ ตู รวจสอบหลายคนตรวจสอบบัตรแจ้ งนํ 2าหนัก แต่สง่ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที9ที9ได้ รับมอบหมายได้ โดยตรง
ตัวอย่างของบัตรแจ้ งนํ 2าหนักแสดงไว้ ตามข้ างล่างนี 2
พึงระลึกไว้ วา่ ช่องใส่นํ 2าหนักแรกบนบัตรแจ้ งนํ 2าหนักจะใช้ ในกรณีที9มีการเปลีย9 นแปลงนํ 2าหนักการยกครัง2 แรกที9ได้ รับอนุญาตแล้ วเท่านัน2 ในทํานองเดียวกัน ช่องที9 •
และ ” ในบัตรแจ้ งนํ 2าหนัก deadlift มีไว้ ใช้ สาํ หรับการเปลีย9 นแปลงการนํ 2าหนักสองครัง2 ที9ได้ รับการอนุญาตแล้ วในการ deadlift รอบที9 — หากต้ องการ
สําหรับการแข่ง bench press เพียงท่าเดียวนันจะใช้
2
บตั รที9มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับบัตร deadlift
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บัตรแจ้ งนําE หนัก

2. เมื9อมีผ้ เู ข้ าแข่งขันเข้ าตังแต่
2 10 คนขึ 2นไปในการแข่งขัน 1 รอบ อาจมีการแบ่งออกเป็ นกลุม่ เท่า ๆ กันของนักกีฬา อย่างไรก็ตาม
ต้ องมีการแบ่งกลุม่ เมื9อมีนกั กีฬาเข้ าร่วมแข่งขันในรอบเดียวกันตังแต่
2 15 คนขึ 2นไป 1 รอบการแข่งขันสามารถใช้ การจัดประเภทรุ่นนํ 2าหนักเดียวหรื อหลายรุ่นนํ 2าหนัก
ก็ได้ ตามดุลยพินิจของผู้จดั การแข่งขันเพื9อวัตถุประสงค์ในการนําเสนอ การแข่งขันยกนํ 2าหนัก Bench Press Championship
อย่างเดียวสามารถจัดกลุม่ ได้ ถงึ 20
กลุม่ การจัดกลุม่ จะต้ องกําหนดโดยการตรวจสอบนํ 2าหนักรวมที9ดีที9สดุ ของนักกีฬาที9ทําได้ ในการแข่งขันระดับชาติหรื อระดับนานาชาติในระหว่าง 12
เดือนที9ผา่ นมานักกีฬาที9มีคา่ นํ 2าหนักที9ทําได้ ตํ9าสุดจะจัดอยูใ่ นกลุม่ แรกในการยกนํ 2าหนักพร้ อมกับกลุม่ ที9มีคา่ นํ 2าหนักรวมที9ทําได้ สงู ขึ 2นอย่างต่อเนื9องจัดเป็ นกลุม่ อื9น ๆ
เพิ9มเติมตามความเหมาะสม หากนักกีฬาไม่ได้ ระบุคา่ นํ 2าหนักที9ทําได้ รวมในช่วง 12 เดือนที9ผา่ นมา นักกีฬาท่านนันจะถู
2 กจัดอยูใ่ นกลุม่ ที9 1 โดยอัตโนมัติ
3. นักกีฬาแต่ละคนจะทําการยกนํ 2าหนักครัง2 แรกในรอบแรก ยกนํ 2าหนักครัง2 ที9 2 ในรอบที9 2 และยกนํ 2าหนักครัง2 ที9 3 ใน
รอบที9 3
4. เมื9อมีนกั กีฬาน้ อยกว่า 6 คนใน 1 กลุม่ จะต้ องทําการเพิ9มเวลาอนุญาตชดเชยในช่วงสิ 2นสุดของแต่ละรอบตามนี 2: สําหรับจํานวน 5 คนให้ เพิ9ม 1 นาที
4 คนให้ เพิ9ม 2 นาที 3 คนให้ เพิ9ม 3 นาที เวลาเพิ9ม 3 นาทีถือเป็ นเวลาอนุญาตสูงสุดที9ให้ ได้ ในช่วงสิ 2นสุดของแต่ละรอบ
หากนักกีฬายกนํ 2าหนักต่อจากตัวเองเลยในระหว่างได้ รับเวลาชดเชย การใช้ เวลาตามเวลาชดเชย 3 นาทีถือเป็ นระยะเวลาสูงสุดที9อนุญาตให้ ใช้ ได้
สําหรับเวลาชดเชยที9เกี9ยวข้ องกับกลุม่ ต่าง ๆ การถอนบาร์ ออกจากที9ตงจะทํ
ั 2 าในช่วงหมดเวลาชดเชย โดยทําการถอนบาร์ แล้ วต่อด้ วย 1 นาทีก่อนเริ9 มการยกนํ 2าหนัก
5. นํ 2าหนักบนบาร์ จะต้ องเพิ9มขึ 2นอย่างต่อเนื9องในระหว่างแต่ละรอบ โดยอยูใ่ นหลักของ “rising bar”
นํ 2าหนักบนบาร์ จะไม่มีทางลดลงภายในรอบหนึง9 ๆ ยกเว้ นข้ อผิดพลาดตามที9ได้ อธิบายไว้ ในข้ อ (i) และจะทําได้ ตอนสิ 2นสุดในแต่ละรอบ
6. คําสัง9 ยกนํ 2าหนักในแต่ละรอบจะกําหนดโดยตัวเลือกนํ 2าหนักของนักกีฬาในรอบนัน2 ๆ หากมีนกั กีฬาสองคนเลือกนํ 2าหนักเท่ากัน
นักกีฬาที9มีเลขสลากน้ อยที9สดุ ที9ได้ จากการวัดนํ 2าหนักจะทําการยกนํ 2าหนักก่อน หลักการนี 2ใช้ ได้ เช่นเดียวกับการยกนํ 2าหนัก Deadlift รอบที9 2 ถึง 3
ซึง9 นํ 2าหนักอาจเปลีย9 นแปลงได้ ถงึ สองครัง2 โดยที9เปลีย9 นแปลงได้ ตามที9บาร์ ยงั ไม่ได้ ยกขึ 2นตามนํ 2าหนักที9นกั กีฬาได้ เลือกไว้ เดิมและตามที9โฆษก
เรี ยกนักกีฬามายังบาร์
ตัวอย่าง:
นักกีฬา A ที9มีเลขสลากหมายเลข 5 ใส่นํ 2าหนัก 250.0 กก.
นักกีฬา B ที9มีเลขสลากหมายเลข 2 ใส่นํ 2าหนัก 252.5 กก.
นักกีฬา A ไม่สามารถยกที9 250.0 กก. ได้ นักกีฬา B สามารถลดนํ 2าหนักให้ เหลือแค่ 250.0 กก. เพื9อชนะการแข่งได้ หรื อไม่
ไม่ได้ ลําดับการยกยังคงกําหนดตามหมายเลขสลาก
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7. หากไม่สามารถยกนํ 2าหนักสําเร็ จ นักกีฬาจะไม่ยกนํ 2าหนักใหม่ทนั ที แต่จะต้ องรอจนกว่าจะถึงรอบต่อไปก่อนที9จะได้ ยกนํ 2าหนักนัน2 ๆ อีกครัง2
8. หากในรอบใดรอบหนึง9 ไม่สามารถยกนํ 2าหนักได้ สาํ เร็ จเนื9องจากบาร์ ยกขึ 2นผิด มีข้อผิดพลาดจาก spotter หรื อเกิดความล้ มเหลวทางอุปกรณ์
นักกีฬาจะได้ รับสิทธิ~ยกนํ 2าหนักเพิ9มเติมตามนํ 2าหนักที9ถกู ต้ อง หากข้ อผิดพลาดเกิดจากการที9บาร์ ยกขึ 2นผิดพลาดและการยกนํ 2านํ 2าหนักยังไม่ได้ เริ9 ม
นักกีฬาจะเลือกได้ วา่ จะยกต่อในรอบนันเลยหรื
2
อทําการยกใหม่เมื9อสิ 2นสุดรอบนัน2 ๆ ในกรณีอื9น ๆ นักกีฬาจะต้ องใช้ การยกนํ 2าหนักพิเศษของตนเองตอนจบรอบนัน2
หากนักกีฬาเป็ นผู้เข้ าแข่งขันคนสุดท้ ายในรอบนันด้
2 วยแล้ ว นักกีฬาท่านนันจะได้
2
รับสิทธิ~พกั 3 นาทีก่อนยกนํ 2าหนัก หากเป็ นคนที9สองจากท้ ายจะได้ รับสิทธิ~พกั 2 นาที
หากเป็ นคนที9 3 จากท้ ายจะได้ รับ 1 นาที ในกรณีเหล่านี 2ที9นกั กีฬายกนํ 2าหนักต่อจากตัวเองและได้ รับเวลาพักชดเชย
บาร์ จะยกขึ 2นทันทีที9เริ9 มเข้ าการยกนํ 2าหนักครัง2 ใหม่ จากนันจะเพิ
2
9มเวลาชดเชยต่อจากเวลาเดิม 1 นาทีตอ่ การเริ9 มการยกนํ 2าหนัก
เวลาจะเริ9 มเดินและนักกีฬาจะมีเวลาตามนันในการยกนํ
2
2าหนัก นักกีฬาที9ยกต่อจากตัวเองจะได้ รับเวลา 4 นาทีวางบนนาฬิกา
ซึง9 นักกีฬาสามารถเริ9 มยกนํ 2าหนักได้ ทนั ทีที9พร้ อม นักกีฬาคนที9 2 จากท้ ายในรอบนันจะได้
2
เวลา 3 นาที คนที9 3 จากท้ ายจะได้9 เวลา 2 นาที ที9เหลือจะได้ รับเวลา 1
นาทีตามปกติในการเริ9 มการยกนํ 2าหนัก ในการยกนํ 2าหนัก deadlift รอบที9 3 และแบบ bench press รอบเดี9ยว
หากนักกีฬาได้ รับโอกาสยกนํ 2าหนักพิเศษจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ (บาร์ ยกขึ 2นไม่ถกู ต้ อง พบข้ อผิดพลาดจาก spotter
หรื อความล้ มเหลวทางอุปกรณ์) นักกีฬาจะได้ รับโอกาสยกเพิ9มเติมตามนํ 2าหนักที9ถกู ต้ อง โดยที9ต้องยกนํ 2าหนักต่อจากตัวเอง
9. อนุญาตให้ นกั กีฬาเปลีย9 นนํ 2าหนักในการเริ9 มยกครัง2 แรกในแต่ละการยกได้ หนึง9 ครัง2
การเปลีย9 นนํ 2าหนักอาจจะเปลีย9 นให้ สงู กว่าหรื อตํ9ากว่านํ 2าหนักเดิมที9สง่ ไว้ และลําดับการยกนํ 2าหนักในรอบแรกจะเปลีย9 นไปตามลําดับ หากนักกีฬาอยูใ่ นกลุม่ แรก
การเปลีย9 นแปลงนี 2อาจเกิดขึ 2นได้ ตลอดเวลาภายใน 3 นาทีก่อนเริ9 มการยกนํ 2าหนักในรอบแรกนัน2 กลุม่ ต่อ ๆ มาก็ได้ รับผลประโยชน์ที9คล้ ายคลึงภายในการยกนํ 2าหนัก
3 ครัง2 หลังจากที9กลุม่ ก่อนหน้ าจบรอบสุดท้ ายในการยกนํ 2าหนักนัน2 ๆ เส้ นตายเหล่านี 2ทางโฆษกจะต้ องประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า หากไม่มีการแจ้ งเส้ นตายแล้ ว
การให้ อํานาจการประกาศเช่นการเปลีย9 นแปลงต่าง ๆ จะเกิดขึ 2นและทางนักกีฬาสามารถเปลีย9 นได้ ภายใน 1 นาทีของการประกาศนัน2
10. นักกีฬาจะต้ องส่งการยกนํ 2าหนักครัง2 ที9 2 และ 3 ภายใน 1 นาทีหลังจากยกครัง2 แรกแล้ ว เวลา 1 นาทีนี 2จะเริ9 มต้ นขึ 2นจากเวลาที9มีแสงไฟปรากฎ
หากไม่สง่ นํ 2าหนักภายในเวลาที9ให้ ไว้ 1 นาที นักกีฬาจะได้ รับสิทธิ~เพิ9มนํ 2าหนัก 2.5 กก. ในการยกนํ 2าหนักครัง2 ต่อไป
หากนักกีฬาไม่สามารถยกนํ 2าหนักสําเร็จในครัง2 ที9ผา่ นมาและไม่ได้ สง่ นํ 2าหนักที9จะใช้ ในการยกต่อภายในเวลาที9ให้ ไว้ 1 นาที
จะใส่นํ 2าหนักที9ยกนํ 2าหนักล้ มเหลวไว้ ที9บาร์ แทน
11. ค่านํ 2าหนักที9สง่ ไว้ สาํ หรับการยกครัง2 ที9 2 และ 3 ในการยกทังสามรอบไม่
2
สามารถเปลีย9 นแปลงได้ ในทํานองเดียวกันการยกนํ 2าหนักครัง2 ที9 3
ของการยก Squat และ Bench Press ก็เปลีย9 นไม่ได้ ภายในเงื9อนไขนี 2 เมื9อเริ9 มทําการยกนํ 2าหนักในครัง2 นันก็
2 ไม่สามารถถอนนํ 2าหนักได้
บาร์ จะต้ องใส่นํ 2าหนักที9สง่ ไว้ และเวลาก็จะเริ9 มเดิน
12. ในรอบที9 3 ของการแข่งขัน deadlift สามารถเปลีย9 นนํ 2าหนักได้ 2 ครัง2
การเปลีย9 นนํ 2าหนักอาจจะมากกว่าหรื อน้ อยกว่านํ 2าหนักที9นกั กีฬาเคยส่งไปสําหรับการยกนํ 2าหนักครัง2 ที9 3 อย่างไรก็ตาม
การเปลีย9 นแปลงนี 2จะทําได้ เฉพาะเวลาที9โฆษกยังไม่ได้ เรี ยกนักกีฬามาที9บาร์ ที9ใส่นํ 2าหนักเดิม
13. ในการแข่งขันยกนํ 2าหนักเดี9ยวแบบ bench press กฎโดยทัว9 ไปจะเหมือนกันในการแข่งขันยกนํ 2าหนักทังสามรายการ
2
อย่างไรก็ตาม ในรอบที9 3
นักกีฬาสามารถเปลีย9 นค่านํ 2าหนักได้ 2 ครัง2 และกฎที9ระบุไว้ ใน (13) สําหรับการแข่งขัน deadlift ก็ใช้ ได้ เท่าเทียมกัน
14. หากช่วงการยกนํ 2าหนักประกอบด้ วยกลุม่ เดียว เช่นมีจํานวนนักกีฬาสูงสุด 14 คน ช่วงระหว่างยกนํ 2าหนัก
ต่าง ๆ จะได้ อยูท่ ี9 20 นาที เวลานี 2จัดไว้ เพื9อให้ แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอต่อการอบอุน่ ร่างกายและการจัดอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
15. เมื9อมีกลุม่ ที9เข้ าร่วมในแต่ละช่วงตังแต่
2 2 กลุม่ ขึ 2นไปในพื 2นที9การแข่งขันเดียว นักกีฬาจะจัดตามการซํ 2าของกลุม่
หลังจากการจบแต่ประเภทที9มีมากกว่า 1 กลุม่ (squat, bench press) ช่วงระหว่างยกนํ 2าหนักจะได้ อยูท่ ี9 10 นาทีระหว่างแต่ละประเภท
ยกตัวอย่างเช่นหากมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในแต่ละช่วงสองกลุม่ กลุม่ แรกจะยกนํ 2าหนัก squat ให้ เสร็ จสิ 2นทัง2 3 รอบ แล้ วต่อด้ วยกลุม่ ที9 2 ซึง9 จะยกนํ 2าหนัก squat
ให้ เสร็จสิ 2นทัง2 3 รอบ ต่อจากนันจะจั
2 ดพื 2นที9การแข่งขันสําหรับการแข่ง bench press แล้ วกลุม่ แรกก็จะยกนํ 2าหนัก bench press ให้ เสร็ จสิ 2นทัง2 3 รอบ
แล้ วต่อด้ วยกลุม่ ที9 2 ซึง9 จะยกนํ 2าหนัก bench press ให้ เสร็ จสิ 2นทัง2 3 รอบ ต่อจากนันจะจั
2 ดพื 2นที9การแข่งขันสําหรับการแข่ง deadlift
แล้ วกลุม่ แรกก็จะยกนํ 2าหนัก deadlift ให้ เสร็ จสิ 2นทัง2 3 รอบ แล้ วต่อด้ วยกลุม่ ที9 2 ซึง9 จะยกนํ 2าหนัก deadlift ให้ เสร็ จสิ 2นทัง2 3 รอบ
ระบบนี 2จะช่วยลบเวลาการเตรี ยมพื 2นที9การแข่งขันโดยไม่จําเป็ นออกไประหว่างการยกนํ 2าหนัก

คณะกรรมการทางเทคนิคด้ วยความร่ วมมือและความช่ วยเหลือของผู้จดั รายการจะมอบหมายเจ้ าหน้ าที+ดงั ต่ อไปนี E
1. โฆษก/ผู้ประกาศ ซึง9 เป็ นผู้ตดั สินระดับชาติ/ระดับนานาชาติที9สามารถสนทนาภาษาอังกฤษและพูดภาษาประเทศเจ้ าภาพได้
2. เลขานุการทางเทคนิค ซึง9 เป็ นผู้ตดั สินระดับนานาชาติที9อาจสนทนาและเขียนเป็ นภาษาอังกฤษกับภาษาประเทศเจ้ าภาพได้
3. ผู้จบั เวลา (ผู้ตดั สินที9ผา่ นคุณสมบัต)ิ
4. ผู้ตรวจสอบ/คณะสํารวจ
5. ผู้เก็บคะแนน
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6. spotter/loader กลุม่ ชุดสวมใส่ที9ถกู ต้ อง - เสื 2อคอกลมที9ใช้ ในงานหรื อเสื 2อคอกลมสีตามเครื9 องแบบตามปกติ กางเกงวอร์ มสีตามเครื9 องแบบ
รองเท้ าออกกําลังการหรื อรองเท้ ากีฬา กางเกงขาสันสํ
2 าหรับการเล่นกีฬาสามารถใส่ในอากาศร้ อนตามที9กรรมการได้ ตงกฎไว้
ั2
7. ผู้ควบคุมทางเทคนิค (ผู้ตดั สินระดับนานาชาติที9ผา่ นคุณสมบัต)ิ
8. อาจมีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที9เพิ9มเติมได้ ตามต้ องการ เช่น แพทย์ ผู้ชว่ ยแพทย์ เป็ นต้ น
หน้ าที9ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที9มีดงั นี 2
1. โฆษกมีหน้ าที9ในการดําเนินการแข่งขันให้ มีประสิทธิภาพ โฆษกจะทําหน้ าที9เป็ นพิธีกรและจัดลําดับการยกแต่ละครัง2 ที9เลือกโดยนักกีฬา
โดยกําหนดตามนํ 2าหนักและลําดับสลากหากจําเป็ น โฆษกจะประกาศนํ 2าหนักที9ต้องการสําหรับการยกนํ 2าหนักครัง2 ต่อไปและชื9อของนักกีฬา
เมื9อบาร์ และพื 2นที9การแข่งขันพร้ อมสําหรับการยกนํ 2าหนักแล้ ว หัวหน้ าผู้ตดั สินจะกําหนดความพร้ อมให้ โฆษกทราบ เมื9อโฆษกประกาศว่าบาร์ พร้ อม
และเรี ยกนักกีฬาเข้ าสูพ่ ื 2นที9การแข่งขันแล้ ว เวลาการแข่งขันก็จะเริ9 มขึ 2น
หากให้ อธิบายเพิ9มเติมก็คือ เมื9อโฆษกประกาศว่าบาร์ “พร้ อม/ยกขึ 2น” แล้ ว ต่อมานักกีฬาก็จะเตรี ยมเข้ าสูก่ ารยกนํ 2าหนัก
การยกนํ 2าหนักที9ประกาศโดยโฆษกจะต้ องแสดงบนป้ายบอกคะแนนที9ตงอยู
ั 2 ใ่ นตําแหน่งที9สะดุดตา โดยมีชื9อนักกีฬาเรี ยงกันตามลําดับสลาก
2. เลขานุการทางเทคนิคมีหน้ าที9เข้ าร่วมการประชุมทางเทคนิคก่อนการแข่งขัน
หากไม่มีคณะกรรมการทางเทคนิคหรื อสมาชิกของคณะกรรมการนันเข้
2 าร่วม
เลขานุการทางเทคนิคจะรวบรวมตารางของกรรมการและผู้ตดั สินจากชื9อของผู้ตดั สินเหล่านันตามที
2
9ประกาศไว้ วา่ พร้ อมสําหรับทําหน้ าที9ตลอดการแข่งขัน
เลขานุการจะทํารายชื9อ “ผู้ตดั สินในหน้ าที9และสมาชิกกรรมการ” ตามที9จําเป็ นสําหรับการแข่งขันและแจ้ งผู้ตดั สินของประเภทต่าง ๆ ตามที9ได้ จดั สรรไว้
หลังจากการประชุมทางเทคนิค เมื9อการเสนอชื9อทีมครัง2 สุดท้ ายรวบรวมเสร็ จสิ 2นแล้ ว เลขานุการทางเทคนิคจะเริ9 มทําเอกสารคะแนน
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ที9ไม่ได้ ลงรายการ เอกสารความสูงที9ตงบาร์
ั 2 และเอกสารลําดับการวัดนํ 2าหนักสําหรับแต่ละประเภทการแข่งขัน
โดยใส่ชื9อของนักกีฬาทังหมดที
2
9เสนอชื9อในประเภทนัน2 ๆ อาจมีการจับสลากในขันตอนนี
2
2เพื9อลําดับการวัดนํ 2าหนักและการยกนํ 2าหนัก เลขานุการ
ทางเทคนิคจะทําบัตรการแข่งขันสําหรับส่งให้ โฆษกแจกให้ นกั กีฬาทุกคนด้ วยเช่นกัน งานเอกสารรวมถึงการแจกบัตรยกนํ 2าหนักของนักกีฬา
ให้ เพียงพอตามที9กล่าวมานี 2จะใส่ในซองที9เหมาะสมสําหรับประเภทนํ 2าหนักแต่ละรุ่นในการแข่งขันและส่งให้ กบั หัวหน้ าผู้ตดั สินในประเภทนัน2 ๆ
เลขานุการทางเทคนิคจะเข้ าร่วมในการวัดนํ 2าหนักแต่ละครัง2 และให้ คําแนะนําด้ านกระบวนการและเรื9 องต่าง ๆ ที9ต้องให้ ความสนใจต่อผู้ตดั สินในหน้ าที9นนั 2 ๆ
เลขานุการทางเทคนิคควรเป็ นผู้ตดั สินระดับนานาชาติที9มาจากประเทศเจ้ าภาพและสามารถจัดการปั ญหาต่าง ๆ
ที9อาจเกิดขึ 2นได้ เนื9องจากความยุง่ ยากด้ านภาษาในที9แข่งขัน ถือเป็ นหน้ าที9ของผู้อํานวยการการจัดงานในการให้ แบบฟอร์ มเปล่าต่าง ๆ
และเอกสารที9จําเป็ นเพื9อให้ เลขานุการทางเทคนิคทํางานได้ เอกสารคําอธิบายงานฉบับสมบูรณ์พร้ อมทังเอกสารอื
2
9น ๆ
ที9เกี9ยวข้ องสามารถรับได้ จากคณะกรรมการทางเทคนิคโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย ซึง9 จะมีให้ สาํ หรับผู้อํานวยการจัดการแข่งขันทุกคน
3. ผู้จบั เวลามีหน้ าที9ในการจดบันทึกเวลาที9ลว่ งเลยไประหว่างการประกาศและตอนที9บาร์ พร้ อมกับตอนที9นกั กีฬาเริ9 มการยกในแต่ละครัง2
ผู้จบั เวลามีหน้ าที9จดบันทึกเวลาเผื9อต่าง ๆ เมื9อไรก็ตามที9ต้องการด้ วย ยกตัวอย่างเช่นหลังการยกนํ 2าหนัก นักกีฬาจะต้ องออกจากพื 2นที9การแข่งขันภายใน 30 วินาที
เมื9อนาฬิกาเดินอยูใ่ นตอนยกนํ 2าหนัก จะหยุดเดินได้ เมื9อหมดเวลาเผื9อแล้ ว เมื9อเริ9 มการยกนํ 2าหนัก หรื อตามดุลยพินิจของหัวหน้ าผู้ตดั สิน
ฉะนันแล้
2 วถือเป็ นหน้ าที9สาํ คัญที9นกั กีฬาและโค้ ชต้ องเช็กความสูงของที9ตงบาร์
ั 2 squat ก่อนถูกเรี ยกตัว เนื9องจากเวลาจะเริ9 มเดินทันทีที9บาร์ ได้ ประกาศว่าพร้ อมแล้ ว
การปรับที9ตงบาร์
ั 2 เพิ9มเติมจะต้ องทําภายในเวลาเผื9อ 1 นาทีของนักกีฬา เว้ นแต่วา่ นักกีฬาเสนอความสูงที9ตงบาร์
ั 2 ของตนเองและทาง spotter/loader
จัดไว้ ไม่ถกู ต้ อง ฉะนันถื
2 อเป็ นเรื9 องจําเป็ นที9นกั กีฬาหรื อโค้ ชต้ องลงนามหรื อลงอักษรขึ 2นต้ นชื9อต้ นความสูงของที9ตงบาร์
ั2
สิง9 นี 2ถือเป็ นเอกสารอย่างเป็ นทางการซึง9 ต้ องใช้ พิสจู น์ในกรณีโต้ แย้ งใด ๆ นักกีฬามีเวลา 1 นาที ในการเริ9 มการยกนํ 2าหนักหลังจากที9โฆษกเรี ยกนักกีฬามาที9บาร์ แล้ ว
หากไม่เริ9 มยกนํ 2าหนักภายในเวลาที9กําหนด ผู้จบั เวลาจะขานเวลาแล้ วหัวหน้ าผู้ตดั สินจะต้ องให้ สญ
ั ญาณเสียง “rack” พร้ อมการ
~
เคลือ9 นที9แขนไปข้ างหลัง การยกนํ 2าหนักจะประกาศว่า “ไม่ยก” ซึง9 ทําให้ เสียสิทธิการยกนํ 2าหนักในครัง2 นัน2
เมื9อนักกีฬาเริ9 มการยกนํ 2าหนักภายในเวลาที9เผื9อไว้ ให้ ข้างต้ นนาฬิกาก็จะหยุดเดิน คําจํากัดความของการเริ9 มการยกนํ 2าหนักขึ 2นอยูก่ บั การยกนํ 2าหนักที9ทําในครัง2 นัน2 ๆ
ในการยกนํ 2าหนัก squat กับ bench press จะเริ9 มตามสัญญาณสัง9 เริ9 มของหัวหน้ าผู้ตดั สิน โดยอ้ างอิงได้ จากข้ อที9 3 ของหัวข้ อ “ผู้ตดั สิน” ในการแข่งขันแบบ
deadlift การเริ9 มยกนํ 2าหนักจะเกิดขึ 2นเมื9อนักกีฬาเริ9 มยกบาร์ ขึ 2นในการยกนํ 2าหนักนัน2
4. ผู้ตรวจสอบ/คณะสํารวจมีหน้ าที9ในการรวบรวมนํ 2าหนักที9จะใช้ ในการยกจากนักนํ 2าหนักหรื อโค้ ชและส่งข้ อมูลต่อโฆษกโดยทันที นักกีฬาจะได้ รับ 1
นาทีระหว่างหลังยกนํ 2าหนักเสร็ จสิ 2นในครัง2 ก่อนกับการแจ้ งนํ 2าหนักที9ต้องการในการยกครัง2 ต่อไปต่อโฆษกโดยแจ้ งผ่านผู้ตรวจสอบ
5. ผู้ตรวจสอบ/คณะสํารวจมีหน้ าที9ในการรวบรวมนํ 2าหนักที9จะใช้ ในการยกจากนักนํ 2าหนักหรื อโค้ ชและส่งข้ อมูลต่อโฆษกโดยทันที นักกีฬาจะได้ รับ 1
นาทีระหว่างหลังยกนํ 2าหนักเสร็ จสิ 2นในครัง2 ก่อนกับการแจ้ งนํ 2าหนักที9ต้องการในการยกครัง2 ต่อไปต่อโฆษกโดยแจ้ งผ่านผ่านผู้ตรวจสอบ
6. Spotter/loader มีหน้ าที9ยกและวางบาร์ ปรับที9ตงั 2 squat และม้ านัง9 ตามที9ต้องการ
ทําความสะอาดบาร์ หรื อพื 2นที9การแข่งขันตามที9หวั หน้ าผู้ตดั สินเรี ยกร้ อง
และตรวจสอบให้ แน่ใจว่าพื 2นที9การแข่งขันได้ รับการบํารุงรักษาอย่างดีและมีสภาพที9สะอาดเรี ยบร้ อยอยูต่ ลอด ไม่ให้ มี spotter/loader น้ อยกว่า 2
คนหรื อมากกว่า 5 คนไม่วา่ ในเวลาใดก็ตามบนพื 2นที9การแข่งขัน เมื9อนักกีฬาเตรี ยมที9จะยกนํ 2าหนัก spotter/loader สามารถช่วยถอนบาร์ ออกจากที9ตงบาร์
ั 2 ได้
และสามารถช่วยวางบาร์ กลับที9ได้ หลังจากที9ยกนํ 2าหนักเสร็ จสิ 2นด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม spotter/loader
ห้ ามสัมผัสนักกีฬาหรื อบาร์ ในระหว่างทําการยกนํ 2าหนัก ยกตัวอย่างเช่นระหว่างช่วงเวลาที9ลว่ งเลยไปในระหว่างการประกาศเริ9 มและการให้ สญ
ั ญาณสิ 2นสุดการยก
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ข้ อยกเว้ นเดียวสําหรับกฎนี 2คือหากการยกนํ 2าหนักเสีย9 งอันตรายและอาจะส่งผลให้ นกั กีฬาบาดเจ็บได้ spotter/loader
สามารถเข้ าช่วยให้ นกั กีฬาที9บาร์ ได้ ไม่วา่ จะตามคําเรี ยกร้ อง
ของหัวหน้ าผู้ตดั สินหรื อตัวนักกีฬาเอง หากนักกีฬาเสียสิทธิ~ในการยกที9สมบูรณ์ด้วยความผิดพลาดของ spotter/loader โดยไม่เกิดความผิดพลาดจากตัวเอง
นักกีฬาจะต้ องได้ รับสิทธิ~ในการยกนํ 2าหนักใหม่อีกครัง2 ตามการตัดสินใจของผู้ตดั สินและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเมื9อจบรอบนัน2
7. ผู้ควบคุมทางเทคนิคจะเป็ นผู้ตรวจสอบให้ แน่ใจว่านักกีฬาเป็ นคนเดียวกับที9ประกาศและแต่งกายเรี ยบร้ อยก่อนขึ 2นบนพื 2นที9การแข่งขัน
ผู้ควบคุมทางเทคนิคมีหน้ าเข้ าร่วมการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน

กฎเบ็ดเตล็ดต่ าง ๆ (ข้ อผิดพลาดในการยกบาร์ การประพฤติผิด การอุทธรณ์ และอื+น ๆ)

1. ในระหว่างการแข่งขันใด ๆ ที9เกิดขึ 2นบนพื 2นที9การแข่งขันหรื อเวที มีเพียงนักกีฬาและโค้ ช คณะกรรมการ ผู้ตดั สินที9ทําหน้ าที9อยู่ spotter/loader
และผู้ควบคุมทางเทคนิคเท่านันที
2 9ได้ รับอนุญาตให้ อยูบ่ นพื 2นที9การแข่งขันหรื อเวที ในระหว่างการยกนํ 2าหนัก มีเพียงนักกีฬา spotter/loader
และผู้ตดั สินเท่านันที
2 9ได้ รับอนุญาตให้ อยูบ่ นพื 2นที9การแข่งขัน
โค้ ชจะต้ องอยูภ่ ายในพื 2นที9สาํ หรับโค้ ชตามที9กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที9ทางเทคนิคที9ทําหน้ าที9อยู่
พื 2นที9สาํ หรับโค้ ชจะต้ องอยูใ่ นรูปแบบที9ให้ โค้ ชอยูใ่ นตําแหน่งที9มองเห็นนักกีฬาได้ ชดั เจนพร้ อมทังสามารถให้
2
คําแนะนําและสัญญาณต่าง ๆ
กับนักกีฬาที9เกี9ยวข้ องกับรายละเอียดทางเทคนิค (เช่นความลึกในการทํา squat) พื 2นที9สาํ หรับโค้ ชจะต้ องอยูใ่ นระยะไม่หา่ งไปกว่า
5เมตรจากเวทีและห่างจากเวทียกนํ 2าหนักโดยให้ พื 2นที9สาํ หรับให้ โค้ ชเดินเพื9อสังเกตการยกนํ 2าหนักจากด้ านใดก็ได้ ทงในมุ
ั 2 มข้ างด้ านหลังหรื อข้ างด้ านหน้ า
การแต่งกายสําหรับโค้ ชในการแข่งขันระดับนานาชาติจะต้ องเป็ นชุดวอร์ มของทีมชาติตวั เองพร้ อมทังเสื
2 2อคอกลมประจําทีมหรื อที9 IPF อนุมตั ิ
หรื อสวมใส่กางเกงกีฬาขาสันพร้
2 อมทังเสื
2 2อคอกลมประจําทีมหรื อที9 IPF อนุมตั ิ โดยโค้ ชจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎการแต่งกายนี 2
หากไม่ทําตามกฎอาจส่งผลให้ โค้ ชไม่สามารถเข้ าร่วมในห้ องอบอุน่ ร่างกายและบริ เวณโดยรอบการแข่งขันได้ ซึง9 เป็ นไปตามการวางกฎของผู้ตดั สิน
2. นักกีฬาจะต้ องไม่พนั หรื อปรับเครื9 องแต่งกายของตนหรื อใช้ แอมโมเนียภายในพื 2นที9สาธารณะ
ข้ อยกเว้ นเดียวสําหรับกฎนี 2คือนักกีฬาสามารถปรับเข็มขัดของตนเองได้
3. ในการแข่งขันระดับนานาชาติระหว่างนักกีฬาสองคนหรื อระหว่างสองประเทศที9แข่งขันในประเภทนํ 2าหนักที9ตา่ งกัน
นักกีฬาอาจเปลีย9 นนํ 2าหนักที9ต้องการในการยกนํ 2าหนักได้ โดยไม่คํานึงถึงเหตุใด ๆ
นักกีฬาที9ต้องการนํ 2าหนักที9เบาที9สดุ ในการเริ9 มยกครัง2 แรกจะต้ องยกนํ 2าหนักก่อนและจะเป็ นการตังลํ
2 าดับสําหรับการยกนํ 2าหนักที9เปลีย9 นไปตลอดการยกนํ 2าหนักในรอบ
นัน2
4. ในการแข่งขันที9ยอมรับโดย IPF ต่าง ๆ นํ 2าหนักของบาร์ เบลล์จะต้ องทวีคณ
ู ด้ วยนํ 2าหนัก 2.5 กก. เสมอ
เว้ นเสียแต่วา่ การยกนํ 2าหนักจะทําเพื9อสร้ างสถิติ ในการแข่งขันทั
2 ง2 squat, bench press และ deadlift การเพิ9มค่านํ 2าหนักจะต้ องเพิ9มอย่างน้ อย 2.5
กก.ระหว่างการยกนํ 2าหนักทังหมด
2
- ในการยกนํ 2าหนักเพื9อสร้ างสถิติ นํ 2าหนักของบาร์ เบลล์จะต้ องเกินกว่าสถิตเิ ดิมอย่างน้ อย 0.5 กก.
- ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาอาจขอร้ องให้ ยกนํ 2าหนักเพื9อสร้ างสถิตทิ ี9ไม่ได้ ทวีคา่ นํ 2าหนักด้ วย 2.5 กก.ได้ หากการยกนํ 2าหนักสมบูรณ์
ค่านํ 2าหนักที9ทําได้ จะบันทึกอยูใ่ นทังการยกนํ
2
2าหนักของตนและค่านํ 2าหนักรวม
- การยกนํ 2าหนักเพื9อสร้ างสถิตอิ าจทําในการยกนํ 2าหนักที9กําหนดไว้ โดยนักกีฬาครัง2 ไหนหรื อทุกครัง2 ก็ได้
- นักกีฬาสามารถเพิ9มค่านํ 2าหนักน้ อยกว่า 2.5 กก. สําหรับการยกเพื9อสร้ างสถิตไิ ด้ ในการแข่งขัน championship ที9ตนเข้ าแข่งขัน
ยกตัวอย่างเช่นการยกนํ 2าหนัก master ในการแข่งขันแบบ open จะไม่สามารถใช้ นํ 2าหนักที9ตํ9ากว่า 2.5 กก. ในการสร้ างสถิตขิ อง master ต่าง ๆ ได้
- ในกรณีที9นํ 2าหนักที9ตงไว้
ั 2 ในรอบต่อมาไม่ทวีคณ
ู ด้ วย 2.5 กก.สําหรับการยกนํ 2าหนักเพื9อทําลายสถิติ ค่านํ 2าหนักจะลดลงให้ อยูใ่ กล้ เคียงกับค่าทวีคณ
ู ด้ วย
2.5 กก. หากมีนกั กีฬาทําลายค่านํ 2าหนักนี 2ได้ ในรอบก่อนหน้ า
ตัวอย่างที9 1: สถิตปิ ั จจุบนั อยูท่ ี9 302.5 กก.
นักกีฬา A ทําการ squat 300 กก. ในรอบแรกและเรี ยกค่านํ 2าหนักที9 303.5 กก. นักกีฬา B ทําการ squat 305 กก. ในรอบแรก
การยกนํ 2าหนักครัง2 ที9 2 ของนักกีฬา A จะลดลงมาอยูท่ ี9 302.5 กก.
ตัวอย่างที9 2: สถิตปิ ั จจุบนั อยูท่ ี9 300 กก.
นักกีฬา A เรี ยกค่านํ 2าหนักเพิ9มเพียง • กก. (301 กก.) โดยยกนํ 2าหนักครัง2 แรกสําเร็ จที9 300 กก. ตามเหตุการณ์ข้างต้ น
นักกีฬา B ยกนํ 2าหนักได้ 305 กก. ในรอบแรก ณ จุดนี 2นักกีฬา A จะต้ องยกนํ 2าหนักด้ วยค่านํ 2าหนักเพิ9มที9ใกล้ เคียงกับ 2.5 กก. ขึ 2นไป (302.5 กก.)
5. หัวหน้ าผู้ตดั สินจะมีหน้ าที9ตดั สินใจแต่เพียงผู้เดียวหากเกิดกรณีที9มีข้อผิดพลาดในการโหลดนํ 2าหนักหรื อการประกาศที9ไม่ถกู ต้ องจากทางโฆษก
การตัดสินใจจะส่งแจ้ งต่อโฆษกที9ทําหน้ าที9ประกาศนัน2 ๆ ตัวอย่างของการโหลดที9ผิดพลาดมีดงั นี 2
- หากบาร์ ที9โหลดมีนํ 2าหนักเบากว่าที9ได้ เรี ยกไว้ เดิมและการยกนํ 2าหนักสมบูรณ์
นักกีฬาอาจรับการยกนํ 2าหนักที9สมบูรณ์นนหรื
ั 2 อเลือกที9จะยกนํ 2าหนักอีกครัง2 ตามนํ 2าหนักที9ได้ เรี ยกไว้ เดิม หากการยกนํ 2าหนักไม่ผา่ นสมบูรณ์
นักกีฬาจะได้ รับยกนํ 2าหนักเพิ9มเติมตามค่านํ 2าหนักที9ได้ เรี ยกไว้ เดิม จากทัง2 “ กรณีนี 2 การยกนํ 2าหนักเพิ9มเติมอาจทําได้ ในตอนจบรอบแข่งขันที9เกิดข้ อผิดพลาดขึ 2น
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- หากบาร์ ที9โหลดมีนํ 2าหนักที9หนักกว่าค่านํ 2าหนักที9เรี ยกเดิมและการยกนํ 2าหนักสมบูรณ์ นักกีฬาจะได้ รับผลการยกนํ 2าหนักนัน2 อย่างไรก็ตาม
อาจะมีการลดค่านํ 2าหนักได้ อีกครัง2 หากเรี ยกให้ สาํ หรับนักกีฬาท่านอื9น หากการยกนํ 2าหนักไม่ผา่ นสมบูรณ์
นักกีฬาจะได้ รับสิทธิ~การยกนํ 2าหนักเพิ9มเติมเมื9อจบรอบการแข่งขันที9เกิดข้ อผิดพลาดขึ 2น
- หากการโหลดนํ 2าหนักไม่เท่ากันตรงบาร์ ทงสองข้
ั2
าง หรื อเกิดการเปลีย9 นแปลงที9บาร์ หรื อจานนํ 2าหนักต่าง ๆ ระหว่างทําการยกนํ 2าหนัก
หรื อพื 2นที9การแข่งขันไม่เรี ยบร้ อย หากการยกนํ 2าหนักสมบูรณ์ถงึ แม้ เกิดเหตุเหล่านี 2 นักกีฬาสามารถยอมรับผลยกนํ 2าหนักนันหรื
2 อเลือกที9จะยกนํ 2าหนักใหม่อีกครัง2 ได้
หากค่าการยกนํ 2าหนักที9สมบูรณ์ไม่ได้ อยูใ่ นค่าทวีคณ
ู “.” กก. ลงตัว จะบันทึกค่านํ 2าหนักที9ตํ9ากว่าแต่ใกล้ เคียงกับค่าทวีคณ
ู “.” กก. ลงตัวแทน
หากการยกนํ 2าหนักไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ นักกีฬาจะได้ รับสิทธิ~ยกนํ 2าหนักอีกครัง2 การยกนํ 2าหนักเพิ9มต่าง ๆ จะทําได้ เมื9อจบรอบการแข่งขันที9เกิดข้ อผิดพลาดขึ 2น
- หากโฆษกประกาศค่านํ 2าหนักผิดพลาด ไม่วา่ จะเบากว่าหรื อหนักกว่าค่านํ 2าหนักค่านํ 2าหนักที9นกั กีฬาเรี ยกไว้
หัวหน้ าผู้ตดั สินจะทําการตัดสินใจแบบเดียวกับข้ อผิดพลาดในการโหลดนํ 2าหนัก
- หากนักกีฬาหรื อโค้ ชไม่สามารถอยูใ่ นพื 2นที9การแข่งขันได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตามเพื9อติดตามการแข่งขันและนักกีฬาพลาดการยกนํ 2าหนัก
ด้ วยสาเหตุที9โฆษกประกาศข้ ามนักกีฬาคนนันไปในค่
2
านํ 2าหนักที9เหมาะสม ค่านํ 2าหนักก็จะลดลงตามสมควรและนักกีฬาจะได้ รับอนุญาตให้ ยกนํ 2าหนัก
แต่ทําได้ แค่เมื9อจบรอบนัน2 ๆ แล้ ว
6. การยกนํ 2าหนักไม่สาํ เร็จ — ครัง2 ในการยกนํ 2าหนักครัง2 ใด ๆ จะเป็ นการเพิกถอนนักกีฬาจากการแข่งขันโดยรวมโดยอัตโนมัติ
นักกีฬายังสามารถเข้ าแข่งขันรางวัลการยกนํ 2าหนักรายบุคคลหากยกนํ 2าหนักได้ โดยสุจริ ตในการยกนํ 2าหนักแต่ละครัง2 ยกตัวอย่างเช่น
นํ 2าหนักที9ใช้ ในการยกต้ องอยูใ่ นความสามารถของนักกีฬาอย่างสมเหตุสมผล หากยังมีข้อสงสัยใด ๆ ทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะเป็ นผู้ตดั สินใจ
7. นอกจากการเริ9 มต้ นถอนบาร์ จากที9ตงบาร์
ั 2 แล้ ว นักกีฬาจะไม่ได้ รับความช่วยเหลือใด ๆ จาก spotter/loader
ในการจัดตําแหน่งตัวเองสําหรับการยกนํ 2าหนักในแต่ละครัง2
8. ในการทําการยกนํ 2าหนักให้ สมบูรณ์ นักกีฬาจะต้ องออกจากพื 2นที9การแข่งขันภายใน —’ วินาที
หากไม่ทําตามกฎข้ อนี 2อาจส่งผลให้ ขาดคุณสมบัตใิ นการยกนํ 2าหนักในครัง2 นันตามดุ
2
ลยพินิจของผู้ตดั สิน
กฎข้ อนี 2ออกแบบสําหรับนักกีฬาที9อาจได้ รับบาดเจ็บในระหว่างการยกนํ 2าหนักหรื ออาจมีสภาพร่างกายที9ด้อยกว่าคนปกติ เช่น นักกีฬาที9ตาบอด เป็ นต้ น
9.
หากนักกีฬาได้ รับบาดเจ็บหรื อเกิดสัญญาณสภาวะที9อาจเป็ นอันตรายต่อสภาพร่างกายและสวัสดิภาพของนักกีฬาอย่างมากในระหว่างการอบอุน่ ร่างกายหรื อการแข่ง
ขัน แพทย์ที9ได้ รับหน้ าที9อย่างเป็ นทางการมีสทิ ธิ~ในการตรวจสภาพร่างกายได้ หากแพทย์วินิจฉัยว่าไม่สมควรให้ นกั กีฬายกนํ 2าหนักต่อไปได้
แพทย์สามารถแจ้ งให้ นกั กีฬาออกจากการแข่งขันได้ โดยอยูภ่ ายใต้ คําปรึกษากับทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ผู้จดั การทีมหรื อโค้ ชต้ องได้ รับแจ้ งการตัดสินใจนี 2อย่างเป็ นทางการ แนะนําให้ ใช้ นํ 2ายาซักฟอกที9ใช้ ในบ้ าน • ส่วนต่อนํ 2า •’
ส่วนสําหรับการทําความสะอาดเลือดหรื อเนื 2อเยื9อออกจากบาร์ หรื อพื 2นที9การแข่งขันและในพื 2นที9อบอุน่ ร่างกายหากเกิด “อุบตั เิ หตุ” ขึ 2น
10. หากนักกีฬาหรื อโค้ ชอยูบ่ นหรื ออยูใ่ กล้ พื 2นที9การแข่งขันเพื9อทําความเสือ9 มเสียให้ แก่วงการกีฬาจะต้ องได้ รับการเตือนอย่างเป็ นทางการ
หากการกระทําผิดนี 2ยังคงเกิดขึ 2น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหรื อผู้ตดั สินหากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันไม่อยูส่ ามารถเพิกถอนสิทธิ~
ของนักกีฬาหรื อโค้ ชและออกคําสัง9 ให้ นกั กีฬาหรื อโค้ ชออกจากเขตการแข่งขันได้ ผู้จดั การทีมจะต้ องได้ รับการแจ้ งทังเรื
2 9 องคําเตือนและการเพิกถอนสิทธิ~เสมอ
~
11. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและผู้ตดั สินสามารถเพิกถอนสิทธินกั กีฬาหรื อเจ้ าหน้ าที9ได้ หากเห็นว่าการกระทําผิดนันรุ
2 นแรงพอที9จะ
สมควรเพิกถอนสิทธิ~โดยทันทีแทนที9จะออกคําสัง9 เตือนก่อนโดยดูจากเสียงส่วนใหญ่ ผู้จดั การทีมจะต้ องได้ รับการแจ้ งการเพิกถอนสิทธิ~เสมอ
12. ในการแข่งขันระดับนานาชาติ การอุทธรณ์ตอ่ คําตัดสิน คําวิจารณ์ในด้ านกระบวนการแข่งขัน
หรื อพฤติกรรมของบุคคลใดก็ตามที9เข้ าร่วมในการแข่งขันจากผู้ตดั สินจะต้ องให้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเป็ นคนตัดสินใจอนุญาต
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอาจขอให้ มีการเขียนคําอุทธรณ์ได้ ผู้จดั การทีม โค้ ช หรื อนักกีฬา ในกรณีที9โค้ ชไม่อยู่
จะต้ องส่งคําอุทธรณ์หรื อคําวิจารณ์ให้ กบั ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คําอุทธรณ์จะต้ องส่งโดยทันทีหลังจากมีการแจ้ งคําอุทธรณ์แล้ ว
หากเงื9อนไขยังไม่เข้ าข่ายคําอุทธรณ์จะไม่ได้ รับการพิจารณา
13. หากเห็นว่าจําเป็ น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอาจระงับกระบวนการแข่งขันได้ ชวั9 คราวเพื9อพิจารณาคําตัดสินได้
หลังจากการพิจารณาอันสมควรและเมื9อได้ รับคําตัดสินที9เป็ นเอกฉันท์แล้ ว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะส่งคําตัดสินให้ ประธานจะแจ้ งข้ อตัดสินจากคําร้ องนัน2
คําตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะถือเป็ นที9สิ 2นสุดและไม่มีใครมีสทิ ธิ~ยื9นอุทธรณ์ได้ อีก เมื9อเริ9 มการแข่งขันต่อจากการพิจารณาคําตัดสินแล้ ว
นักกีฬาคนต่อไปมีเวลา 3 นาทีในการยกนํ 2าหนักในรอบของตัวเอง หากมีการยื9นคําร้ องต่อสมาชิกนักกีฬาหรื อเจ้ าหน้ าที9ของทีมฝั9งตรงข้ าม
จะต้ องมีการเขียนคําร้ องพร้ อมกับค่าใช้ จา่ ยจํานวน 75 เหรี ยญยูโรหรื อจํานวนเงินในค่าเงินอื9นที9เทียบเท่า
หากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพิจารณาเห็นว่าคําร้ องเป็ นเรื9 องเล็กน้ อยหรื อมีความประสงค์ร้าย เงินทังหมดหรื
2
อบางส่วนจะถูกเก็บไว้ และบริ จาคให้ กบั IPF
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ผู้ตดั สิน
1. ผู้ตดั สินจะต้ องมีจํานวน 3 คน โดยมีหวั หน้ าผู้ตดั สินหรื อผู้ตดั สินกลางกับผู้ตดั สินรอบข้ างอีก 2 คน บัตรผู้ตดั สินนานาชาติและ บัตรผู้ควบคุม
ทางเทคนิคจะต้ องอัปเดตและวางไว้ ที9โต๊ ะของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
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2. หัวหน้ าผู้ตดั สินมีหน้ าที9ให้ สญ
ั ญาณที9จําเป็ นต่อการยกนํ 2าหนักทัง2 3 แบบ
3. สัญญาณที9ต้องการสําหรับการยกนํ 2าหนักทังสามแบบมี
2
ดงั ต่อไปนี 2

4. เมื9อบาร์ ถกู วางคืนไว้ บนที9ตงบาร์
ั 2 หรื อบนพื 2นที9การแข่งขันเมื9อการยกนํ 2าหนักสําเร็ จ
ผู้ตดั สินจะประกาศคําตัดสินโดยใช้ แสงเป็ นสัญญาณโดยใช้ แสงสีขาวสําหรับ “การยกนํ 2าหนักที9ดี” และสีแดงสําหรับ “การยกนํ 2าหนักไม่ผา่ น”
จากนันจะยกบั
2
ตรเพื9อระบุสาเหตุที9 “ยกนํ 2าหนักไม่ผา่ น”
5. ผู้ตดั สินทัง2 — คนอาจนัง9 บนตํ9าแหน่งที9ตนมองว่าสามารถมองเห็นการแข่งขันได้ ดีที9สดุ ได้ รอบ ๆ พื 2นที9การแข่งขันในระยะไม่หา่ งเกิน •
เมตรสําหรับการยกนํ 2าหนักในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม หัวหน้ าผู้ตดั สินจะต้ องพึงระลึกเสมอว่าต้ องปรากฎตัวให้ นกั กีฬาเห็นในระหว่างการทํา squat กับ
deadlift และผู้ตดั สินรอบข้ างจะต้ องพึงระลึกเสมอว่าจะต้ องปรากฎให้ หวั หน้ าผู้ตดั สินเห็นเสมอเพื9อสังเกตแขนที9ผ้ ตู ดั สินทังสองยกได้
2
6. ก่อนเริ9 มการแข่งขัน ผู้ตดั สินทัง2 — คนจะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
- พื 2นที9การแข่งขันและอุปกรณ์เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับทุกข้ อ
บาร์ และแผ่นนํ 2าหนักได้ รับการตรวจสอบในเรื9 องความผิดปกติทางด้ านนํ 2าหนักและถอนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที9ชํารุด
บาร์ และตัวล็อกสํารองจะต้ องเตรี ยมพร้ อมและวางไว้ ข้าง ๆ ในกรณีที9เกิดความเสียหายต่อบาร์ และที9ลอ็ กตัวเดิม
- ตาชัง9 ทํางานถูกต้ องและแม่นยํา (ได้ รับการรับรองในปั จจุบนั ) นํ 2าหนักที9นกั กีฬาใช้ อยูใ่ นขีดจํากัดนํ 2าหนักและเวลาสําหรับประเภทนํ 2าหนักของนักกีฬา
อุปกรณ์สว่ นบุคคลของนักกีฬาได้ รับการตรวจสอบและเป็ นไปตามกฎข้ อบังคับในทุก ๆ แง่
เป็ นหน้ าที9ของนักกีฬาที9จะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์ทกุ ชิ 2นที9ตนต้ องการสวมใส่เวลาอยูบ่ นพื 2นที9การแข่งขันผ่านการตรวจสอบจากผู้ตดั สิน
หากพบว่านักกีฬาสวมใส่หรื อใช่อปุ กรณ์ที9ไม่ได้ รับการตรวจสอบอาจได้ รับบทลงโทษได้ เช่น การเพิกถอนสิทธิ~การแข่งขันในการยกครัง2 ล่าสุด
7. ในระหว่างการแข่งขันผู้ตดั สินทัง2 3 คนต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
- นํ 2าหนักของบาร์ ที9โหลดไว้ เป็ นไปตามนํ 2าหนักที9โฆษกประกาศ ผู้ตดั สินอาจได้ รับตารางการโหลดนํ 2าหนักสําหรับวัตถุประสงค์นี 2ได้
การตรวจสอบนี 2ถือเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ตดั สิน
- อุปกรณ์สว่ นบุคคลของนักกีฬาที9ใช้ บนพื 2นที9การแข่งขันเป็ นไปตามกฎข้ อบังคับต่าง ๆ หากผู้ตดั สินมีข้อสงสัยต่อนักกีฬาในเรื9 องดังกล่าว
ผู้ตดั สินจะต้ องแจ้ งหัวหน้ าผู้ตดั สินให้ ทราบข้ อสงสัยหลังจากการยกนํ 2าหนักในครัง2 นัน2
จากนันประธานคณะกรรมการตั
2
ดสินการแข่งขันจึงสามารถตรวจสอบอุปกรณ์สว่ นบุคคลจของนักกีฬาคนนันได้
2
หากพบว่านักกีฬาสวมใส่หรื อใช้ อปุ กรณ์ที9ผิดกฎที9นอกเหนือจากอุปกรณ์ที9อาจได้ รับการปล่อยผ่านด้ วยความไม่ตงใจจากผู
ั2
้ ตรวจสอบอุปกรณ์
~
นักกีฬาจะต้ องถูกเพิกถอนสิทธิจากการแข่งขันโดยทันที หากสวมใส่อปุ กรณ์ที9ผิดกฎซึง9 เป็ นอุปกรณ์ที9ผา่ นผู้ตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยความเลินเล่อ
และการยกนํ 2าหนักในครัง2 ที9พบอุปกรณ์นนสมบู
ั2
รณ์ การยกนํ 2าหนักนันจะถู
2 กปฏิเสธและนักกีฬาจะได้ รับโอกาสยกนํ 2าหนักใหม่อีกครัง2 (โดยไม่ใช้ อปุ กรณ์ที9ผิดกฎนัน)
2
ในตอนจบรอบ หากผู้ควบคุมทางเทคนิคอยูด่ ้ วย เสื 2อผ้ าของนักกีฬาจะต้ องได้ รับการตรวจสอบก่อนที9นกั กีฬาจะขึ 2นสูพ่ ื 2นที9การแข่งขัน
8. ก่อนเริ9 มการทํา squat และ bench press ผู้ตดั สินรอบข้ างทัง2 2
คนจะยกแขนขึ 2นและยกค้ างไว้ จนกว่านักกีฬาจะอยูใ่ นตําแหน่งที9ถกู ต้ องเพื9อเริ9 มการแข่งขัน หากผู้ตดั สินมีมติเป็ นเสียงส่วนใหญ่วา่ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ 2น
หัวหน้ าผู้ตดั สินจะไม่ให้ สญ
ั ญาณเริ9 มการยกนํ 2าหนัก
นักกีฬาจะยังคงเหลือเวลาเผื9อที9ยงั ไม่หมดไว้ เพื9อจัดตําแหน่งของบาร์ หรื อท่าทางของตนให้ ถกู ต้ องเพื9อรับสัญญาณเริ9 มต้ นยกนํ 2าหนัก เมื9อการยกนํ 2าหนักเริ9 มต้ นขึ 2นแล้ ว
ผู้ตดั สินรอบข้ างจะไม่เรี ยกสัญญาณต่อข้ อผิดพลาดในระหว่างการทําการยกนํ 2าหนัก
9. ผู้ตดั สินจะไม่ได้ รับคําชี 2แจงทังเอกสารหรื
2
อคําพูดทางวาจาใด ๆ เกี9ยวกับกระบวนการแข่งขัน ฉะนันแล้
2 ว
ถือเป็ นสิง9 สําคัญที9หมายเลขนักกีฬาจะต้ องตามด้ วยชื9อของนักกีฬาบนป้ายบอกคะแนนเพื9อให้ ผ้ ตู ดั สินติดตามลําดับการยกนํ 2าหนักได้ ตลอด
10. ผู้ตดั สินต้ องไม่พยายามโน้ มน้ าวคําตัดสินใด ๆ ของผู้ตดั สินคนอื9น ๆ
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11. หัวหน้ าผู้ตดั สินสามารถปรึกษากับผู้ตดั สินรอบข้ าง กับทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หรื อกับเจ้ าหน้ าที9คนอื9น ๆ
ตามความจําเป็ นเพื9อทําให้ การแข่งขันสะดวกรวดเร็ วยิ9งขึ 2นได้
12. หัวหน้ าผู้ตดั สินอาจสัง9 ให้ ทําความสะอาดบาร์ หรื อพื 2นที9การแข่งขันได้ ตามดุลยพินิจ
หากนักกีฬาหรื อโค้ ชขอร้ องให้ ทําความสะอาดบาร์ หรื อพื 2นที9การแข่งขัน คําร้ องนี 2จะต้ องให้ หวั หน้ าผู้ตดิ สินหรื อผู้ควบคุมทางเทคนิคเป็ นคนประกาศ ไม่ใช่ spotter
หรื อ loader ในการแข่งขัน deadlift รอบสุดท้ ายต้ องมีการทําความสะอาดบาร์ ก่อนการยกนํ 2าหนักทุกครัง2
และในอีกสอบรอบที9เหลือได้ หากโค้ ชหรื อนักกีฬาต้ องการ
13. หลังจากการแข่งขันแล้ ว ผู้ตดั สินทัง2 3 คนจะต้ องลงนามเอกสารคะแนนทางการ ใบรับรองผลบันทึก หรื อเอกสารอื9น ๆ ที9ต้องลงนาม
14. ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผู้ตดั สินจะได้ รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการทางเทคนิคและต้ องพิสจู น์คณ
ุ สมบัตขิ องตนเองในการแข่งขัน
Championship ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
15. ในการแข่งขันระดับนานาชาติ สามารถเลือกผู้ตดั สินสองคนจากประเทศเดียวกันเพื9อตัดสินในการแข่งขันที9มีชาติที9ลงแข่งขันมากกว่า 1 ชาติได้
โดยชาติที9ผ้ ตู ดั สินเป็ นตัวแทนไม่มีนกั กีฬาเข้ าแข่งในการแข่งขัน championship นัน2 หากมีการแข่งขันในกลุม่ เดียวกันมากกว่า • กลุม่
จําเป็ นต้ องใช้ กรรมการท่านเดียวกันในการตัดสิน
16. การเลือกผู้ตดั สินให้ ทําหน้ าที9เป็ นหัวหน้ าผู้ตดั สินในการแข่งขันประเภทหนึง9 ไม่ได้ ตดั สิทธิ~ในการเลือกให้ เป็ นผู้ตดั สินรอบข้ างในประเภทอื9น ๆ ได้
17. ในการแข่งขัน World Championship หรื อการแข่งขันอื9นๆ ที9มีการยกนํ 2าหนักเพื9อทําสถิตโิ ลก จะมีเพียงผู้ตดั สินจาก IPF ประเภทที9 1 หรื อ
2 เท่านันที
2 9เข้ าตัดสินได้ แต่ละประเทศจะต้ องเสนอชื9อผู้ตดั สินสูงสุด 3 คนเพื9อทําหน้ าที9ใน World Championship โดยบวกกับผู้ตดั สินประเภทที9 1
สําหรับหน้ าที9คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหากมีจํานวนไม่เพียงพอ ผู้ตดั สินที9ได้ รับการเสนอชื9อทังหมดในการแข่
2
งขัน championship
จะต้ องสามารถเข้ าร่วมได้ อย่างน้ อย 2 วัน
18. ผู้ตดั สินและสมาชิกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะสวมชุดตามเครื9 องแบบดังนี 2
ผู้ชาย ในฤดูหนาว:
เสื 2อเบลเซอร์ สนี ํ 2าเงินเข้ มที9มีเครื9 องหมาย IPF ที9เหมาะสมที9หน้ าอกด้ านซ้ าย
กางเกงขายาวสีเทาที9เหมาะสม (โดยไม่ใช่กางเกงยีนส์) กับเสื 2อเชิ 2ตสีขาวและเนคไทที9เหมาะสมของ IPF
ผู้ชาย ในฤดูร้อน:
กางเกงขายาวสีเทาที9เหมาะสม (โดยไม่ใช่กางเกงยีนส์) กับเสื 2อเชิ 2ตสีขาวและเนคไทที9เหมาะสมของ IPF
ผู้หญิง ในฤดูหนาว:
เสื 2อเบลเซอร์ สนี ํ 2าเงินเข้ มที9มีเครื9 องหมาย IPF ที9เหมาะสมที9หน้ าอกด้ านซ้ าย
กระโปรงหรื อกางเกงขายาวสีเทาที9เหมาะสม (โดยไม่ใช่กางเกงยีนส์) กับเสื 2อเชิ 2ตสตรี หรื อเสื 2อเชิ 2ตสีขาวและผ้ าพันคอ / เนคไทที9เหมาะสมของ
IPF
ผู้หญิง ในฤดูร้อน:
กระโปรงหรื อกางเกงขายาวสีเทาที9เหมาะสม (โดยไม่ใช่กางเกงยีนส์) กับเสื 2อเชิ 2ตสตรี หรื อเสื 2อเชิ 2ตสีขาวและผ้ าพันคอ / เนคไทที9เหมาะสมของ
IPF
เครื9 องหมาย IPF และผ้ าพันคอ/เนคไทจะใช้ สแี ดงสําหรับผู้ตดั สินประเภทที9 1 และใช้ สฟี า้ สําหรับผู้ตดั สินประเภทที9 2
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะต้ องกําหนดว่าจะใส่ชดุ ฤดูหนาวหรื อร้ อน รองเท้ ากีฬาไม่ถือว่ารวมอยูก่ บั เสื 2อเบลเซอร์ กบั กางเกงขายาวได้ โดยต้ องสวมใส่รองเท้ า
หนังสีดํากับรองถุงเท้ าสีดํา
19. คุณสมบัตขิ องผู้ตดั สินประเภทที9 2 มีดงั ต่อไปนี 2
- ผู้ตดั สินระดับชาติที9มีประสบการณ์อย่างน้ อย 2 ปี โดยได้ รับตําแหน่งเป็ นผู้ตดั สินอย่างเป็ นทางการอย่างน้ อยในการแข่งขัน National
Powerlifting Championship สองครัง2 ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
- ต้ องได้ รับการแนะนําจากทางสมาพันธ์ระหว่างชาติ
- ต้ องเข้ ารับการสอบภาคภาษาอังกฤษแบบข้ อเขียน/ผ่านคอมพิวเตอร์ ประเภทที9 2 และข้ อสอบภาคปฏิบตั ิ ณ World
Championship, Continental Championship หรื อ Regional Championship
- ต้ องทําคะแนนผ่าน 85 เปอร์ เซ็นต์ขึ 2นไปทังในการสอบข้
2
อเขียนและภาคปฏิบตั ิ
20. คุณสมบัตขิ องผู้ตดั สินประเภทที9 1 มีดงั ต่อไปนี 2
- ต้ องเป็ นผู้ตดั สินประเภทที9 2 ที9มีประวัตทิ ี9ดีในระยะเวลาอย่างน้ อย 4 ปี
- ต้ องเข้ าตัดสินการแข่งขัน International Championship อย่างน้ อย 4 รายการ (ซึง9 ไม่รวมถึง World Bench Press
Championship)
- ต้ องเข้ ารับการสอบภาคภาษาอังกฤษแบบข้ อเขียน/ผ่านคอมพิวเตอร์ ประเภทที9 1 และข้ อสอบภาคปฏิบตั ิ ณ World
Championship ใด ๆ (ซึง9 ไม่รวมถึง World Bench Press Championship), Continental Championship หรื อ Regional
Games หรื อ International Tournament
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- ต้ องทําการตัดสินการยกนํ 2าหนักมาแล้ ว 75 ครัง2 โดยต้ องเป็ น การแข่ง squat 35 ครัง2 ในฐานะหัวหน้ าผู้ตดั สิน
โดยที9นบั การยกนํ 2าหนักครัง2 แรกจากนักกีฬาด้ วย
- ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับคะแนน 25 คะแนน และมีผ้ คู มุ สอบเข้ าสังเกตคุณสมบัตใิ นระหว่างการตรวจสอบอุปกรณ์ ระหว่างการวัดนํ 2าหนัก
และระหว่างนัง9 อยูบ่ นพื 2นที9การแข่งขัน ผู้เข้ าร่วมจะถูกหักคะแนนครัง2 ละ 0.5 คะแนน สําหรับข้ อผิดพลาดที9อาจฝ่ าฝื นกฎทางเทคนิคต่าง ๆ
ผู้คมุ สอบจะเป็ นสมาชิกของ คณะกรรมการทางเทคนิคของ IPF หรื อเจ้ าหน้ าที9ที9ได้ รับมอบหมายจากทางคณะกรรมการทางเทคนิคของ IPF
และนายทะเบียนผู้ตดั สิน
- ผู้เข้ าร่วมต้ องทําคะแนนรวมได้ ผา่ น 90 เปอร์ เซ็นต์ขึ 2นไป ซึง9 มีสดั ส่วน 75
คะแนนจากคําตัดสินที9สงั9 บนพื 2นที9การแข่งขันเทียบกับสมาชิกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและผลงานในหน้ าที9ตา่ ง ๆ ที9จําเป็ น เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์
การวัดนํ 2าหนัก และการคุมคุมพื 2นที9การแข่งขัน
- ต้ องได้ รับการเสนอชื9อจากสมาพันธ์ระหว่างชาติตอ่ หัวหน้ าคณะกรรมการทางเทคนิคและนายทะเบียนผู้ตดั สินใน 3
เดือนก่อนเริ9 มการทดสอบ หลักในการเสนอชื9อมีดงั นี 2
1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่วมในฐานะผู้ตดั สิน
2. อันดับความสําคัญในฐานะของผู้ตดั สินประเภทที9 2
3. เวลาว่าในการเป็ นผู้ตดั สินในการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
4. ความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่วมประเภทที9 1 นัน2 ผู้ตดั สินจะต้ องสามารถสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษในมาตรฐานที9เข้ าใจในข้ อโตแย้ งได้ สมบูรณ์
โดยเฉพาะเวลาที9ถกู ขอให้ เข้ าร่วมในหน้ าที9คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สําหรับประเด็นนี 2 ผู้คมุ สอบจะตัดสินความสามารถของผู้เข้ าร่วมเอง
หากผู้เข้ าร่วมผ่านการสอบประเภทที9 1 แต่พดู ภาษาอังกฤษไม่ได้ จะได้ เป็ นผู้ตดั สินประเภทที9 1
ในระดับภูมิภาคและสามารถเข้ าร่วมในคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้ ที9การแข่งขันระดับภูมิภาคหรื อระดับชาติเท่านัน2
21. การคัดเลือกผู้เข้ ารับการทดสอบโดยทาง IPF จะเปลีย9 นแปลงไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 2
- จํานวนของผู้ได้ รับการเสนอชื9อที9ได้ รับ
- จํานวนตําแหน่งการทดสอบที9มีอยู่
- ความต้ องการสําหรับผู้ตดั สินประเภทที9 1 ภายในประเทศต่าง ๆ ในปั จจุบนั
22. กระบวนการทดสอบเป็ นไปดังนี 2
a. ประเภทที9 2
ผู้เข้ าทดสอบจะได้ รับการสอบข้ อเขียน/ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาอังกฤษเฉพาะหลังจากได้ รับการฝึ กอบรมด้ านกฎข้ อบังคับครอบคลุม
เรี ยบร้ อยแล้ วภายใต้ การกํากับของผู้ตดั สินประเภทที9 1 ที9ได้ รับการอนุมตั ซิ งึ9 ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นหัวหน้ าคุมสอบจากทางคณะกรรมการทางเทคนิคของ IPF
และทะเบียนผู้ตดั สิน การสอบภาพปฏิบตั จิ ะได้ รับหลังจากการสอบข้ อเขียน/ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการแข่งขัน
ผู้เข้ าทดสอบจะเป็ นผู้ตดั สินรอบข้ างและต้ องทําการตัดสินการยกนํ 2าหนักทังหมด
2
100 ครัง2 โดยที9ต้องตัดสินการแข่ง squat 40 ครัง2
ผู้เข้ าทดสอบต้ องได้ รับการตรวจสอบจากทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและได้ คะแนนอย่างน้ อย 85
เปอร์ เซ็นต์จากการตัดสินทังหมดเมื
2
9อเทียบกับผู้ตดั สินที9เข้ าร่วมตัดสินส่วนใหญ่ การตัดสินจะเริ9 มต้ นในรอบแรกของการยกนํ 2าหนัก
การสอบข้ อเขียน/ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และภาคปฏิบตั ปิ ระเภทที9 2 จะจัดขึ 2นร่วมกันเฉพาะกับการแข่ง powerlifting championship
ระดับภูมิภาคหรื อนานาชาติเท่านัน2
b. ประเภทที9 1
ผู้เข้ าทดสอบจะได้ รับการสอบภาคปฏิบตั แิ ละการสอบข้ อเขียน/ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ณ การแข่ง World Championship
(ซึง9 ไม่รวมถึง World Bench Press Championship) Continental Championship และ Regional Championship ใด ๆ
ผู้เข้ าทดสอบจะต้ องได้ รับการตรวจสอบจากทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ผู้เข้ าทดสอบจะต้ องทําคะแนนได้ อย่างน้ อย 90 เปอร์ เซ็นต์
จากการตัดสินทังหมดเมื
2
9อเทียบกับสมาชิกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันส่วนใหญ่ที9เข้ าร่วมตรวจสอบ
ซึง9 รวมถึงความสามารถของผู้เข้ าทดสอบที9เห็นได้ จากการทําหน้ าที9อื9น ๆ ด้ วย เช่นการทดสอบการตรวจอุปกรณ์และกระบวนการการวัดนํ 2าหนักต่าง ๆ
การตัดสินจะเริ9 มต้ นขึ 2นในการยกนํ 2าหนักรอบแรก
23. จะต้ องจ่ายค่าทดสอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที9คลังของ IPF ก่อนการทดสอบเสมอ เอกสารคะแนนการทดสอบทังหมดจะต้
2
องได้ รับการตรวจ
คะแนนจากทางผู้ตดั สินที9คมุ สอบนัน2 เมื9อการตรวจคะแนนเสร็จสมบูรณ์ ผู้เข้ าทดสอบจะต้ องได้ รับการแจ้ งคะแนนต่าง ๆ
เอกสารคะแนนที9ได้ รับการตรวจแล้ วจะต้ องส่งไปยังทะเบียนผู้ตดั สินเสมอ
24. หลังจากได้ รับผลการทดสอบแล้ ว ทางทะเบียนผู้ตดั สินจะแจ้ งผลต่อเลขานุการแห่งชาติของสมาพันธ์ของผู้เข้ าทดสอบและส่งหนังสือ
รับรองให้ กบั ผู้เข้ าทดสอบ
25. ผู้เข้ าทดสอบที9เข้ าร่วมการสอบภาคปฏิบตั จิ ะได้ รับการทดสอบจากทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (สําหรับประเภทที9 •)
หรื อผู้ตดั สินที9ทดสอบซึง9 ได้ รับมอบหมาย (สําหรับประเภทที9 “) เพื9อกําหนดว่าการสอบสําเร็ จหรื อล้ มเหลว
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26. เมื9อผ่านการทดสอบแล้ ว วันที9เลือ9 นตําแหน่งของผู้ตดั สินจะต้ องเป็ นวันที9เข้ าทดสอบ
27. ผู้เข้ าทดสอบที9ไม่ผา่ นการทดสอบจะได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทดสอบซํ 2า ณ การแข่งขัน Championship เดียวกัน และต้ องจ่ายค่าทดสอบอีกครัง2
28. การลงทะเบียน
a. ผู้ตดั สินทุกคนจะต้ องลงทะเบียนซํ 2ากับทาง IPF เพื9อคงสภาพคุณสมบัตปิ ั จจุบนั ของตนให้ อยูใ่ นมาตรฐานที9ยอมรับได้
b. การลงทะเบียนซํ 2าจะต้ องทําในวันที9 • มกราคมในแต่ละปี ที9จดั โอลิมปิ ก
c. เลขานุการทางเทคนิค ณ การแข่งขันระดับนานาชาติตะจ้ องส่งรายนามผู้ตดั สินที9เข้ าร่วมในรูปแบบ excel ต่อทะเบียนผู้ตดั สินของ IPF
ทันทีหลังจากการแข่งขัน
d. สมาพันธ์แห่งชาติของผู้ตดั สินมรหน้ าที9ในการส่งค่าลงทะเบียนจํานวน ”’ เหรี ยญยูโรต่อเจ้ าหน้ าที9คลังของ IPF
พร้ อมประวัตแิ ละประสบการณ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติของผู้ตดั สินในระหว่างช่วงเวลาการลงทะเบียนก่อนหน้ าต่อทางทะเบียนผู้ตดั สิน IPF
e. ผู้ตดั สินที9ไม่มีความเคลือ9 นไหวเป็ นระยะเวลา • ปี หรื อผู้ที9ไม่ได้ ลงทะเบียนซํ 2าจะถูกเพิกถอนใบรับรองและต้ องเข้ ารับการทดสอบซํ 2า
f. บัตรที9ออกให้ ภายใน •“ เดือนก่อนวันที9 • มกราคมในช่วงโอลิมปิ กแต่ละช่วงไม่จําเป็ นต้ องออกใหม่จนกว่าจะถึงวันที9 • มกราคมของปี ที9
จัดโอลิมปิ กปี ตอ่ ไป
29. ทะเบียนผู้ตดั สิน IPF จะต้ องให้ สงิ9 ต่อไปนี 2ต่อสมาพันธ์ระดับชาติ
a. รายนามของผู้ตดั สินที9ได้ รับการแต่งตัง2 โดยอัปเดตทุก ๆ ปี
b. รายนามผู้ตดั สินที9ต้องลงทะเบียนซํ 2าเพื9อยังคงสภาพการแต่งตังอยู
2 ่
30. ผู้ตดั สินระดับนานาชาติทงในประเภทที
ั2
9 • และ “ ต้ องตัดสินการแข่งขัน International Powerlifting หรื อ Bench Press
Championship อย่างน้ อย “ รายการ และ National Powerlifting Championship อีกสอง “
รายการในระหว่างช่วงสีป9 ี ก่อนหน้ าระหว่างปี โอลิมปิ กเพื9อให้ สามารถเข้ ารับการลงทะเบียนใหม่ได้

คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขันและคณะกรรมการทางเทคนิค
คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน

1. ในการแข่งขัน World Championship และ Continental Championship
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะได้ รับมอบหมายให้ เป็ น
ประธานในการยกนํ 2าหนักในแต่ละช่วง
2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะต้ องประกอบด้ วยผู้ตดั สินประเภทที9 • จํานวน — หรื อ ” คน หากทางคณะกรรมการทางเทคนิคไม่อยู่
ผู้ที9อาวุโสที9สดุ ใน — หรื อ ” คนนี 2จะต้ องได้ รับตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะลูก ” คนจะตังได้
2 เฉพาะในการแข่งขัน World Games
หรื อ Open Championship ในด้ าน Powerlifting ของทังหญิ
2 งหรื อชายเท่านัน2
3. สมาชิกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะต้ องมาจากประเทศที9ตา่ งกันโดยยกเว้ นประธาน IPF และประธานคณะกรรมการทางเทคนิค
4. หน้ าที9ของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคือการตรวจสอบให้ แน่ใจว่ากฎทางเทคนิคต่าง ๆ นําไปใช้ อย่างถูกต้ อง
5. ในระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสามารถแทนผู้ตดั สินคนใดก็ได้ ที9มีการตัดสินที9ไม่สมควร
ผู้ตดั สินที9กระทําการดัง9 กล่าวจะต้ องได้ รับคําเตือนก่อนการถูกเพิกถอนใด ๆ
6. ผู้ตดั สินจะต้ องตัดสินอย่างเป็ นกลาง แต่การตัดสินผิดพลาดอาจเกิดขึ 2นได้ หากอยูภ่ ายใต้ ความปรารถนาดี หากเกิดกรณ๊ ดงั กล่าว
ผู้ตดั สินจะได้ รับอนุญาตให้ อธิบายการตัดสินใจนันซึ
2 ง9 เป็ นเรื9 องของคําเตือนของตน
7. หากมีการประท้ วงจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อผู้ตดั สิน ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินทราบเกี9ยวกับเรื9 องการประท้ วงนัน2
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันไม่ควรกดดันผู้ตดั สินบนพื 2นที9การแข่งขันโดนไม่จําเป็ น
8. หากเกิดข้ อผิดพลาดร้ ายแรงขึ 2นในการตัดสินซึง9 ขัดกับกฎทางเทคนิค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอาจทําการแก้ ไขข้ อผิดพลาดนันได้
2
อาจให้ นกั กีฬายกนํ 2าหนักซํ 2าอีกครัง2 ได้ ตามดุลยพินิจ
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสามารถกลับคําตัดสินได้ ภายใต้ การหารื อกับผู้ตดั สินและพร้ อมกับมติลงคะแนนเอกฉันท์จากทางคณะลูกขุนสามคน
(—) หรื อเสียงส่วนใหญ่ (”) จากคณะลูกขุนอาจพิจารณาใหม่
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเฉพาะกับเหตุการณ์ที9รุนแรงที9เกิดขึ 2นเมื9อมีข้อผิดพลาดที9ชดั เจนหรื อโจ่งแจ้ งในการตัดสินมีเพียงคําตัดสินของผู้ตดั สิน • ถึง “
คนเท่านันที
2 9ทางคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะรับพิจารณา
10. สมาชิกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะอยูใ่ นตําแหน่งที9แน่ใจว่ามองเห็นการแข่งขันโดยไม่มีการกีดขวางใด ๆ
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11. ก่อนการแข่งขันแต่ละครัง2
ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต้ องมัน9 ใจว่าสมาชิกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมีความรู้ในบทบาทของตนและข้ อบังคับใหม่ ๆ
ที9อาจมีการแก้ ไขหรื อเพิ9มเติมข้ อกําหนดที9มีอยูใ่ นคูม่ ืออย่างถ่องแท้
12. การเลือกตรวจสารเสพติดจากนักกีฬาจะต้ องดําเนินโดยคณะกรรมการตรวจสารเสพติด
13. หากมีเสียงเพลงคลอระหว่าการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะเป็ นคนกําหนดระดับเสียง
เสียงเพลงจะถูกระงับเมื9อนักกีฬายกนํ 2าหนักบาร์ ในท่า squat และ bench press หรื อเริ9 มดึงในท่า deadlift
14. บัตรผู้ตดั สินจะได้ รับการลงนาม ณ การสิ 2นสุดการจัดกลุม่ นํ 2าหนัก

คณะกรรมการทางเทคนิค IPF

1. จะประกอบไปด้ วยประธาน ซึง9 จะต้ องเป็ นผู้ตดั สินประเภทที9 1 ที9ได้ รับเลือกจากการประชุมสามัญ และสมาชิกสูงสุด 10
คนจากหลากหลายประเทศที9ได้ รับแต่งตังโดยสมาคมบริ
2
หารในการปรึกษาหารื อกับประธานคณะกรรมการทางเทคนิคและตัวแทนโค้ ชหรื อนักกีฬา
2. ได้ รับหน้ าที9ในการตรวจสอบข้ อกําหนดและข้ อเสนอต่าง ๆ ในด้ านเทคนิคที9สง่ โดยสมาพันธ์ในเครื อ
3. เป็ นผู้มอบหมายหัวหน้ าผู้ตดั สิน ผู้ตดั สินรอบข้ าง และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสําหรับการแข่งขัน World Championship
ซึง9 อาจมอบหมายผู้ตดั สินที9อยูใ่ นการแข่งขันแต่ไม่ได้ รับการเสนอชื9อโดยประเทศของตนในกรณีที9มีผ้ ตู ดั สินไม่เพียงพอ
4. ฝึ กอบรมและแนะนําผู้ตดั สินที9ยงั ไม่ถงึ ระดับนานาชาติและทําการสอบซํ 2าผู้ตดั สินที9ถงึ ระดับนันแล้
2 ว
5. แจ้ งทางการประชุมสามัญของ IPF
ประธานและเลขานุการทัว9 ไปผ่านทะเบียนผู้ตดั สินว่าผู้ตดั สินคนไหนมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ าตัดสินการแข่งภายหลังจากการทดสอบหรื อการสอบซํ 2า
6. จัดการอบรมสําหรับผู้ตดั สินก่อนการแข่งขันหลักเช่น World Championship ต่าง ๆ ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการอบรม
ต่าง ๆ จะต้ องให้ ทางสหพันธ์การจัดงานเป็ นผู้รับผิดชอบ
7. ยื9นคําร้ องต่อ การประชุมสามัญของ IPF สําหรับการเพิกถอนบัตรของผู้ตดั สินระดับนานาชาติเมื9อเห็นว่าจําเป็ นต้ องกระทําการแบบนัน2
8. ตีพิมพ์สอื9 ทางเทคนิคต่าง ๆ ที9เกี9ยวกับหลักการฝึ กอบรมและผลงานของการแข่งขันยกนํ 2าหนักผ่านทางผู้บริ หาร
9.
a. มีหน้ าที9รับผิดชอบการตรวจสอบการแข่งขันและอุปกรณ์สว่ นบุคคลต่าง ๆ
ทังหมดตามที
2
9ระบุในคูม่ ือรวมถึงอุปกรณ์ที9ผ้ ผู ลิตหลายเจ้ าส่งมาเพื9อวัตถุประสงค์ให้ ใช้ คําว่า “IPF อนุมตั ”ิ ในการโฆษณาเชิงพาณิชย์เท่านัน2 หากอุปกรณ์ใด ๆ
ที9สง่ มาผ่านกฎและข้ อกําหนดต่าง ๆ ของทาง IPF ในปั จจุบนั และทางสมาคมผู้บริ หาร IPF เห็นพ้ องพร้ อมคําตัดสินจากคณะกรรมการทางเทคนิคแล้ ว ทางผู้ริหาร
IPF จะจัดค่าภาษี สาํ หรับอุปกรณ์แต่ละชิ 2นและทางคณะกรรมการทางเทคนิคจะออกใบรับรองการอนุมตั ใิ ห้
b. เมื9อถึงสิ 2นปี ของทุก ๆ ปี ค่าภาษี การต่ออายุตามที9ทาง IPF ได้ ออกไว้ จะต้ องส่งให้ กบั IPF
ในวัตถุประสงค์ในการรับรองการอนุมตั ใิ หม่อีกครัง2 หากมีการเปลีย9 นการออกแบบ
อุปกรณ์ชิ 2นนันจะต้
2 องส่งให้ ทางคณะกรรมการทางเทคนิคตรวจสอบและออกใบรับรองใหม่อีกครัง2
c.
หากผู้ผลิตเปลีย9 นการออกแบบอุปกรณ์สาํ หรับการแข่งขันหรื ออุปกรณ์สว่ นบุคคลจากที9เคยส่งไว้ คราวก่อนสําหรับการอนุมตั ใิ นเวลาใดก็ตามหลังจากที9ออกใบรับรอง
การอนุมตั แิ ล้ วและอุปกรณ์นนั 2 ๆ ไม่ผา่ นกฎข้ อบังคับต่าง ๆ ของ IPF ในปั จจุบนั ทาง IPF จะเพิกถอนการอนุมตั นิ นั 2 IPF
จะไม่ออกใบรอบรองใหม่จนกว่าการเปลีย9 นแปลงการออกแบบได้ รับการแก้ ไขและอุปกรณ์นนั 2 ๆ ได้ สง่ มาให้ ทางคณะกรรมการทางเทคนิคตรวจสอบ

สถิตโิ ลกและสถิตนิ านาชาติ
การแข่ งขันระดับนานาชาติ

1. สถิตโิ ลกและสถิตนิ านาชาติจะทําได้ ในการแข่งขันดังกล่าว ซึง9 ก็คือการแข่งขัน Championship ที9ได้ รับการสนับสนุนและยอมรับจากทาง IPF
สถิตโิ ลกและสถิตนิ านาชาติสามารถทําได้ โดยไม่ต้องชัง9 นํ 2าหนักบาร์ เบลล์หรื อตัวนักกีฬาหากนักกีฬาได้ เข้ าวัดนํ 2าหนักถูกต้ องก่อนการแข่งขันและผู้ตดั สินหรื อคณะกรร
มการทางเทคนิคตรวจสอบนํ 2าหนักของบาร์ เบลล์และจานนํ 2าหนักก่อนการแข่งขันแล้ ว สถิตขิ องทังชายและหญิ
2
งอายุ 40-49 ที9เกินกว่าสถิตริ ะดับ open
จะรวมอยูใ่ นประเภท open หากเหมาะสม สถิตขิ องทังชายและหญิ
2
งอายุ 50-59 ที9เกินกว่าสถิตทิ ี9ได้ ในกลุม่ อายุ 40-49 ก็จะรวมในประเภทอายุ 40-49 ปี
และประเภท open ด้ วยหากเหมาะสม สถิตขิ องทังชายและหญิ
2
งอายุ 60-69 ปี ที9ทําได้ เกินกว่ากลุม่ ที9ทําได้ ในอายุ 50-59 ปี ก็จะรวมในกลุม่ ประเภทอายุ 5059 ปี กบั กลุม่ 40-49 ปี และประเภท open หากเหมาะสม สถิตขิ องทังชายและหญิ
2
งอายุ 70 ปี ขึ 2นไปที9ทําได้ เกินกว่ากลุม่ ที9ทําได้ ในอายุ 60-69
ปี ก็จะรวมในกลุม่ ประเภทอายุ 60-69 ปี กับในกลุม่ 50-59 ปี หรื อกลุม่ 40-49 ปี และประเภท open หากเหมาะสม ในทํานองเดียวกัน สถิตกิ ลุม่ ย่อยอายุ
14-18 ปี ที9ทําได้ เกินกว่ากลุม่ อายุ 19-23 ปี ก็จะรวมอยูใ่ นกลุม่ นี 2และประเภท open ด้ วยหาก
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เหมาะสม สถิตกิ ลุม่ อายุ 19-23 ปี เกินกว่าสถิตริ ะดับ open ก็จะรวมอยูใ่ นประเภท open หากเหมาะสม
ตังแต่
2 ปี “’“• เริ9 มลงทะเบียนสถิติ World Games สถิตจิ ะถูกบันทึกในประเภทรุ่นนํ 2าหนักของนํ 2าหนักนักกีฬา สถิตเิ ริ9 มต้ นควรจะเท่ากับสถิตใิ น World Records ของ
14/07/2021
2. ข้ อกําหนดการยอมรับสถิตโิ ลกและสถิตนิ านาชาติมีดงั ต่อไปนี 2
a. การแข่งขัน International Championship จะต้ องจัดภายใต้ การสนับสนุนของ IPF
b.ผู้ตดั สินแต่ละคนจะต้ องถือบัตรผู้ตดั สินนานาชาติของ IPF ปั จจุบนั และต้ องเป็ นสมาชิกสมาพันธ์ระดับชาติที9อยูใ่ นเครื อของ IPF
ต้ องเป็ นผู้ตดั สินที9มากจากชาติ — ชาติที9ตา่ งกันบนเวทีและต้ องมีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจํานวน — คน
c. ความสามารถและความน่าเชื9อถือของผู้ตดั สินในชาติสมาชิดทังหมดต้
2
องไร้ ที9ติ
d. มีเพียงบาร์ จานนํ 2าหนัก และที9ตงบาร์
ั 2 ที9อยูใ่ นรายชื9อของรายนามเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมติจากทาง IPF
ให้ ใช้ ในการแข่งขันที9ได้ รับการสนับสนุนจาก IPF ในเวลาปั จจุบนั เท่านันที
2 9จะใช้ ได้ ในการตังสถิ
2 ตโิ ลกและสถิตริ ะดับนานาชาติ
e. สถิตขิ องนักกีฬาแต่ละบุคคลจะต้ องเกิดขึ 2นจากผลรวมของการยกนํ 2าหนักทัง2 — ครัง2 สถิตกิ ารยกนํ 2าหนัก Bench Press เดี9ยว ที9ทํา ณ
การแข่งขันยกนํ 2าหนัก — ครัง2 (Powerlifting) ไม่จําเป็ นต้ องเกิดขึ 2นจากผลรวมและการยกนํ 2าหนักโดยสุจริ ตจะต้ องทําในการยกแบบ squat และ deadlift
f. หากเกิดเหตุการณ์ที9มีนกั กีฬา “ คนเรี ยกค่านํ 2าหนักเดียวกันสําหรับการทําสถิตใิ หม่ในการยกนัน2
และถ้ าหากนักกีฬาคนแรกตามลําดับสลากยกนํ 2าหนักสําเร็ จ ทางเลขานุการคอมพิวเตอร์ จะเพิ9มค่านํ 2าหนัก ’.” กก. (หากไม่สามารถหาร “.” กก. ลงตัว)
ลงในการยกนํ 2าหนักรอบนันเพื
2 9อทําสถิติ หากมีคําถามต่อค่าสถิตริ วม ผู้ถือสถิตจิ ะต้ องกําหนดตามข้ อ • d ในหน้ าที9สองภายใต้ หวั ข้ อ กฎทัว9 ไปของ Powerlifting
ผูท้ ไ>ี ด้ถอื สถิตคิ อื ผูท้ ส>ี ามารถทําสถิตนิ นั D ได้ก่อน
g. สถิตใิ หม่จะเกิดขึ 2นได้ หากเกินกว่าสถิตกิ ่อนหน้ าอย่างน้ อย ’.” กก. เท่านัน2
h. หากนักกีฬาพยายามตังสถิ
2 ตโิ ลกในการยกนํ 2าหนัก deadlift และอยูใ่ นลําดับสุดท้ ายในรอบนันด้
2 วยเหตุการณ์ประท้ วงบางอย่าง
นักกีฬาที9เหลือในกลุม่ ที9พยายามทําสถิตโิ ลกจะต้ องเพิ9มค่านํ 2าหนัก ’.” กก. หากมีผ้ ทู ี9พยายามตังสถิ
2 ตโิ ลกมากกว่า •
คนในการแข่งขันแบบเดียวกันและนักกีฬาคนหนึง9 ได้ รับการยกนํ 2าหนักใหม่อีกครัง2 จากการประท้ วงบางอย่าง นักกีฬาคนนันต้
2 องยกต่อจากตัวเอง
i. สถิตทิ งหมดที
ั2
9ทําลายภายใต้ เงื9อนไขเดียวกันที9ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นจะได้ รับการยอมรับและจดบันทึก
3. สถิตกิ ารยก Bench Press เดี9ยวระดับโลกจะทําได้ ในการแข่ง Championship ที9มีชื9อขึ 2นต้ นว่าการยกเดี9ยวหรื อในการเงื9อนไขดังนี 2
a. อยูใ่ นเกณฑ์เดียวกันที9ใช้ ได้ กบั สถิติ powerlifting ระดับโลกทังหมด
2
b. หากนักกีฬาทําลายสถิตยิ ก bench press เดี9ยวในขณะที9ยกนํ 2าหนักในการแข่ง powerlifting ทังสาม
2
ครัง2
นักกีฬาสามารถอ้ างสิทธิ~สถิตยิ ก bench press เดี9ยวได้ หากทําการยกนํ 2าหนักทังในแบบ
2
squat และ deadlift ทําโดยสุจริ ต
c.หากนักกีฬาทําสถิตไิ ด้ เกินสถิติ powerlifting ทัง2 — สถิตใิ นการแข่งยก bench press เดี9ยว นักกีฬาไม่สามารถอ้ างสิทธิ~สถิติ
powerlifting ทัง2 — สถิตไิ ด้

กฎ IPF สําหรั บการยกแบบ CLASSIC (raw/unequipped)
เครื+ องแต่ งกายนักกีฬา

ชุด สําหรั บการแข่ งขัน (Suits)
ชุดที+ไม่ ได้ ช่วยเพิ+มความสามารถในการยกนําE หนัก

ในการแข่งขันที9กําหนดให้ เป็ นแบบ CLASSIC (raw/unequipped) ต้ องสวมชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (Nonsupportive) ในทุกท่าของการแข่งขัน ชุดประเภทนี 2สามารถสวมใส่ในการแข่งขันที9กําหนดให้ เป็ นแบบ Equipped ได้ เช่นกัน
สายของชุดต้ องใส่บนบ่าของนักกีฬาทังสองข้
2
างตลอดระหว่างการยกในทุก ๆ ท่าตลอดการแข่งขัน
เฉพาะชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (Non-supportive) จากผู้ผลิตที9อยูใ่ น
“รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” เท่านันที
2 9สามารถใช้ ได้ ในการแข่งขันได้
นอกจากนี 2ชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักจากผู้ผลิตที9ได้ รับการอนุมตั จิ ะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะตามข้ อกําหนดทังหมดของกฎทางเทคนิ
2
คของ IPF
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ชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักใด ๆ ที9มาจากผู้ผลิตที9ได้ รับการรับรองจาก IPF แต่ตวั ชุดนัน2 ๆ ไม่เป็ นไปตามกฎทางเทคนิคของ IPF
จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในการแข่งขัน
ชุดที9ไม่ได้ ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนัก (Non-supportive) ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2
(1) ชุดจะต้ องเป็ นชิ 2นเดียวมีลกั ษณะรัดรูปและไม่หลวมเมื9อสวมใส่
(2) ชุดจะต้ องผลิตจากผ้ าหรื อวัสดุสงิ9 ทอสังเคราะห์ทงหมด
ั2
ชุดดังกล่าวจะต้ องไม่ชว่ ยเพิ9มความสามารถในการยกนํ 2าหนักให้ กบั นักกีฬาในทุก ๆ ท่า
(3) วัสดุของชุดหนาได้ แค่เพียง • ชันเท่
2 านัน2 เว้ นแต่บริ เวณเป้ากางเกงสามารถมีความหนาได้ “ ชันและสามารถมี
2
ขนาดพื 2นที9ได้ ถงึ •“ ซม. x 24 ซม.
(4) ชุดต้ องมีขากางเกง โดยจะต้ องมีความยาวอย่างน้ อย — ซม.และไม่เกิน “” ซม.จากด้ านบนของเป้ากางเกงลงไปทางขาด้ านใน
วัดในลักษณะที9นกั กีฬาสวมชุดอยูใ่ นท่ายืน
(5) ชุดสามารถมีโลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของ:
- ผู้ผลิตที9ได้ รับการรับรอง
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- โลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของสโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF
ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2
(6) นักกีฬาหญิงไม่อนุญาตให้ ใช้ knee wraps or knee sleeves เหนือชุดแบบเต็มตัวในการแข่งขัน Equipped หรื อ Classic

เสือE ยืด

นักกีฬาทุกเพศจะต้ องสวมเสื 2อยืดในท่า Squat Bench Press และ Deadlift
เสื 2อยืดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2
(1) เสื 2อยืดจะต้ องผลิตจากผ้ าหรื อวัสดุสงิ9 ทอสังเคราะห์ตลอดทังชุ
2 ด และไม่สามารถผลิตด้ วยวัสดุที9มีลกั ษณะยืดได้ ใดๆ ที9เคลือบด้ วยสารโพลีเมอร์
หรื อวัสดุคล้ ายๆ กันที9มีลกั ษณะยืดได้ ไม่วา่ จะทังตั
2 วเสื 2อหรื อบางส่วนของเสื 2อ จะต้ องไม่มีการเย็บตะเข็บเสริ มกระเป๋ า กระดุมและซิป จะมีได้ แค่คอกลมของเสื 2อ
(2) เสื 2อยืดต้ องมีแขนเสื 2อ แขนเสื 2อทัง2 2 ข้ างต้ องคลุมหัวไหล่ของนักกีฬาและไม่ยาวไปจนถึงหรื อตํ9ากว่าข้ อศอกของนักกีฬา
แขนเสื 2อจะต้ องไม่ถกู ถลกหรื อม้ วนขึ 2นไปบนหัวไหล่ระหว่างที9นกั กีฬากําลังทําการแข่งขัน
(3) เสื 2อยืดสามารถเป็ นสีพื 2นรวมถึงสีพื 2นหลากสี จะไม่มีโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ใด ๆ หรื อสามารถมีโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ของ
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- ภูมิภาคของนักกีฬา
- งานอีเว้ นที9นกั กีฬากําลังแข่งขัน
- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- โลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของสโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF
ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2

กางเกงชันE ในขาสันE

กางเกงขาสันสํ
2 าหรับการออกกําลังกาย (athletic supporter) หรื อกางเกงชันในขาสั
2
นมาตรฐานทั
2
ว9 ไป (standard commercial
briefs) ยกเว้ นบ็อกเซอร์ ที9ผลิตจากวัสดุตา่ ง ๆ เหล่านี 2ได้ แก่ ผ้ าฝ้ายเส้ นใยไลอนและเส้ นใยสังเคราะห์สามารถสวมใส่ได้ และจะต้ องสวมใส่ใต้ ชดุ สูท (suits)
นักกีฬาหญิงสามารถสวมใส่เสื 2อชันในทั
2 ว9 ไปหรื อเสื 2อชันในสํ
2 าหรับออกกําลังกายได้ ชุดว่ายนํ 2าหรื อชุดที9ผลิตด้ วยวัสดุที9มีลกั ษณะยืดได้ ใด ๆ ที9เคลือบ
ด้ วยสารโพลีเมอร์ หรื อวัสดุคล้ ายๆ กันที9มีลกั ษณะยืดได้ ยกเว้ นยางยืดบริ เวณเอว จะไม่สามารถสวมใส่ใต้ ชดุ ที9ใช้ ในการแข่งขันได้ กางเกงชันในใด
2
ๆ
ที9เพิ9มความสามารถในการยกถือว่าผิดกฎกติกาการแข่งขันของ IPF

ถุงเท้ า

ถุงเท้ าที9สามารถใส่ได้ มีดงั นี 2
- ถุงเท้ าที9สามารถใส่ได้ มีดงั นี 2
- ถุงเท้ าอาจมีหลายสีหรื อสีอะไรก็ได้ และอาจจะมีโลโก้ ของผู้ผลิตได้
- ถุงเท้ าไม่สามารถยาวจนสัมผัสกับปลอกรัดหัวเข่าได้
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- ห้ ามใส่ถงุ น่องถุงเท้ าและกางเกงรัดรูปที9มีความยาวเท่ากับความยาวของขา
- จะต้ องสวมใส่ถงุ เท้ าที9ปกคลุมหน้ าแข้ งเพื9อความปลอดภัยในการแข่งขันท่า Deadlift

เข็มขัด

ผู้แข่งขันอาจใส่เข็มขัดสําหรับการแข่งขันได้ และถ้ าสวมใส่จะต้ องอยูด่ ้ านนอกของชุดสูท และอนุญาตให้ ใช้ เฉพาะเข็มขัดจากผู้ผลิตที9อยูใ่ น
“รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” เท่านัน2
วัสดุและการผลิต
- ตัวเข็มขัดต้ องผลิตจากหนัง ไวนิลหรื อวัสดุอื9น ๆ ที9ไม่ยืดชันเดี
2 ยว หรื อถ้ ามีมากกว่า 1 ชันให้
2 ประกอบเข้ าด้ วยกันด้ วยกาวหรื อเย็บเข้ าด้ วยกัน
- เข็มขัดต้ องไม่มีวสั ดุรองหรื อหนุนใด ๆ ในทุก ๆ ส่วนของของเข็มขัดทังภายในและภายนอก
2
- หัวเข็มขัดต้ องยึดอยูท่ ี9ปลายด้ านหนึง9 ของสายเข็มขัดโดยใช้ สลักเกลียวหรื อการเย็บ
- หัวเข็มขัดสามารถมีงา่ มหนึง9 หรื อสองงามได้ หรื อ เป็ นประเภท "ปลดล็อคง่าย" หรื อที9เรี ยกว่า lever
- ห่วงเข็มขัดจะต้ องติดอยูใ่ กล้ กบั หัวเข็มขัดโดยใช้ สลักเกลียวหรื อการเย็บ
- เข็มขัดอาจเป็ นสีเดียวหรื อหลายสี และไม่มีโลโก้ หรื ออาจมีโลโก้ และสัญลักษณ์ของ
- ประเทศของนักกีฬา
- ชื9อของนักกีฬา
- ผู้สนับสนุน (ที9เป็ นไปตามกฎ IPF)
- โลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของสโมสรของนักกีฬาหรื อสปอนเซอร์ สว่ นตัวที9ไม่ได้ รับการรับรองจาก IPF
ในการแข่งขันระดับชาติและระดับที9ตํ9ากว่าเท่านัน2
ขนาด
- ความกว้ างของเข็มขัด •’ ซม.
- ความหนาสูงสุดของเข็มขัดคือ •— มม. ตลอดความยาวหลักของเข็มขัด
- ความกว้ างภายในสูงสุดของหัวเข็มขัดคือ •• ซม.
- ความกว้ างภายนอกสูงสุดของหัวเข็มขัดคือ •• ซม.
- ความกว้ างสูงสุดของห่วงบนหัวเข็มขัดคือ ” ซม.
- ระยะห่างสูงสุดระหว่างปลายเข็มขัดและปลายสุดของห่วงคือ “” ซม.

รองเท้ าหรื อรองเท้ าบู๊ต

รองเท้ าหรื อรองเท้ าบู๊ตที9สามารถใส่ได้
- จะต้ องสวมเฉพาะรองเท้ ากีฬาในร่มเท่านัน2 หรื อรองเท้ าบู๊ตกีฬา Weightlifting/Powerlifting และ Deadlift Slippers
ที9อธิบายไปข้ างต้ น
หมายถึงรองเท้ าที9ใช้ ในกีฬาในร่มเช่น มวยปลํ 2าหรื อบาสเกตบอล ส่วนรองเท้ าเดินป่ าไม่ได้ รวมอยูใ่ นหมวดหมูน่ ี 2
- ห้ ามมีสว่ นของพื 2นรองเท้ าที9สงู กว่า ” ซม.
- พื 2นรองเท้ าต้ องแบนราบ
- ห้ ามเพิ9มแผ่นรองเท้ าภายในรองเท้ าที9ได้ รับการอนุมตั ิ เพราะแผ่นรองเท้ าได้ มีความหนาอยูแ่ ล้ วไม่เกิน • ซม.
- ถุงเท้ าที9มียางนอกพื 2นฝาเท้ าไม่ได้ รับอนุญาตในการ Squat/Bench Press/Deadlift

สายรั ดข้ อมือ

1. ต้ องสวมใส่สายรัดข้ อมือที9ได้ รับการอนุมตั จิ าก IPF เท่านัน2
2. สามารถสวมใส่ sweatband ที9มีความกว้ างไม่เกิน •“ ซม. และ ห้ ามใส่ sweatband และ wrist wraps
พร้ อมกันในการแข่งขัน
3. ห้ ามคลุมบริ เวณเหนือข้ อมือเกิน •’ ซม. และ ห้ ามเกิน “ ซม.จากข้ อมือลงไป ซึง9 ความกว้ างทังหมดรวมกั
2
นต้ องไม่เกิน •“ ซม.
4. ผู้หญิงมุสลิมสามารถใส่ Hijab ได้

34
IPF Technical Rules Book

December 2019

ปลอกหุ้มบริเวณเข่ า

ปลอกหุ้มจะเป็ นทรงกระบอกผลิตจากยางเทียม (Neoprene) สวมใส่เฉพาะที9บริ เวณหัวเข่าเท่านันในขณะที
2
9กําลังแข่งขัน
และจะไม่สามารนําไปสวมใส่ในส่วนอื9น ๆ ของร่างกายได้ นอกจากหัวเข่า
เฉพาะปลอกหุ้มเข่าจากผู้ผลิตที9อยูใ่ น “รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF” เท่านัน2
ที9สามารถใช้ ได้ ในการแข่งขัน นอกจากนี 2ปลอกหุ้มหัวเข่าจากผู้ผลิตที9ได้ รับการอนุมตั จิ ะต้ องทําตามข้ อกําหนดทังหมดของกฎระเบี
2
ยบทางเทคนิคของ IPF
ปลอกหุ้มหัวเข่าจากผู้ผลิตที9ได้ รับการอนุมตั ทิ ี9ฝ่าฝื นกฎของ IPF จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในการแข่งขัน
ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่อไปนี 2
- ปลอกหุ้มต้ องผลิตจากยางเทียมนีโอพรี น • ชันตลอดทั
2
งชิ
2 2น หรื อมีผ้าชันเดี
2 ยวปกคลุมได้ และผ้ านันจะต้
2 องมีลกั ษณะ non-supportive
มีรอยเย็บตะเข็บได้ หรื อสามารเย็บติดกับยางเทียมได้ ในการผลิตปลอกหุ้มข้ อเข่าทังหมดต้
2
องไม่มีสว่ นใดที9ชว่ ยส่งเสริ มข้ อเข่าของนักกีฬาให้ เด้ งกลับได้
- ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องมีความหนาสูงสุด £ มม. และความยาวสูงสุด —’ ซม.
- ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าไม่ควรมีสายรัดหรื อสายรัดหรื ออุปกรณ์เสริ มที9คล้ ายกันในหรื อบนตัวยึดเหล่านี 2
แขนข้ อเข่าต้ องเป็ นกระบอกสูบต่อเนื9องโดยไม่มีรูใน neoprene หรื อวัสดุปิดใด ๆ
- ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องไม่มีสายรัดเพิ9มเติม แถบสําหรับปะยึด (ตีนตุ๊กแก) สายมัดให้ แน่น แผ่นรอง หรื ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ
คล้ ายกันที9กล่าวมานี 2ที9ชว่ ยส่งเสริ มข้ อเข่า ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าต้ องเป็ นทรงกระบอกยาวและมีชิ 2นเดียว โดยที9ไม่มีรูบริ เวณยางเทียมหรื อวัสดุที9ใช้ ปกคลุม
- เมื9อนักกีฬาสวมใส่ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าในการแข่งขัน
ปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าจะต้ องไม่สมั ผัสกับชุดสูทของนักกีฬาหรื อถุงเท้ าและต้ องอยูก่ งึ9 กลางเหนือข้ อเข่า

นิวE หัวแม่ มือ

- ควรจะพันผ้ าเทปจากทางการแพทย์สองชันรอบหั
2
วแม่มือสามารถจะพันผ้ าเทปจากทางการแพทย์สองชันรอบหั
2
วแม่มือ

การตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนบุคคลในการแข่ งขันที+กาํ หนดให้ เป็ นแบบ Classic/Raw

ในการแข่งขันแบบ Classic/Raw นักกีฬาจะต้ องนําเสนออุปกรณ์สว่ นตัวทังหมดต่
2
อผู้ตดั สินเพื9อทําการชัง9 นํ 2าหนักสําหรับขันตอนการกํ
2
าเนินการ
ของพวกเขา
รายการสิง9 ของที9ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางเทคนิคหรื อการพิจารณาโดยผู้ตดั สินว่าเป็ นสิง9 ที9ไม่สะอาดหรื อฉีกขาดจะต้ องถูกปฏิเสธในขณะนันและนั
2
กกีฬาจะมีทางเ
ลือกในการส่งรายการสิง9 ของใหม่อีกครัง2
ในระหว่างการแข่งขันผู้ควบคุมด้ านเทคนิคจะตรวจสอบสิง9 ของอุปกรณ์สว่ นบุคคลที9สวมใส่โดยนักกีฬาในพื 2นที9ที9วอร์ มร่างกาย หรื อ
พื 2นที9สาํ หรับการเตรี ยมพร้ อมและจะปฏิเสธรายการสิง9 ของใด ๆ ที9ไม่ตรงตามข้ อกําหนดของกฎข้ อบังคับทางด้ านเทคนิค
ผู้ควบคุมด้ านเทคนิคจะต้ องปฏิเสธปลอกหุ้มบริ เวณหัวเข่าที9ได้ รับการติดตังบนตั
2 วนักกีฬาด้ วยความช่วยเหลือของบุคคลหรื อวิธีการอื9น
เช่นการใช้ พลาสติกที9เลือ9 นการใช้ นํ 2ามันหล่อลืน9 เป็ นต้ น หากนักกีฬาสวมอุปกรณ์หรื อเครื9 องใช้ สว่ นตัวในการแข่งขันที9ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางเทคนิค
ผู้ตดั สินจะดําเนินการตามกติกา “กรรมการข้ อที9 6 (d)” ผู้ตดั สินและผู้ควบคุมด้ านเทคนิคเฉพาะสําหรับประเภทนํ 2าหนักตัวจะต้ องประชุม 5
นาทีก่อนเริ9 มการตรวจสอบอุปกรณ์สว่ นบุคคล
โค้ ชหรื อนักกีฬาจะต้ องยืนยันนักกีฬาที9เข้ าร่วมในการแข่งขันให้ หวั หน้ าผู้ตดั สินไม่ช้ากว่าในรอบแรกของการชัง9 นํ 2าหนักสําหรับหมวดหมูน่ ํ 2าหนักนันและจะสามารถชั
2
ง9
นํ 2าหนักได้

โลโก้ ของผู้สนับสนุน

โลโก้ และสัญลักษณ์ของผู้ผลิตนอกเหนือจากที9ระบุไว้ ใน "รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับอนุมตั สิ าํ หรับการแข่งขัน IPF"
ประเทศใดประเทศหนึง9 หรื อนักกีฬาท่านใดท่านหนึง9 สามรถทําการขออนุญาตจากเลขาธิการ IPF
เพื9อใช้ โลโก้ หรื อสัญลักษณ์เพิ9มเติมบนเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์นนั 2 ๆ หรื ออุปกรณ์สว่ นบุคคลสําหรับประเทศหรื อนักกีฬานัน2 ๆ ที9ทําเรื9 องขอเท่านัน2
การทําเรื9 องขออนุญาตดังกล่าวมีคา่ ธรรมเนียมดังที9คณะผู้บริ หารชอง IPF ได้ ระบุไว้ IPF ผ่านทางคณะผู้บริ หารสามารถอนุมตั โิ ลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ขอมาได้
แต่จะมีสทิ ธิ~ปฏิเสธการอนุมตั ติ ามที9ผ้ บู ริ หารเห็นว่าโลโก้ หรื อสัญลักษณ์จะเป็ นการประนีประนอมผลประโยชน์ทางการค้ าของ IPF หรื อไม่ผา่ นมาตรฐานที9ดี
นอกจากนี 2ผู้บริ หารยังมีสทิ ธิ~ในการอนุมตั ทิ ี9จะจํากัดขนาดหรื อตําแหน่งของโลโก้ หรื อสัญลักษณ์บนอุปกรณ์สว่ นบุคคล การอนุมตั ใิ ดนัน2 ๆ
จะมีอายุได้ ตลอดทังปี
2 ที9ได้ รับการอนุมตั แิ ละต่อไปอีก 1 ปี ปฏิทิน
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หลังจากนันแล้
2 วจะต้ องทําการสมัครใหม่และชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้ โลโก้ หรื อสัญลักษณ์เพื9อคงสถานะว่าได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว
โลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ได้ รับการอนุมตั ภิ ายใต้ กฎข้ อนี 2จะต้ องระบุไว้ ในภาคผนวก "รายการเครื9 องแต่งกายที9ได้ รับอนุมตั แิ ละอุปกรณ์สาํ หรับการใช้ งานในการแข่งขัน
IPF" และ เลขาธิการ IPF จะต้ องออกหนังสือตอบรับการอนุมตั ใิ ห้ ผ้ สู มัครที9ประสบความสําเร็ จในการร้ องขออนุมตั ิ
ในหนังสือนันจะต้
2 องรูปแสดงโลโก้ หรื อสัญลักษณ์ที9ได้ รับการอนุมิตแล้ ว พร้ อมระบุวนั ที9ได้ รับการอนุมตั แิ ละข้ อจํากัดต่าง ๆ หากมี
หนังสือดังกล่าวสามารถยื9นเป็ นหลักฐานการอนุมตั ติ อ่ ผู้ตดั สินในการแข่งขันว่าได้ รับอนุมตั ให้ สามารถใช้ ได้
โลโก้ หรื อสัญลักษณ์ของผู้ผลิตที9ไม่อยูใ่ น “รายการเครื9 องแต่งกายและอุปกรณ์ที9ได้ รับการอนุมตั เิ พื9อใช้ ในการแข่งขัน IPF”และไม่ได้ อยูใ่ นภาคผนวก
“รายการเครื9 องแต่งกายที9ได้ รับอนุมตั แิ ละอุปกรณ์สาํ หรับการใช้ งานในการแข่งขัน IPF” “โลโก้ ของผู้สนับสนุน” นี 2สามารถใช้ เฉพาะกับเสื 2อยืด รองเท้ า
หรื อถุงเท้ าเท่านันโดยที
2
9โลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ถกู พิมพ์หรื อปั ก และมีขนาดไม่เกิน 5 ซม. x 2 ซม.
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