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หากไมระบุอยางเจาะจง ภายใตคำวา “การประชุมสมัชชา” “ประธานกรรมการสมาพันธ” “คณะกรรมการทางเทคนิค”  มิเชนนี้จึงจะหมายถึง “สมัชชา

IPF” “ประธานกรรมการ IPF” “คณะกรรมการทางเทคนิคIPF” เปนตน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น เชน คำวา "เขา" "ของเขา" และ "ตำแหนง

ประธาน" จะหมายถึงบุคคลในเพศใดเพศหนึ่ง

1. การประชุมสมัชชา

1.1 การประชุมสมัชชา อาจถูกเปดเผยสูสาธารณะ

การประชุมสมัชชา (General Assembly : GA) อาจเปดสูสาธารณะ โดยไดจัดเตรียมพื้นที่ที่นั่งไวใหประชาชน

1.2 การเขารวมการประชุมสมัชชาของบุคคลภายนอก

โดยประธานกรรมการสมาพันธอาจเชิญใหบุคคลภายนอกมาเขารวมการประชุมสมัชชา

1.3 แนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมาการทุกคนและเจาหนาที่ที่ไมไดเปนผูบริหารในฐานะเปนเจาหนาที่ IPF ไดรับอนุญาตใหเขาสูที่ประชุมสมัชชา แตไมมีสิทธิในการออก

สิทธิออกเสียงที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตามลำดับ

1.4 คำปราศรัยโดยผูสมัคร ในฐานะของหนวยงานIPF

ผูสมัครในฐานะของหนวยงาน IPF จะไดรับอนุญาตใหอยูในที่ประชุมสมัชชาเปนเวลาสูงสุด 5 นาที

2. คณะกรรมการบริหาร

2.1 ประธานกรรมการ

เขาเรียกประชุม IPF ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและเปนประธานในการประชุมทั้งหมดของ IPF และในที่ประชุมสมัชชา

เขามีสิทธิที่จะดำเนินการหนาที่ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับตำแหนงของเขาตามรัฐธรรมนูญ

เขาเปนกรรมการโดยตำแหนงของคณะกรรมาการทั้งหมด ยกเวน คณะกรรมการตอตานการใชสารตองหาม คณะลูกขุนไตสวนการใชสารเสพติด

ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ และคณะกรรมการจริยธรรม

ประธานกรรมการเตรียมการความเปนผูนำในกิจกรรมระยะยาว และกิจกรรมประจำวันของ IPF โดยการมอบหมายความรับผิดชอบในการทำงานใหเสร็จ

สิ้น และติดตอกับหนวยงานภายนอกที่สำคัญเพื่อดำเนินธุรกิจ IPF

เบี้ยเลี้ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของเขาที่ครอบคลุมไปถึง เชน คาแท็กซี่เมื่อเขาเดินทางไปที่การแขงขันกีฬา คาโทรศัพท คำเชิญรับประทานอาหาร

ค่ำของขวัญใหกับพันธมิตรหรือสหพันธ ฯลฯ เปนจำนวนเงิน 900 ยูโรตอเดือน โดยงบประมาณเบี้ยเลี้ยงจะถูกตัดสินโดยที่ประชุมสมัชชาซึ่งจะมีการ

เลือกตั้งเจาหนาที่ โดยงบประมาณที่ระบุในรายการนี้ไมครอบคลุมคาเดินทางและที่พักตามจริง

ประธานกรรมการตองลงนามในสัญญาทั้งหมดที่ดำเนินการในนามของ IPF เมื่อคณะกรรมการบริหารสวนใหญยอมรับใหลงนามในสัญญาดังกลาว



2.2 รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติตามที่ประธานกรรมการมอบหมายและมีอำนาจทั้งหมดในการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ไมมีผู

ดำรงตำแหนงหรือไมสามารถเขารวมได

เบี้ยเลี้ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของเขาที่ครอบคลุมไปถึง เชน คาแท็กซี่เมื่อเขาเดินทางไปที่การแขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ คาโทรศัพท คำเชิญ

รับประทานอาหารค่ำ ของขวัญใหกับพันธมิตรหรือสหพันธ ฯลฯ เปนจำนวนเงิน 900 ยูโรตอเดือน โดยงบประมาณเบี้ยเลี้ยงจะถูกตัดสินโดยที่ประชุม

สมัชชาซึ่งจะมีการเลือกตั้งเจาหนาที่ โดยงบประมาณที่ระบุในรายการนี้ไมครอบคลุมคาเดินทางและที่พักตามจริง

2.3 เลขานุการ

เลขานุการมีการจัดเตรียมการเก็บรักษาบันทึกขอมูลประวัติของ IPF และที่ประชุมสมัชชา โดยออกประกาศอยางเปนทางการทั้งหมดของทุกการประชุม

สมัชชา

ทำหนาที่เปนเลขานุการสมัชชาและในการประชุมเฉพาะกิจใด ๆ ของ IPF

รับรองวาเปน "สมาชิกชั่วคราว" ใหกับประเทศที่ยื่นขอคาธรรมเนียมและเอกสารตามสมควร จนกวาจะถึงเวลาดังกลาวที่ประชุมสมัชชาจะพิจารณาการ

เปนสมาชิกดังกลาว

มอบหมายหนาที่ใด ๆ ใหกับ "ผูชวยเลขานุการ" ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหรือเปนผูชวยตามที่เทศบัญญัติของสมาพันธยกน้ำหนัก

สากลจัดเตรียมไวใหปฏิบัติตามหนาที่

เบี้ยเลี้ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของเขาที่ครอบคลุมไปถึง เชน คาแท็กซี่เมื่อเขาเดินทางไปที่การแขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ คาโทรศัพท คำเชิญ

รับประทานอาหารค่ำ ของขวัญใหกับพันธมิตรหรือสหพันธ ฯลฯ เปนจำนวนเงิน 900 ยูโรตอเดือน โดยงบประมาณเบี้ยเลี้ยงจะถูกตัดสินโดยที่ประชุม

สมัชชาซึ่งจะมีการเลือกตั้งเจาหนาที่ โดยงบประมาณที่ระบุในรายการนี้ไมครอบคลุมคาเดินทางและที่พักตามจริง

2.4 เหรัญญิก

เหรัญญิกมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลทรัพยสินทางการเงินของสหพันธ ตรวจตราการทำบัญชี เพื่อใหแนใจวามีการจัดทำบัญชีที่ถูกตอง และดูแลการจัด

ทำงบประมาณประจำป

ตรวจสอบเงินฝากทั้งหมดในบัญชีของ IPF

ลงนามในการตรวจสอบเช็ค ธนบัตร และตั๋วแลกเงินทั้งหมด พรอมกับลายเซ็นอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยเทศบัญญัติของสมาพันธยกน้ำหนักสากล สำหรับ

จำนวนเงินที่มากกวา 2.500 ยูโร

ชำระคาใชจายทั้งหมดที่ไดรับการอนุมัติโดยเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาต หรือโดยที่ประชุมสมัชชา หากอยูในงบประมาณปจจุบันที่ไดรับอนุญาตของ IPF

เมื่อไดรับการรองขอ ใหสงมอบบัญชี หนังสือ เอกสารบัตรกำนัล และบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวของกับหนวยใหกับผูตรวจสอบบัญชี



นำเสนอรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบแลวตอที่ประชุมสมัชชาประจำป

เปนผูรับผิดชอบในการเก็บคาธรรมเนียม คาปรับ ฯลฯ อันเนื่องมาจาก IPF.

มีหนาที่รับผิดชอบในการออกใบแจงหนี้ และเรียกเก็บคาปรับใด ๆ

เบี้ยเลี้ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของเขาที่ครอบคลุมไปถึง เชน คาแท็กซี่เมื่อเขาเดินทางไปที่การแขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ คาโทรศัพท คำเชิญ

รับประทานอาหารค่ำ ของขวัญใหกับพันธมิตรหรือสหพันธ ฯลฯ เปนจำนวนเงิน 900 ยูโรตอเดือน โดยงบประมาณเบี้ยเลี้ยงจะถูกตัดสินโดยที่ประชุม

สมัชชาซึ่งจะมีการเลือกตั้งเจาหนาที่ โดยงบประมาณที่ระบุในรายการนี้ไมครอบคลุมคาเดินทางและที่พักตามจริง

2.5 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารสวนภูมิภาค

มีสวนรวมอยางแข็งขันในงานของคณะกรรมการบริหารและปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

เปนตัวแทนของ IPF ในภูมิภาคของพวกเขาในการแขงขันกีฬาและการจัดประชุมองคกรระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ตรวจสอบใหแนใจวาสมาพันธภูมิภาคของพวกเขาไดจัดการประชุมสมัชชาและการแขงขันกีฬาประจำภูมิภาคประจำป

ติดตอและแจงตอสมาชิกสหพันธแหงชาติทานใหมที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคของพวกเขา

ทำหนาที่เปนที่ปรึกษาของสมาชิกสหพันธแหงชาติภายในภูมิภาคของพวกเขา

เปนตัวแทนภูมิภาคของตนในการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชา

ใหคำแนะนำแกประธานกรรมการ ซึ่งสนับสนุนพวกเขาไปยังคณะกรรมาธิการตาง ๆ

วางแผน จัดระเบียบ และดูแลโครงการพัฒนาภายในภูมิภาคของพวกเขา

3 เจาหนาท่ีท่ีมิไดเปนกรรมการบริหาร

3.1 เจาหนาที่สื่อ

สงเสริม IPF ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ โดยประธานกรรมการจะตองอนุมัติในการเขียนสื่อสงเสริมการขายและขาวประชาสัมพันธทั้งหมด

พิจารณาโอกาสทั้งหมดสำหรับสิทธิ์ในการกระจายเสียงและการแพรภาพออกอากาศทางโทรทัศนสำหรับการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ และใหคำ

แนะนำที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริหารที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้



3.2 บรรณาธิการนิตยสาร

เผยแพรนิตยสาร IPF อยางเปนทางการ

กำหนดอัตราคาโฆษณา (ซึ่งตองไดรับการสัตยาบันโดยคณะกรรมการบริหาร) สำหรับนิตยสาร IPF และทำงานรวมกับเจาหนาทีส่ื่อเพื่อขอรับคาโฆษณา

สำหรับสิ่งพิมพ และเพื่อเพิ่มยอดขาย

ตองเก็บรักษากลุมรายชื่อการแจกจายลาสุดสำหรับสิ่งพิมพของ IPF โดยรายชื่อนี้ทำใหเขาใจผูเขาแขงขันในหนังสือรวบรวมชื่อและที่อยูของบุคคลและ

หนวยงานของ IPF ตลอดจนบุคคลเพิ่มเติมที่เผยแพรสิ่งพิมพ IPF

3.3 นายทะเบียนบันทึก

ตองรับรองการอางสิทธิ์ World Record ทั้งหมด และรักษาทะเบียนที่เปนปจจุบันของรายงานบันทึกทั้งหมดในทุกหมวดหมู

3.4 เลขานุการผูชนะเลิศ

ตองรักษาปฏิทินการแขงขันกีฬาที่คณะกรรมการบริหารเปนผูกำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการแขงขันกีฬาสำคัญทั้งหมดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือน

นับจากวันที่ในปฏิทิน ในสถานการณปกติ การแขงขันกีฬาระหวางประเทศและระดับภูมิภาคทั้งหมดจะไดรับการกำหนดวันที่ในปฏิทิน ซึ่งตรงกับเวลา

เดียวกันของแตละปโดยประมาณ ขอปฏิบัตินี้จะยึดมั่นในทุกที่ที่เปนไปได สหพันธภูมิภาคจะตองกำหนดวันทีป่ระจำปที่คลายกันสำหรับการแขงขันกีฬา

ระดับภูมิภาคของพวกเขาเอง และอาจรวมการแขงขันกีฬาภูมิภาคกับระดับนานาชาติ หากพวกเขาเปนเจาภาพสำหรับการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

การแขงขันกีฬาสำคัญตามปฏิทิน IPF มีดังตอไปนี้

• Equipped World Open Powerlifting Championship

• Equipped World Sub-Junior และ JuniorPowerlifting Championship

• Equipped World Masters Powerlifting Championship

• Equipped World Bench Press Championship (เปดรับ Sub-Junior/Junior และ Master)

• Classic World Open Powerlifting Championship

• Classic World Sub-Junior and Junior Powerlifting Championship

• Classic World Masters Powerlifting Championship

• Classic World Bench Press Championship (เปดรับSub-Junior/Junior และ Master)

• กีฬามหาวิทยาลัยโลก

• การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติอื่น ๆ ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร EC

ในการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารเลขานุการผูชนะเลิศจะตองมั่นใจวาการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญจะไมเกิดขึ้นเวลาเดียวกัน หาก

มีความจำเปนอาจปฏิเสธการลงโทษ เพื่อใหสำเร็จเรียบรอยตามปฏิทิน หากมีความจำเปน อาจรวบรวมการแขงขันกีฬาตามปฏิทินใหเปนงานแขงขัน

เดียวกัน



แจกจายคำเชิญ และรายละเอียดของการแขงขันกีฬาใหกับสหพันธสมาชิกแหงชาติ อยางนอย 12 เดือนกอนการแขงขัน

อีกทั้งแจกจายแบบฟอรมการเสนอชื่อทีม และเอกสารที่จำเปนอื่น ๆ ใหกับสมาชิกสหพันธแหงชาติ โดยคำเชิญจะขึ้นอยูกับคำตอบของแบบสอบถาม

มาตรฐานที่สงไปยังผูจัดการแขงขันกีฬา เมื่อการเสนอราคาไดรับการยอมรับ

จบงานในวันสุดทายสำหรับผูจัดงานแขงขันกีฬาระหวางประเทศ เพื่อเตรียมรายละเอียดทั้งหมดในคำเชิญ กลาวคือ เปนระยะเวลา 6 - 8 เดือนกอนวันที่

จัดงาน หากจำเปนตองใชแบบฟอรมการจองโรงแรม และการขนสงพิเศษ จะตองสงสำเนารางของแบบฟอรมเหลานี้ไปยังเลขานุการผูชนะเลิศ เพื่อ

แจกจายตามบัตรคำเชิญ

แบบฟอรมการเสนอชื่อสำหรับการแขงขันระหวางประเทศ ตองมีขอมูลตอไปนี้

• ชื่อสกุลของนักกีฬา และนามสกุลเดิม หากแตงงานแลว

• ชื่อนักกีฬา

• ผลรวมที่ดีที่สุดของนักกีฬาในชวง 12 เดือนที่ผานมาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

• ปเกิดของนักกีฬา

• หมายเลขหนังสือเดินทางของนักกีฬา

• หมายเลขรหัส ADAMS ของนักกีฬา

• รูปนักกีฬา

• แบบฟอรมประวัติโดยยอของนักกีฬา

รวบรวมแบบฟอรมการเสนอชื่อทีมทั้งหมด และตรวจสอบใหแนใจวากรอกขอมูลครบถวนและถูกตอง จากนั้นจะมีการเตรียมรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดที่ได

รับการเสนอชื่อเขารวมการแขงขันกีฬา

กอนที่จะมีการอนุมัติการลงโทษสำหรับการแขงขันกีฬา เขาตองตรวจสอบใหแนใจวา ผูสมัครมีความสามารถในการสงเสริมการแขงขันกีฬาไดสำเร็จ และ

มีความสามารถในการปฏิบัติตามขอกำหนดทั้งหมดของ IPF

3.5 เจาหนาที่อินเทอรเนตดูแลเว็บไซตของ IPF, รวมถึง but not limited to:

• หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยูของบุคคลและหนวยงานของสมาชิกสหพันธแหงชาติ

• รัฐธรรมนูญและขอบังคับตามกฎหมาย

• ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการบริหารโปรแกรมการตอตานการใชสารตองหาม ของ IPF

• กฎทางเทคนิค

• World Records

• ปฏิทินการแขงขันกีฬา

• คำเชิญและรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการแขงขันกีฬา

• ผลการแขงขันกีฬา

• เนื้อหาที่ไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร



นอกเหนือจากการเขียนตอบคำถามตามปกติแลว เขาจะตองไมประกาศเนื้อหาใด ๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากประธาน

กรรมการ

3.6 นายทะเบียนผูตัดสิน

เก็บรักษาทะเบียนที่สมบูรณของผูตัดสินทั้งหมดซึ่งลงทะเบียนโดยสมาชิกสหพันธแหงชาติของตน

จัดการการตรวจสอบสถานะผูตัดสินระหวางประเทศในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 โดยการตรวจสอบผูตัดสินประเภทที่ 1 สามารถทำไดที่สมาพันธยก

น้ำหนักสากล ยกเวน Bench Press Championships

4 คณะกรรมการคณะ

กรรมการทำหนาที่เปนหนวยงานที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะจะตองเคารพกฎ

ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารตัดสินใจในที่สุด ประธานคณะกรรมาธิการแตละชุดจะประสานงานการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมและเขียน

รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเหลานั้นเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

4.1 คาธรรมเนียมทางเทคนิค

เปาหมายและวัตถุประสงค

• รับผิดชอบในการเผยแพรและทดสอบมาตรฐานสำหรับอุปกรณทั้งหมดที่ไดรับการรับรองจาก IPF

• อนุมัติอุปกรณที่ใชในงานระหวางประเทศและระดับภูมิภาคใหเปนไปตามขอกำหนดเฉพาะของ IPF

• จัดการบรรยายสรุปกอนเริ่มแตละเซสชั่นในงานอีเวนต

• คณะกรรมาธิการสามารถเสนอใหคณะกรรมการบริหารถอนบัตรอนุญาติสากลของผูตัดสิน และยุติการแตงตั้งของเขาไดหากเห็น

วาจำเปนตองดำเนินการดังกลาว

• คณะกรรมการอาจเผยแพรเนื้อหาที่มีลักษณะทางเทคนิคซึ่งเกี่ยวของกับวิธีการปฏิบัติงานของpowerlifting โดยไดรับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริหาร เอกสารดังกลาวจะถูกสงไปยังสหพันธสมาชิกแหงชาติทั้งหมด และประธานคณะกรรมาธิการดานเทคนิคเปน

สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร

4.2 คณะกรรมาธิการสตรี

เปาหมายและวัตถุประสงค

ทำงานเพื่อปกปองสิทธิของสตรีสงเสริมผูมีอำนาจของผูหญิง และมีผูตัดสินเพศหญิง และรับสมัครสตรีเขามาใน IPF

โดยประธานคณะกรรมาธิการสตรีจะมีบทบาทเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารดวย



4.3 คณะกรรมการนักกีฬา

คณะกรรมการนักกีฬาหมายถึงผูที่ดูแลผลประโยชนของนักกีฬา

เปาหมายและวัตถุประสงค

• เพื่อเปนตัวแทนนักกีฬาในหนวยการตัดสินใจงานของ IPF

• ทำหนาที่เปนสื่อกลางระหวางนักกีฬาและ IPF

• เปนตัวแทนนักกีฬาในการประชุมของคณะกรรมาธิการดานเทคนิคและใน

คณะกรรมการการแพทยหากไดรับเชิญจากประธาน

• เพื่อสรางความคิดเห็นอยางเปนทางการของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงและเพื่อสงผานมติไปยังผูบริหาร

• เพื่อทำงานเปนตัวแทนนักกีฬาในสหพันธสมาชิกแหงชาติ

• เปนตัวแทนนักกีฬาในระหวางกิจกรรม IPF ในฐานะโฆษก / โฆษกหญิง

การเลือกตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการนักกีฬาจะตองเปนไปตามแนวทางของ IOC ที่เกี่ยวของกับการสรางคณะกรรมการ IF

Aathletes การมีสิทธิ์นักกีฬาจะตองไดรับการจัดอันดับในระดับสากลในชวงสองฤดูกาลที่ผานมากอนการเลือกตั้ง

สมาชิกสองคนของคณะกรรมการนักกีฬาชายและหญิงคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมาธิการจะตองเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร

4.4 Coach Commission

คณะกรรมการดูแลเรื่องผลประโยชนของโคช

เปาหมายและวัตถุประสงค

• เพื่อเปนตัวแทนของโคชในหนวยงานตัดสินใจของ IPF

• ทำหนาที่เปนสื่อกลางระหวางโคชและ IPF

• เพื่อเสนอความคิดเห็นของโคชเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงและเพื่อสงไปยังผูบริหาร

• ทำงานเปนตัวแทนของโคชตามคำรองขอในสหพันธสมาชิกแหงชาติ

• เพื่อดำเนินการงานเกี่ยวกับใบอนุญาตสำหรับโคช

4.5 คณะกรรมาธิการเยาวชน

เปาหมายและวัตถุประสงค

• เพื่อเพิ่มและพัฒนาโปรแกรมการยกกำลังรุนเ Sub-Junior และ Junior ตอไป

• เพื่อพัฒนาโปรแกรม และเพิ่มการเผยแพรรุน Sub-Junior และ Junior Powerlifting ในงานระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติ



• เพื่อพัฒนาและเพิ่มการมีสวนรวมของนักกีฬาระดับ Sub-Junior และ Junior ในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

และพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดการพัฒนา

และสงเสริมโปรแกรมดังกลาวอยางตอเนื่อง

• เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนา Powerlifting รุนเยาวชน ภายใน IPF อยางเปนระเบียบแบบแผน

• เพื่อพัฒนาและจัดเตรียมโปรแกรมสำหรับนักกีฬาเยาวชนใหมีสวนรวมนำไปสูการแขงขันแบบมืออาชีพ

• เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือองคกรที่มีนักกีฬายกกำลังระดับเยาวชนที่มี

ความพิการ (เชน Special Olympics Powerlifting และ Blind Powerlifting)

โดยมีประธานคณะกรรมาธิการเยาวชนเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารดวย

4.6 กรรมาธิการ

เปาหมายและวัตถุประสงค

• โดยรวมแลวเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหเด็ก ๆ เขารวม Powerlifting; กระตุนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของ Powerlifting ,

สงเสริมมาตรการเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของ Powerlifting และเพื่อใหกิจกรรมของ IPF นักกีฬาชั้นนำระดับภูมิภาคและสมาชิกระดับ

ชาติ เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคขางตน

• ทำหนาที่เปนหนวยงานประสานงานในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสงเสริมกีฬา Powerlifting ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ

• เพื่อสงเสริม และสรางการมีสวนรวม ในการพัฒนาโปรแกรม Powerlifting

และกิจกรรมตางๆในระดับสโมสรระดับทองถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติโดยมีจุดมุงหมายโดยรวมเพื่อเพิ่มความนิยมของกีฬา

Powerlifting

• พิจารณาและจัดทำขอเสนอ เพื่อใหแนใจวาทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเขาถึงกีฬา Powerlifting ไดอยางสมบูรณ

• เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือองคกรที่มีนักกีฬาที่มีความพิการ (เชน Special Olympics Powerlifting และ Blind Powerlifting)

• เพื่อหาขอมูลและปรับปรุงกีฬา Powerlifting เพื่อเปนประโยชยสำหรับคนรุนตอไป

• เพื่อนำเอาแรงบันดาลใจของกีฬา Powerlifting นำมาเปนอิทธิพลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายตางๆและเพื่อปรับปรุงขอ

บกพรองของกีฬา Powerlifting

• เพื่อสงเสริมใหมีปฎิสัมพันธกับองคกรกีฬาระหวางประเทศรวมถึง IOC, IPC, IWGA, SOI, IBSA, FISU

4.7 กรรมาธิการท่ัวไป

เปาหมายและวัตถุประสงค

• เพื่อสนับสนุนใหสมัชชาปฏิบัติตามและบรรลุหลักการทั่วไปที่กำหนดโดย IOC และกฎโอลิมปก

• เสนอใหคณะกรรมการบริหารดำเนินการอยางมีปะสิทธิภาพเพื่อปกปองผลประโยชนของนักกีฬา



• จัดการกับเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนักกีฬา โคช ผูจัดการ ผูสนับสนุนและบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับอาชีพ

นักกีฬา

• รวมมือกับคณะกรรมการโคชเพื่อจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่ดีที่สุดสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะในชวงเริ่มตน และเมื่อสิ้นสุดอาชีพ

การเลนกีฬา

• ใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริหารเพื่อใหไดรับการยอมรับ IOC

คณะกรรมการ Entourage ประกอบดวยประธานและจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งครอบคลุมถึง Entourage ของนักกีฬารวมถึง

ตัวแทนของผูปกครองของนักกีฬา Sub-Junior และ Junior สมาชิกตองมีทักษะและประสบการณเฉพาะในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ

4.8 คณะกรรมการการแพทยคณะกรรมการ

คณะแพทยมีหนาที่ในการปกปองสุขภาพของนักกีฬา

เปาหมายและวัตถุประสงค

• เพื่อทำการวิจัยและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาเวชศาสตรการกีฬา

• เพื่อทำการศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาการรักษาและหาทางการปองกันอุบัติเหตุทีจ่ะเกิดขึ้น

• เพื่อรักษาความเปนสมาชิกของสหพันธเวชศาสตรการกีฬาระหวางประเทศ

โดยประธานจะทำหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับผูจัดงานระหวางประเทศในเรื่องตางๆ เชนเงื่อนไขทางการแพทยและสุขอนามัย ตลอดจนอาหาร

และเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา

ประธานคณะกรรมการการแพทยจะแตงตั้งแพทยประจำในแตละงาน โดยมีหนาที่เฉพาะดังนี้

• เตรียมการชั่งน้ำหนักตัว

• ดูแลเร่ืองการใชผาพันแผลและพลาสเตอรตามกฎ IPF และแจงคณะกรรมการตัดสินเกี่ยวกับการรักษาดังกลาว

• จัดตั้งผูประสานงานกับสถานพยาบาลและแพทยในพื้นที่ ในการรักษาพยาบาล การขนสง และบริการรถพยาบาลหากจำเปน

• แพทยประจำการจะเขาพบเมื่อเริ่มการแขงขันแตละครั้ง

ประธานคณะกรรมาธิการการแพทยเปนสวนหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

4.9 คณะกรรมาธิการดานกฎหมาย

เปาหมายและวัตถุประสงค

• จะทําหนาที่เปนผูมีอํานาจตรวจสอบสําหรับขอเสนอสําหรับการแกไขรัฐธรรมนูญ

• มีหนาที่ในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ IPF

• จะศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศผูสมัครใหม และรายงานผลตอประธาน และเลขาธิการ



• ประเมินการเปลี่ยนแปลงตอรัฐธรรมนูญ IPF และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร ผลลัพธที่รายงานจะรวมอยูในการกระจาย

ของที่เสนอแกไข

• ตรวจสอบผูสมัครทั้งหมดที่ไดรับการเสนอชื่อสําหรับการเลือกตั้ง และรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหาร

รัฐธรรมนูญของสหพันธแหงชาติที่ยื่นขอเปนสมาชิก IPF จะไมไดรับการอนุมัติจนกวาคณะกรรมการกฎหมายและกฎหมาย (L&LC) ไดตรวจ

สอบและอนุมัติ การแกไขทั้งหมดจากสหพันธรัฐที่มีอยูจะตองถูกสงไปยัง L&LC เพื่อขออนุมัติ

4.10 กรรมาธิการดานระเบียบ

เปาหมายและวัตถุประสงค

เพื่อแกไขและปรับปรุงกฎทางเทคนิคของ IPF โดยการเปลี่ยนแปลงกฎทางเทคนิคของ IPF จะเกิดขึ้นทุก ๆ สี่ปซึ่งเปนปที่กอนการเลือกตั้ง

คณะทํางานดานกฎระเบียบประกอบดวยสมาชิกของคณะกรรมการบริหารสมาชิกของคณะกรรมการเทคนิคและตัวแทนหนึ่งคนจาก C

commissions ดังนี้: นักกีฬา, โคช, การแพทย, ผูหญิงและเยาวชน

4.11 กรรมาธิการดานสมาชิก

เปาหมายและวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาและแกไขเกณฑการประเมินใบสมัครสําหรับการเปนสมาชิกใน IPF เพื่อสรรหาสหพันธ Powerlifting ในประเทศที่ไมไดเปน

ตัวแทนใน IPF

5 ศาลยุติธรรม

5.1 ขอบเขตอํานาจของศาลยุติธรรม

ศาลจะสอบสวนคดีใดๆที่ถูกตั้งขอหาความผิดในขอบเขตของ IPF สหพันธสมาชิกแหงชาติ, อยางเปนทางการ, นักกีฬา, บุคลากรสนับสนุน,

หรือบุคคลอื่นหรือองคกรที่เกี่ยวของในกีฬา Powerlifting ที่ถูกกลาวหาวามีสิ่งตอไปนี้ :

การทำใหกีฬา Powerlifting เสื่อมเสียชื่อเสียง

ดำเนินการหรือกิจกรรมในลักษณะที่ขัดตอผลประโยชนสูงสุดของ IPF

กิจกรรมที่ขัดตอบทบัญญัติใด ๆ ของรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย

กิจกรรมที่ละเมิดตอกฎระเบียบใด ๆ ที่เปนหลักปฏิบัตทิี่ยอมรับของภูมิภาค IPF สหพันธสมาชิกแหงชาติและบุคคลภายใตเขตอํานาจศาลของ

IPF



หลังจากการตรวจสอบดังกลาวอาจกําหนดบทลงโทษที่เหมาะสมเชน แตไม จํากัด เพียงคาปรับ การระงับการหามเขารวมกิจกรรม IPF หาม

ดูแลกิจกรรม IPF และระงับการเขารวมกับสมัชชา

5.1.1 การดำเนินคดีทางวินัย และ การเปนผูแทน

ศาลยุติธรรมอาจดำเนินการพิจารณาเอกสารทางเว็บและการพิจารณาทางวินัยดวยตนเองใหนำบทบัญญัติตอไปนี้มาใชกับการพิจารณาทาง

วินัยทั้งหมด:

5.1.1.1 ผูแทน

ฝายที่เกี่ยวของอาจมีตัวแทนที่ศาลยุติธรรม เชนทนายความ ดังนั้นสําหรับการพิจารณาคดีทั้งหมด คูกรณีอาจเปนตัวแทนหรือไดรับความ

ชวยเหลือโดยทนายความหรือบุคคลอื่นที่พวกเขาเลือก คาใชจาย

สําหรับตัวแทนจะตองจายโดยฝายที่เกี่ยวของโดยไมคํานึงถึงผลของการพิจารณาคดี IPF จะไมรับผิดตอคาใชจายทางกฎหมายหรือการเปนผู

แทนอื่นใดสําหรับฝายใด ชื่อที่อยูที่อยูอีเมลหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่เปนตัวแทนของคูกรณีจะตองสื่อสารกับประธานศาลยุติธรรม ใน

กรณีที่ทนายความเปนตัวแทนของฝายที่เกี่ยวของประสงคที่จะติดตอโดยตรง ทนายความจะตองยื่นเอกสารหนังสือมอบ

อํานาจที่ลงนามกับประธานศาลยุติธรรมดวยขอความเปนลายลักษณอักษรทั้งหมด (พยาน ผูโทก จำเลย ฯลฯ ) จะตองลงนามและลงวันที่

และควรยื่นเปนหนังสือรับรอง

5.1.1.2 การพิจารณาคดี

ขั้นตอนนี้ใหรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่จะตองปฏิบัติตามเพื่อทบทวนและวินิจฉัยคดี

หากผูรองเรียนรองขอใหมีการพิจารณาคดีดวยตนเองหรือโดยการประชุมทางวิดีโอสิ่งนี้อาจไดรับอนุญาตตามดุลยพินิจของประธาน

ศาลยุติธรรม

ทุกคดีที่ยื่นจะตองยื่นตอเลขาธิการ IPF ศาลยุติธรรมจะไมรับคดีโดยตรงจากแหลงใด ๆ ตองชําระคาธรรมเนียมยูโร 1000

สําหรับการรองเรียนแตละครั้งที่ยื่นตอศาลยุติธรรม คาธรรมเนียมจะไดรับคืนหากมีคดีที่ตัดสินโดยฝายทีโ่จกทรองเรียนสูศาล จะไมมีการ

ดำเนินการใด ๆ กับการฟองรองหรือไมยอมรับกรณีใด ๆ จนกวาจะมีการชำระเงินเต็มจำนวน

การรองเรียนตองใหรายละเอียดเกี่ยวของของรัฐธรรมนูญและ / หรือขอบังคับที่ถูกละเมิด ขอรองเรียนทั้งหมดที่สงมาจะตองมีหลักฐานที่

พิสูจนไดวามีการละเมิดเกิดขึ้นมิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธ

การลงโทษทั้งหมดที่กำหนดใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญขอบังคับและกฎเกณฑ



การพิสูจนจะตองอยูบนความสมดุลของความนาจะเปน ฝายที่ถูกกลาวหาจะถูกสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดรับการพิสูจนวามีความ

ผิดในดุลยภาพของความนาจะเปน ตองใชหลักการของความยุติธรรมตามทั่วไป

5.2 ความเปนอิสระ และ ความเปนธรรมของศาลยุติธรรม

สมาชิกทุกคนของศาลยุติธรรมและคณะกรรมการพิจารณาคดีใด ๆ จะตองเปนกลางและเปนอิสระจากคูกรณีในการพิจารณาคดีไมเอนเอียง

ฝงใด นี่อาจเปนศาลยุติธรรมทั้งหมดหรือองคประชุมขึ้นอยูกับสถานการณของคดีและความพรอมของสมาชิก ขั้นต่ำ 3 คน

สมาชิกศาลยุติธรรมแตละคนจะตองลงนามในคําประกาศวา พวกเขาเปนอิสระจากความขัดแยงทางผลประโยชนและ / หรือจะเปดเผย

สถานการณใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนธรรมของบุคคลใดๆ

5.3 รูปแบบของคดี

คดีที่ยื่นตอศาลยุติธรรมของ IPF จะดำเนินการโดยวิธีการพิจารณาเอกสารเปนหลักอักษร เวนแตจะมีการพิจารณาคดดีวยตนเองหรือโดยการ

ประชุมทางวิดีโอจะไดรับอนุญาต ในกรณีที่คูกรณีไมเห็นดวยเกี่ยวกับรูปแบบของการดำเนินคดีประธานศาลยุติธรรมจะตัดสินใจขั้นสุดทาย

โดยคำนึงถึงความเรงดวนคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นกับคูกรณีและรายละเอียดของขอพิพาท

5.4 ขอบเขต / ระยะเวลา

ประธานศาลจะสงตอคาใชจายใหจำเลยภายในวันที่สิบสี่ ขอกลาวหาไปยังฝายที่ถูกกลาวหาซึ่งจะมีเวลา 21 วันในการปฏิเสธ อาจมีการขยาย

เวลาในสถานการณพิเศษ

ศาลยุติธรรมจะพิจารณาคำรองและขอคําชี้แจงตางๆ ที่พวกเขาเห็นวาจําเปนจากฝายใดฝายหนึ่งภายใน 14 วัน คูกรณจีะตอบคําถามใด ๆ

จากศาลยุติธรรมภายใน 14 วัน ศาลยุติธรรมจะสงคําตัดสินของพวกเขาไปยังฝายที่เกี่ยวของพรอมสําเนาไปยังเลขาธิการ IPF

5.5 วิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม

การดําเนินการกอนที่ศาลยุติธรรมประกอบดวยการสงเปนลายลักษณอักษรและการพิจารณาคดีสารคดี เมื่อไดรับไฟลและหาก

จําเปนใหประธานศาลยุติธรรมออกคําสั่งที่เกี่ยวของกับการสงเปนลายลักษณอักษร

ตามกฎแลวจะมีการยื่นคำรองโดยบุคคลที่ถูกกลาวหา ตามหลักการแลวสิ่งเหลานี้จะอยูในรูปแบบของบทสรุปที่เปนทางการพรอมการจัด

แสดง อยางไรก็ตามการติดตอทางอีเมลใด ๆ ที่แลกเปลี่ยนและคำแถลง  หรือเอกสารทั้งหมดที่ยื่นไวจะไดรับการยอมรับเปนสวนหนึ่งของ

แฟมคดี หากผูเรียกรองเลือกที่จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมบุคคลที่ถูกกลาวหาจะไดรับสำเนาอิเล็กทรอนิกสของการสงดังกลาวดวย

คำชี้แจงของพยานหรือผูเชี่ยวชาญที่ยื่นเปนการจัดแสดงโดยฝายใด ๆ เปนหลักฐานจะตองลงนามและระบุวันที่และควรยื่นเปนหนังสือรับรอง



หลังจากการแลกเปลี่ยนผลงานเปนลายลักษณอักษรคูสัญญาจะไมไดรับอนุญาตใหจัด

ทําหลักฐานเปนลายลักษณอักษรเพิ่มเติมเวนแตศาลยุติธรรมจะอนุญาตเนื่องจากสถานการณพิเศษ การสงเปนลายลักษณอักษรจะถูก

รวบรวมและจัดระเบียบตามที่

กําหนดโดยประธานศาลยุติธรรมหรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายของเขาในฐานะผูสื่อขาวคดีและสงไปยังคณะศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณา

ในระหวางการพิจารณาของศาลศาลยุติธรรมหากพิจารณาวาตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงจากฝายใดฝายหนึ่งที่เกี่ยวของบุคคลอื่นหรือ

IPF เกี่ยวกับขอเสนอที่ไดรับจะไดรับอนุญาตใหคนหาไดตลอดเวลา หรือในระหวางการพิจารณาคดีผานประธานศาลยุติธรรม เมื่อตัดสินเรื่อง

นี้ดวยคะแนนเสียงขางมากแลวศาลยุติธรรมจะออกคำวินิจฉัยเปนลายลักษณอักษรและเหตุผลซึ่งจะแจงใหเลขาธิการและแตละฝายทราบ

คำพิพากษาของศาลยุติธรรมสามารถอุทธรณไดตามประมวลกฎหมาย IPF ไดแก รัฐธรรมนูญขอบังคับและหลักเกณฑตามที่ระบไุวในคำ

ตัดสินของศาลยุติธรรม

5.6 องคประกอบและหนาท่ีของศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรมประกอบดวยสมาชิกไมเกินเกา (9) คนซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหามมิใหสมาชิกปจจุบันของ Regional EC หรือ IPF

EC เปนสมาชิกของศาลยุติธรรม หามมิใหสมาชิกของศาลยุติธรรมอยูในหนวยงาน IPF อื่นใด ใหประธานศาลยุติธรรมแตงตั้งรองประธาน ถา

ประธานศาลยุติธรรมถูกขัดขวางไมใหกระทำการใด ๆ ใหรองประธานกรรมการดำรงตำแหนงแทน หากประธานและรองประธานถูกขัดขวาง

ไมใหกระทำการใด ๆ ใหสมาชิกในศาลที่เหลือเปนผูเลือกสมาชิกมารักษาการแทน

5.6.1 ประธานศาลยุติธรรมจะแตงตั้งบุคคลจากศาลยุติธรรมสามคนเปนคณะกรรมการซึ่งอยางนอยหนึ่งคนตองไดรับการฝกอบรมทางกฎหมายเพื่อ

พิจารณาพิพากษาคดีมากอน

ประธานจะเปนผูตัดสินใจเพียงผูเดียว ศาลยุติธรรมจะดำเนินการพิจารณาและใชการลงโทษในทุกกรณีทางวินัยทีเ่กิดจากการละเมิดกฎ IPF

(ยกเวนเรื่องตอตานการใชสารตองหามและประเด็นดานจริยธรรม)

การพิจารณาคดีของศาลจะตองปฏิบัติตามหลักการดังตอไปนี้

การรับคำรอง

1.สิทธิสวนบุคคลที่เปนธรรมและเปนกลาง

2.สิทธิทางรางกาย

3.สิทธิในการเปนผูแทนโดยสภาในการพิจารณาคดี

4.สิทธิที่จะไดรับรูขาวสารอยางเปนธรรม

5.สิทธิของแตละฝายในการนําเสนอหลักฐาน รวมถึงสิทธใินการเรียกพยานประโยคทั้งหมดจะตองมีหลักฐานอยางถูกตอง

5.7 การละเมิดอ่ืน ๆ ท่ีย่ืนตอศาลยุติธรรม



คณะกรรมการสอบสวนที่มีสมาชิกอยางนอย 3 คนของศาลยุติธรรมที่ไดรับการแตงตั้งโดยประธานจะตองสอบสวนการละเมิดรัฐธรรมนูญ

ขอบังคับและกฎเกณฑที่ถูกกลาวหา นอกจากนี้ใหประธานแตงตั้งผูรายงานคดีหนึ่งคนเพื่อจัดเตรียมแฟมคดีสำหรับคดีนั้น ๆ

การสอบสวนที่เปนความลับจะดำเนินการโดยคณะกรรมการของศาลยุติธรรม ตองเคารพสิทธิในกระบวนการอันสมควรของบุคคลที่เกี่ยวของ

ผลการสอบสวนจะถูกบันทึกไวในรายงานที่จะนำเสนอตอสมาชิกของศาล ศาลจะตัดสินวามีการละเมิดรัฐธรรมนูญขอบังคับและกฎเกณฑหรือ

ไม การตัดสินลงโทษตามความเหมาะสมจะตองดำเนินการโดยศาลยุติธรรม หลังจากตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสารทั้งหมดแลวศาลไดทำ

การตัดสินและสงไปยังผูเกี่ยวของและเลขาธิการ IPF ซึ่งจะสงตอใหกับสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร

คำตัดสินของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับคดีที่เกิดจากการละเมิดประมวลกฎหมาย อาจยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณเปนกรณีที่สองได กอนที่คดีนี้จะ

ถูกนำไปสูศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS)

ศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบสวนและตัดสินเกี่ยวกับคดีทางวินัยหรือเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน IPF และสหพันธภูมิภาค ยกเวนใน

กรณีที่เกี่ยวของกับสารตองหามประเด็นทางจริยธรรมหรือเรื่องที่มีอำนาจในการตัดสินใจสำหรับสมัชชา

เลขาธิการจะสงคำตัดสินของทุกคดีไปยังศาลยุติธรรมยกเวน:

•คดีที่เกิดจากการละเมิดกฎการตอตานการใชสารตองหามของ IPF ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการใชสารตองหเมจะตองดำเนินการเสมอ

•กรณีที่เกิดจากการละเมิดหลักจรรยาบรรณ IPF

•กรณีที่เกิดจากเรื่องที่อยูในอำนาจการตัดสินใจของที่ประชุมสมัชชา

สหพันธกรรมการแหงชาติอาจขอตัดสินทางวินัยตอศาลยุติธรรมผานทางเลขาธิการ IPF ศาลยุติธรรมจะรวบรวมขอมูลและหลักฐานที่

เกี่ยวของทั้งหมดในการจัดการกับคดีตามขอบังคับในสวนตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขอมูลที่ละเอียดออนทั้งหมดจะไดรับการ

ปฏิบัติอยางเปนความลับสูงสุด โดยทุกฝายที่เกี่ยวของศาลยุติธรรมอาจใหความเห็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาทีอ่าจเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับ

รัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎเกณฑ

6 ศาลอุทธรณ

6.1 บทนำ

ศาลอุทธรณจะทำหนาที่เปนหนวยงานทางกฎหมายภายเปนลำดับที่สองของ IPF สำหรับการตัดสินใจทั้งหมดที่มีผลตอไปสูการพิจารณาคดีที่

ดำเนินการภายใตอำนาจของ IPF ยกเวน:

• การอุทธรณจากคำตัดสินที่ไดรับเพิ่มเติมไปสูการละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหามของ IPF

• คดีที่เกิดจากการฝาฝนประมวลจริยธรรม

• คดีที่อยูในอำนาจการตัดสินใจของที่ประชุมสมัชชา

คําตัดสินของศาลอุทธรณใชการเยียวยาภายในทั้งหมดภายใน IPF ตองชําระคาธรรมเนียม 500 ยูโร

สําหรับการรองเรียนแตละครั้งกอนศาลอุทธรณ คาธรรมเนียมจะไดรับคืนหากการอุทธรณไดรับการสนับสนุนจากผูอุทธรณ การรองเรียนจะ



ไมไดรับการจัดการและไมสามารถยอมรับไดจนกวาฝายการเงินจะยืนยันใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินเต็มจำนวน คาธรรมเนียมนี้เมื่อได

ตัดสินใจในเรื่องนี้ดวยคะแนนเสียงขางมากแลวประธานจะสงสำเนาคำวินิจฉัยดังกลาวไปยังเลขาธิการและแตละฝาย

6.2 การพิจารณาอุทธรณศาลอุทธรณ

IPF จะไดรับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการอุทธรณตางๆ ที่มีเขตอำนาจตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเลขาธิการจะตองไดรับหนังสือ

แจงการอุทธรณตอศาลอุทธรณของ IPF ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับคำตัดสินที่อุทธรณ เลขาธิการจะ

สงหนังสือแจงอุทธรณไปยังประธานศาลอุทธรณ ตามดุลยพินิจของศาลอุทธรณในกรณีพิเศษอาจขยายกำหนดเวลารับหนังสือแจงอุทธรณโดย

ผูอุทธรณใหเหตุผลที่นาสนใจวาไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวได

เมื่อศาลอุทธรณไดรับถือวายอมรับจากประธานศาลอุทธรณจึงจะแจงใหบุคคลที่จะอุทธรณและรางศาลอุทธรณกระบวนการทางวินัย วันครบ

กำหนดสงเอกสารและหลักฐานผูเชี่ยวชาญในวันพิจารณาคดี ฯลฯ

ศาลอุทธรณจะดำเนินงานภายใน 30 วันหลังจากไดรับเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวของกับการยื่นอุทธรณหรือหากจะมีการนัดพิจารณาภายใน

30 วันนับจากวันพิจารณาดังกลาวใหตรวจสอบหลักฐานที่สงมาและตัดสินใจในคดี

คําตัดสินของศาลอุทธรณอาจยื่นอุทธรณตอ CAS เทานั้น การจํากัดเวลาสําหรับการอุทธรณคือยี่สิบวันนับจากวันที่ไดรับคําตัดสินที่อุทธรณ

6.3 องคประกอบและข้ันตอนของศาลอุทธรณ

ศาลอุทธรณประกอบดวยประธานสูงสุด และ สมาชิกสูงสุด 6 คน

ไมมีกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารของสหพันธภูมิภาคคนปจจุบันเปนสมาชิกของศาลอุทธรณ สมาชิกศาลอุทธรณจะตองไมเปน

สมาชิกของศาลยุติธรรมพรอมกัน

ขั้นตอนในการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณเปนไปตามหลักเกณฑของศาลยุติธรรมที่เกี่ยวของ

7 คณะกรรมการดานจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมจัดตั้งขึ้นและดูแลโดย IPF เพื่อรับฟงและตัดสินการละเมิดจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามกฎที่ระบุไวใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยคณะกรรมการจริยธรรมจะดําเนินงานเปนอยางอิสระจาก IPF ตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎที่บังคับใช

คณะกรรมการบริหารจะแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมโดยเปนอิสระและเปนกลาง ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิก 3 คนที่มีคุณสมบัตติาม

กฎหมายและมีวาระดำรงตำแหนง 4  ป

เมื่อไดรับคําขอเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว ฝายที่เกี่ยวของที่ไดรับการรองเรียนจะตองใหขอมูลเพิ่มเติม หรือให

เอกสารชี้แจงภายในระยะเวลาดังกลาว ตามที่สมเหตุสมผล คณะกรรมการจริยธรรมจะใหโอกาสแกฝายดังกลาวชี้แจง โดยใหหลักฐานเปน

เปนลายลักษณอักษรดวยตนเอง หรือผานการใชที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งอยางถูกตอง เมื่อถึงการพิจารณาพิพากษาขั้นสุดทาย

แลว คณะกรรมการจริยธรรมมีสิทธิกําหนดมาตรการการลงโทษที่เหมาะสม ดังตอไปนี้



• คํากลาวเตือน

• การพักงานตั้งแต 1 ถึง 4 ปหรือจนกวาจะเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดของคณะกรรมการจริยธรรม IPF รวมไปถึงผลตอบแทน

และรางวัล IPF

• การหามเปนระยะเวลาคงที่ถึงตลอดชีวิตจากการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ Powerlifting ใด ๆ

• เสนอแแนะนําคณะกรรมการบริหาร IPF เรื่องการแจงเรื่องดังกลาวตอหนวยงานบังคับใชกฎหมายตอไป

• ใหคำแนะนำตอคณะกรรมการบริหาร IPF เรื่องการแจงเรื่องดังกลาวไปยังหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสม

คําตัดสินของศาลอุทธรณอาจยื่นอุทธรณตอ CAS เทานั้น ระยะเวลาการอุทธรณคือ 20 วันนับจากวันที่ไดรับคําตัดสินที่อุทธรณ

8 คำรองท่ีย่ืนโดย CAS

ไมมีการอุทธรณใด ๆ ตอศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) กอนที่ Appellant จะหมดการเยียวยาทางกฎหมายทั้งหมดที่มี

การอุทธรณตอหนวยงาน IPF ตอไปนี้ ́ อาจยื่นตอ CAS ตามประมวลกฎหมายอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวของกับกีฬา:

• ที่ประชุมสมัชชา (GA); การตัดสินใจสำหรับบางกรณีที่อาจมีการอางถึงการอุทธรณไปยัง GA ตามที่กำหนดไวในกฎที่เกี่ยวของของ

ขอบังคับเหลานี้

• ศาลอุทธรณ (CA); การตัดสินใจในกรณีที่การอุทธรณคำตัดสินของศาลยุติธรรมอางถึง CA ตามที่กำหนดไวในกฎทีเ่กี่ยวของของ

By-Laws

• IPF Doping Hearing Panel (DHP) และ ADC; การตัดสินใจทั้งหมดที่ออกตามกฎการตอตานการใชสารตองหามของ IPF

• คณะกรรมการจริยธรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจากประมวลจริยธรรมตามที่กำหนดไวในบทความที่เกี่ยวของของ

ขอบังคับของกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวของของจรรยาบรรณ

• คณะกรรมการยกเวนการใชการบำบัดรักษา; การตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการปฏิเสธโปรแกรม TUE ตามที่กำหนดไวใน

กฎการตอตานการใชสารตองหามของ IPF และตามมาตรฐานสากลของ TUE

9 ผูไกลเกล่ีย

คณะกรรมการบริหารจะแตงตั้งบุคคลหนึ่งคนที่มีพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อทำหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยในขอพิพาทที่อยูภายใตเขตอำนาจศาลของ

IPF

การไกลเกลี่ยจะเกิดขึ้นโดยการรองขอของทั้งสองฝาย (หรือมากกวา) เทานั้น โดยมีคำขอเปนลายลักษณอักษรจะตองถูกสงไปยังเลขาธิการซึ่ง

จะสงคดีไปยังผูไกลเกลี่ย

ผูไกลเกลี่ยจะชวยเหลือคูกรณีในการเจรจาหาขอยุติ โดยกระบวนการเหลานี้จะตองเปนสวนตัวและเก็บเปนความลับ ผูไกลเกลี่ยจะทำหนาที่

เปนบุคคลที่สามที่เปนกลางและจะอำนวยความสะดวกมากกวาสั่งการกระบวนการ



คนกลางไมไดตัดสินผล แตการไกลเกลี่ยควรใหผลลัพธที่ทั้งสองฝายตกลงรวมกันได

หากคูความไมสามารถบรรลุขอตกลงในการไกลเกลี่ยได ก็สามารถสงคดีไปที่ศาลยุติธรรมไดหากมีเหตุจำเปน ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ

ไกลเกลี่ยจะตองเปนขอมูลสวนตัวและจะไมเปดเผยใดๆทั้งสิ้น

10 การตอตานการใชยา

10.1 คณะกรรมการตอตานการใชยา (ADC)

ADC เปนความรับผิดชอบของ IPF และสหพันธสมาชิกแหงชาติในการดําเนินการตามกฎตอตานการใชยาของ IPF อยางเหมาะสม รวมถึง

การบริหารโครงการตอตานยาสลบทั้งหมดของ IPF เพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามและสอดคลองกับมาตรการตอตานการใชยาระดับโลก

และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของทั้งหมด

ความรับผิดชอบของ ADC รวมไปถึงการจัดการการกํากับดูแลและการบริหารกิจกรรมทั้งหมดของ IPF ที่เกี่ยวของกับการตอตานการใชยา

เชน การทดสอบการวิเคราะหตัวอยางยกเวนการใชการรักษาการตรวจสอบการศึกษาการจัดการผลลัพธและขั้นตอนทางวินัย

10.2 สมาคมการตอตานการใชยา

สมาคมการตอตานการใชยา  (DHP) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่มีประสบการณ จำนวน 5 คน ในการตอตานการใชยา. สมาชิกแตละ

คณะจะตองเปนอิสระจาก IPF และลงนามในแบบฟอรมความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหมีผลกอนที่จะมีชื่อในการตัดสินใจในกรณีใด ๆ

สมาชิกทุกคนมีวาระ 4 ป

ตามขอ 8 ของกฎตอตานยาสลบของ IPF สมาชิก DHP ทุกคนจะเปนอิสระจาก IPF พวกเขามีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินการพิจารณาคดี

ตามที่กระบวนการจัดการผลลัพธที่อธิบายไวในขอ 7 ของกฎตอตานการใชยา IPF

โดยทั่วไป DHP จะจัดใหมีการไดยิน "ในเอกสาร" และออกการตัดสินใจเปนลายลักษณอักษรและมีเหตุผลใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของภายใน 30

วันหลังจากขอสรุปของการพิจารณาคดี

การตัดสินใจของ DHP อาจอุทธรณตามที่กําหนดไวในขอ 13 ของกฎตอตานยาสลบของ IPF

11 งาน

11.1 กิจกรรม

งานกิจกรรมระดับนานาชาติ ("โปรแกรม") สหพันธภูมิภาคสหพันธสมาชิกแหงชาติหรือบุคคลที่สามตองสงใบสมัครเพื่อขออนุมัติจากIPF

สําหรับกิจกรรมระหวางประเทศใด ๆ ที่จะจัดหรือลงโทษโดยพวกเขา



ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครจะตองสงไปยังคณะกรรมการบริหารอยางนอย 36 เดือน กอนวันที่จัดงานระดับนานาชาติ

11.2 รายละเอียดการสมัครและขอมูลท่ัวไป

• ชื่อของสหพันธภูมิภาค สหพันธสมาชิกแหงชาติ หรือชื่อที่อยูติดตอที่อยูหมายเลขโทรศัพทและที่อยูอีเมลของผูสมัครบุคคลที่สาม

• ที่อยูที่ลงทะเบียน หมายเลขทะเบียน หมายเลขภาษี ชื่อ ทั้งบุคคล และ นิติบุคคล หมายเลขติดตอโดยตรง และที่อยูอีเมลที่ติดตอ

โดยตรง

• สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

• รายชื่อนักกีฬาที่ไดรับเชิญ (ทั้งที่มีสิทธิ์และไมมีสิทธิ์)

• หากกิจกรรมนี้จัดโดยสหพันธสมาชิกแหงชาติหรือจัดโดยบุคคลที่สามที่มาจากสหพันธสมาชิกแหงชาติ การจัดรายการทีวี หรือ

สิทธิ์การจัดจําหนายทั้งหมดใดๆจะตกเปนทรัพยสินของ IPF แตเพียงผูเดียว

• เงินรางวัล / คาธรรมเนียม

• คําอธิบายรายละเอียดของกฎและขอกําหนดของ IPF ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง หรือแกไข

• การประกาศเปนลายลักษณอักษรยืนยันวาผูสมัครปฎิบัติตามกฎ IPF

11.3 ขอกําหนดท่ัวไป

เพื่อใหมั่นใจวาการทํางานที่เหมาะสมของเหตุการณระหวางประเทศโดยบุคคลที่สาม , หลักฐานของสถานะทางการเงินที่เพียงพอ

สําหรับการจัดงานระหวางประเทศที่วางแผนไวจะตองมีการวางแผนลวงหนา. ผูสมัครจะตองให

สําเนารายงานทางการเงินประจําปของปกอนหนาที่ยื่นตอทะเบียนของ บริษัท ที่เกี่ยวของและจดหมายจาก บริษัท บัญชีที่มีชื่อเสียงยืนยัน

วาผูจัดอยูในสถานะทางการเงินที่ดี สําหรับองคกรของเหตุการณและมีเงินเพียงพอที่จะจายเงินรางวัล หรือการชําระเงินทั้งหมด เนื่องจาก

นักกีฬาและเจาหนาที่ที่เขารวม ผูขอใชบริการตองแสดงหลักฐานการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ

สําหรับเหตุการณระหวางประเทศดวย

11.4 ขอกำหนดดานเทคนิคและการกีฬา

วันที่เสนอรวมถึงการบงชี้ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจกรรมในปฏิทินการแขงขันของ IPF (โดยพิจารณาจากวันที่เสนอระดับนักกีฬาที่จะได

รับเชิญและสถานที่จัดงานที่เสนอ)

จำนวนของเจาหนาที่ที่จะไดรับการอนุมัติจาก IPF การอนุมัติดังกลาวจะไมถูกระงับโดยไมมีเหตุผล

หากจำเปน อาจตองมีการตรวจสอบสถานที่ลวงหนา เพื่อรับการอนุมัติในการจัดงานดวย



11.5 ข้ันตอนการอนุญาตรับสมัคร

คณะกรรมการบริหารจะตองตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารทีม่ีอยูในใบสมัคร และในกรณีที่การกรอกใบสมัครไมครบถวยหรือ ไม

สมบูรณ ภายในกรอบเวลาที่รองขอ หรือกรอบเวลาที่ไดรับการแกไขที่ตกลงกับผูสมัคร จะสงผลใหมีการปฏิเสธการรับสมัครเนื่องจากไม

สมบูรณอยางชัดเจน

การสมัครที่สมบูรณจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการบริหารไมเกิน 30 วันหลังจากไดรับใบสมัคร

คณะกรรมการบริหารจะยอมรับหรือปฏิเสธใบสมัคร โดยไมเลือกปฏิบัติระหวางบุคคลภายนอกและสมาชิก IPF ตามขอกำหนดที่ระบุไวขาง

ตน

ในการชำระคาธรรมเนียม คณะกรรมการบริหารจำเปนตองออกใบอนุญาตสำหรับการจัดงานระหวางประเทศใหกับผูจัดงาน เงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับการอนุญาตคือ ในการทดสอบการใชยา จะตองดำเนินการตามกฎการตอตานการใชสารกระตุนของ IPF แผนการกระจายการทดสอบ

ของ ADC และเปนไปตามมาตรฐานสากล สำหรับการทดสอบและการสอบสวน จะตองจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถควบคุมการ

ใชยาดวย เชน มีหองรองรับ

หามมิใหสหพันธสมาชิกแหงชาติเขารวมในกิจกรรมระหวางประเทศที่ไมไดออกใบอนุญาต

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารจะแจงใหผูสมัครทราบเปนลายลักษณอักษร หากใบสมัครถูกปฏิเสธคณะกรรมการบริหารจะใหเหตุผล

ในการปฏิเสธแกผูสมัคร

11.6 การเล่ือนการชำระคาธรรมเนียมและคาปรับท่ีเหมาะสม

คาธรรมเนียมสมาชิก IPF อื่น ๆ ทั้งหมดระบุไวในมาตรา 13.7 ของกฎหมายเหลานี้

สมาชิกสหพันธแหงชาติใด ๆ ที่เสนอชื่อนักกีฬาสำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่ยังไมไดชำระคาปรับที่กำหนดไวกอนหนานี้  จะถูกระงับการเปน

สมาชิก IPF โดยอัตโนมัติพรอมรับผลที่ตามมา

หากสหพันธสมาชิกแหงชาติที่ไดรับการเสนอชื่อเขารวมการแขงขันระหวางประเทศไมไดชำระคาธรรมเนียมภายในหนึ่งวันกอนการประชุม

สำหรับการแขงขัน จะมีการเรียกเก็บคาปรับ 500 ยูโร

สหพันธสมาชิกแหงชาติที่ไมสามารถชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและจะชำระเปนเงินสดในงาน จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรถึงผลกระทบ

ดังกลาวไปยังเหรัญญิกไมนอยกวา 14 วันกอนถึงวันกิจกรรม



ใบแจงหนี้จะตองถูกสงไปยังสหพันธสมาชิกแหงชาติที่เสนอชื่อโดยเหรัญญิกภายใน 14 วันกอนวันประชุมสำหรับแตละกิจกรรมระหวาง

ประเทศ คำชี้แจง: เพื่อใหเหรัญญิกมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบวามีการชำระเงินกอนวันประชุมทางเทคนิคหรือไม

12 ข้ันตอน

12.1 การรวมตัวกันของ IPF

ที่อยูของ IPF :

สหพันธยกกําลังนานาชาติ

3, route d'Arlon L-8009 สตราสเซน ลักเซมเบิรก โทรศัพท: +352 2638 9114

เบอร: +352 6211 65214

อีเมล: info@powerlifting.sport

12.2 ทะเบียนสหพันธกรรมการแหงชาติ

รายชื่อทั้งหมด, ในทะเบียนของสหพันธสมาชิกแหงชาติ IPF รวมไปถึงชื่อของสหพันธแหงชาติชื่อ และที่อยูของเจาหนาที่และขอมูลองคกรที่

เกี่ยวของเชนที่อยูอีเมล, เว็บไซตฯลฯ.

12.3 การสมัครในสวนของพันธมิตรนานาชาติ

เลขาธิการจะออกแบบและเก็บรักษาแบบฟอรมใบสมัครสำหรับการใชงานของประเทศที่ตองการเปนพันธมิตรกับ IPF แบบฟอรมจะตองมี

ขอมูลที่จำเปนทั้งหมดจากผูสมัครรวมถึงชื่อและที่อยูของเจาหนาที่หนวยงานในเครืออื่น ๆ และขอมูลองคกรที่เกี่ยวของ แบบฟอรมจะถูกสง

กลับพรอมกับสำเนารัฐธรรมนูญของประเทศผูสมัคร

12.4 ไทมไลนสําหรับการสงมอบงานและเสนอราคาสําหรับกิจกรรมระหวางประเทศ

การประมูลทั้งหมดพรอมกับรายงานรางเกี่ยวกับขอบเขตของการเตรียมงานจะถูกสงไปยังเลขาธิการแชมเปยนชิพอยางนอยเกาสิบ (90) วัน

กอนการประชุมสมัชชาใหญครั้งตอไป ผูจัดงานทุกคนจะตองลงนามในสัญญาของผูจัดลวงหนาดวยการสงการเสนอราคาและสัญญาของผูจัด

ขั้นสุดทายหนึ่งปกอนเหตุการณตามมิฉะนั้นการลงโทษ IPF จะมีผลบังคับใชหากสหพันธรัฐนี้ถอนตัว

คณะกรรมการบริหารจะตรวจสอบการประมูลและตัดสินใจวาจะจัดกิจกรรมตาง ๆ ไวที่ไหน ผูจัดที่ไดรับเลือกตองรายงานรายละเอียดตอ

สมัชชาใหญดวย



IPF จะพิมพเฉพาะสําเนาตนแบบกฎทางเทคนิคเทานั้น สวนสหพันธสมาชิกแหงชาติแตละแหงจะไดรับอนุญาตใหพิมพซ้ําเพื่อขายหรือ

แจกจายตามที่เห็นสมควร

12.5 คาธรรมเนียมสมาชิก และคาธรรมเนียมทั่วไป

คาใชจายของเจาหนาที่ทุกคนใน IPF จะตองไดรับการตัดสินใจจากประธานและเหรัญญิกตามขอเสนองบประมาณ หากวามีความขัดแยงเกิด

ขึ้นคณะกรรมการสองในสามสวนใหญจะเปนผูลงมติอนุมัติในงบประมาณเอง โดยคิดเปนคาอาหารรายวัน € 50 เพื่อใหครอบคลุมคาอาหาร

และคาครองชีพอื่น ๆ โดยจะจายใหกับสมาชิกคณะกรรมการเมื่อเดินทางไปในงาน หากเบี้ยเลี้ยงไมครอบคลุมคาใชจายจริงของการเดินทาง

หรือที่พัก จะมอบหมายใหเปนความรับผิดชอบแกเจาหนาที่ IPF คนอื่น ๆ ดูแลตอไป

12.6 การใชคำวา "ระดับโลก" ที่เกี่ยวของกับเหตุการณโลกที่กําหนดไว

คําวา '" World" ที่เกี่ยวของกับการยกกําลังสามารถใชไดโดย IPF สําหรับกิจกรรมและบันทึกตางๆเทานั้น

12.7 คาธรรมเนียมสมาชิกและคาธรรมเนียมอื่นๆ

คาธรรมเนียมสมาชิกรายปจะรวมคากิจกรรม คาธรรมเนียม การลงโทษระหวางประเทศทั้งหมดยกเวนเหตุการณระหวางประเทศ

สําหรับสิ่งเหลานี้คาธรรมเนียมการลงโทษจะตองชําระตามขนาดของการสมัครสมาชิกและคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ :

คาธรรมเนียมการสมัครเปนสมาชิกแหงชาติประจําป 400 ยูโร

คาธรรมเนียมการสอบผูตัดสิน 50 ยูโร

คาธรรมเนียมการตออายุบัตรผูตัดสิน 50 ยูโร

เน็คไทและผาพันคอผูตัดสิน IPF 30 ยูโร

ตราผูตัดสิน IPF (ถาแพ) 15 ยูโร

คาธรรมเนียมการแขงขันชิงแชมปโลก 1000 ยูโร

คาธรรมเนียมงานรวมชิงแชมปโลก (คาเตรียมพรอม + คลาสสิก) 1500 ยูโร

คาธรรมเนียมเหตุการณอื่น ๆ 250 ยูโร

คาธรรมเนียมการดําเนินการสมัคร TUE 100 ยูโร

การวิเคราะหตัวอยาง B จำนวนไมแนนอน

การรองเรียนตอศาลยุติธรรม 1000 ยูโร

คายื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ 500 ยูโร

สหพันธภูมิภาคจะตองเปนพันธมิตรกับ IPF และจะไมอยูภายใต



สําหรับการแขงขันชิงแชมประดับภูมิภาค นอกจากนี้ผูจัดงานจะตองรับผิดชอบในการจัดหาเหรียญรางวัลที่

จําเปนทั้งหมดตามคาใชจายของตนเอง 1st 2 และ 3

สําหรับการแขงขันทุกประเภทและเหรียญลำดับจะสั่งซื้อจากเลขานุการแชมเปยนชิพอยางนอยสามเดือนกอนการแขงขัน

สหพันธสมาชิกแหงชาติที่เขารวมจะตองจายคาธรรมเนียมตอตานยาของ IPF ยูโร 60

สําหรับนักกีฬาแตละคนที่เขาและประกาศในรูปแบบรายการสุดทายสําหรับการแขงขันชิงแชมปโลกและกิจกรรมระหวางประเทศอื่น ๆ

ทั้งหมด สําหรับกิจกรรมระดับภูมิภาคสหพันธสมาชิกแหงชาติจะตองจายคาธรรมเนียมตอตานยาของ IPF ยูโร 50

สําหรับนักกีฬาแตละคนที่เขารวมในกิจกรรมระดับภูมิภาค คาธรรมเนียมตอตานยาจะตอง

ทําเครื่องหมายอยางชัดเจนอยางเครงครัดเพื่อวัตถุประสงคตอตานยาเทานั้น นอกจากคาธรรมเนียมการตอตานยาแลวสหพันธสมาชิกแหง

ชาติจะตองจายคาธรรมเนียมการเขารวมยูโร 50 สําหรับนักกีฬาแตละคนที่เขารวมการแขงขันระดับนานาชาติทั้งหมด ยูโร 25 ของ

คาธรรมเนียมการมีสวนรวมจะตองจายใหกับผูจัด

ผูจัดงานอาจไดรับอุปกรณเทียบเทาที่จายในคาธรรมเนียมการมีสวนรวมเชนเดียวกับการสนับสนุนในสินคาที่บริจาคโดยสปอนเซอรตามที่

คณะกรรมการบริหารตัดสินใจ

12.8 สิทธิทางโทรทัศนและการโฆษณา

IPF เปนเจาของการออกอากาศทีวี, การตลาด, การออกอากาศทางอินเทอรเน็ต แตเพียงผูเดียว, โพสตการผลิตเหตุการณของการบันทึก

วิดีโอ, สิทธิการโฆษณา, และครอบคลุมมัลติมีเดียอื่น ๆ ทั้งหมดรวมไปถึงเหตุการณระหวางประเทศและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดและควบคุมโดย

IPF. ในการไดรับสิทธิ์เหลานี้หรือบางสวนของสิทธิ์เหลานี้จะตองชําระคาธรรมเนียมใหกับ IPF

สิทธิทางโทรทัศนการตลาดและรายไดจากการใหการสนับสนุนจากเหตุการณระหวางประเทศจะ apportioned ตามสัญญาที่ลงนามระหวาง

ผูจัดและ IPF

คาธรรมเนียมการลงโทษใด ๆ

ในงานระดับนานาชาติที่จัดโดย IPF บนอุปกรณแตละชิ้นของชุดนักกีฬายกกําลัง IPF อนุญาตใหใชบัตรประจําตัว (โลโกชื่อหรือทั้งสองอยาง

รวมกัน) ของผูผลิตผลิตภัณฑและ / หรือการระบุผูสนับสนุนเชิงพาณิชยของพวกเขา (โลโกชื่อหรือการรวมกันของทั้งสอง) ที่มีขนาดสูงสุดรวม

10 ซม. x 2 ซม. ตอชิ้นสวนของอุปกรณ รูปแบบการออกแบบที่โดดเดนของผูผลิตไมไดรับการพิจารณาสําหรับการวัดการใชงานนี้ สิ่งที่เกิน

ขนาดนี้ถือเปนการโฆษณาและใชกฎที่เกี่ยวของ ในเวิลดเกมสกฎ IWGA เหนือกวา

12.9 ใบเรียกเก็บเงินโรงแรมสำหรับสหพันธสมาชิกแหงชาติและเจาหนาที่ในงานนานาชาติ

ในงานนานาชาติทั้งหมดสหพันธสมาชิกแหงชาติที่เขารวมจะตองรับผิดชอบคาโรงแรมของตนเอง หองที่จองไวลวงหนาทั้งหมดจะตองชำระ

กอนงานอีเวนท ยกเวนหองที่ถูกยกเลิก (21) วันกอนเริ่มกิจกรรม หากไมไดรับวีซาที่จำเปนโรงแรมจะตองไดรับแจงอยางชาที่สุด 7 วันกอน

การประชุมทางเทคนิคเพื่อยกเลิกการจอง การยกเลิกจะตองไดรับการพิสูจนโดยการยืนยันเปนลายลักษณอักษรถึงผูจัดงานเชนอีเม



ลหรือแฟกซ จะไมมีการยอมรับขอยกเวนอื่น ๆ สหพันธสมาชิกแหงชาติจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับความเสียหายหรือการโจรกรรมใด ๆ ที่เกิด

ขึ้นในหองพักของโรงแรม

12.10 ใบเรียกเก็บเงินโรงแรมสำหรับเจาหนาที่ IPF ที่เขารวมกิจกรรมระดับนานาชาติ

คาใชจายของโรงแรมสูงสุด 4 เจาหนาที่ IPF และเลขานุการคอมพิวเตอรตามที่คณะกรรมการบริหารตัดสินใจจะตองจายโดยผูจัดงานตามคา

หองและอาหารเชาเปนเวลาสูงสุดแปด (8) วันหรือตามระยะเวลาของ การแขงขัน 2 วัน

12.11 คาเดินทางสำหรับผูบริหาร

IPF จะจายคาเดินทางและคาใชจายอื่น ๆ ของสมาชิกผูบริหาร 4 คนดังตอไปนี้

•คาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดที่สุดหนึ่งรอยเปอรเซ็นตที่หาไดจากสายการบินที่ไดรับการยอมรับหักดวยเงินชวยเหลือใด ๆ ที่หนวยงานอื่น

จายให

•ในกรณีที่ผูจัดงานไมอยูในฐานะที่จะตองปฏิบัติตามภาระหนาที่ของตนที่มีตอสมาชิกผูบริหารสี่คนที่เกี่ยวของกับคาใชจายโรงแรมของพวก

เขา IPF จะจายเทาเดิมตามระยะเวลาการพำนักอยางนอยเทากับของทีม หรือเปนระยะเวลาที่เหมาะสมไมเกินแปด (8) วันหรือระยะของการ

แขงขัน 2 วัน

•จะไมมีการตอบแทนอื่นใดเพื่อสนับสนุนเจาหนาที่ IPF ทั้งสี่คน

•ทั้งประธานและเหรัญญิกตองอนุมัติการเรียกรองคาใชจายหรือการ

ชำระเงินคืนทั้งหมด คำวินิจฉัยนี้ใชกับปญหาและการลงนามในเช็คอยางเทาเทียมกัน

12.12 Lapel Pins

จะตองมีหมุดปกที่แสดงสัญลักษณ IPF อยางเปนทางการเพื่อขายใหกับสมาชิกทุกคน นอกจากนี้เหรัญญิกจะไดรับสต็อกของสินคาเชนสาย

คาดเข็มขัดขอมือขอมือสายสัมพันธและเข็มกลัดเนคไทเปนตนเพื่อขายใหกับสมาชิกและเปนวิธีการระดมทุน

12.13 กองทุนเพื่อการพัฒนา

IPF จัดทำงบประมาณและบำรุงรักษากองทุนเพื่อการพัฒนาทีบ่ริหารโดยคณะกรรมการบริหาร

13 บันทึกและรางวัล

13.1 บันทึกแหงชาติและขอเรียกรองสำหรับการบันทึกสถิติโลกจะ



จะไมมีการชำระเงินใด ๆ เวนแตจะมีการนำเสนอรายงานคาใชจายที่สมบูรณและลงนามพรอมแนบใบแจงหนี้ สหพันธสมาชิกแหงชาติแตละ

แหงจะตองรับผิดชอบตอบันทึกประจำชาติของตนเอง สหพันธประจำภูมิภาคมีหนาที่รับผิดชอบในการสงการเรียกรอง World Records ไป

ยัง Records Registrar

13.2 ใบรับรองสถิติโลก

นายทะเบียนประวัติ IPF จะมอบใบรับรองเกียรติยศใหกับนักกีฬาทุกคนที่สรางสถิติโลกโดยสุจริต

13.3 เหรียญรางวัลเหรียญ

เหรียญทั้งหมดที่จะใชในงานนานาชาติจะตองไดรับการอนุมัติจากเลขาธิการแชมปเปยนชิพ

IPF จะรักษาเหรียญที่เปนมาตรฐานสำหรับใชในงานนานาชาติ เหรียญรางวัลสำหรับอันดับที่หนึ่งสองและสามในแตละประเภทโดยพิจารณา

จากผลรวมทั้งหมด

นอกจากนี้จะตองมีการมอบเหรียญรางวัลหรือเกียรติบัตรรางวัลสำหรับอันดับที่หนึ่งสองและสามสำหรับการยกในแตละประเภท ในกรณีที่

นักกีฬาสองคนยกน้ำหนักเทากันนักกีฬาที่ตัวเบากวาจะไดรับการประกาศใหเปนผูชนะ อาจมีการใหรางวัลอื่น ๆ ตามธรรมเนียมของผูจัด

ผูจัดอาจเตรียมเหรียญรางวัลเพื่อใชเปนรางวัลสำหรับผูชนะประเภทแทนเหรียญที่ไดรับจาก IPF เหรียญดังกลาวจะตองมีคุณภาพสูงและการ

ออกแบบของเหรียญจะตองสงไปยังเลขานุการแชมปเพื่อขออนุมัติไมนอยกวาหกเดือนกอนการแขงขันชิงแชมป ตองสงการเตรียมการสำหรับ

การผลิตและเวลาในการผลิตใหเสร็จดวย

นักกีฬาที่ละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหามในการแขงขันระดับนานาชาติจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติและตองสงคืนเหรียญทั้งหมดจากการ

แขงขันนั้นใหกับ IPF การที่สหพันธสมาชิกแหงชาติของนักกีฬาลมเหลวในการคืนเหรียญใหกับ IPF ภายในหนึ่งเดือนหลังจากไดรับแจงจะสง

ผลใหมีการเรียกเก็บคาปรับ 500 ยูโรในสหพันธสมาชิกแหงชาติที่เกี่ยวของ

13.4 ใบรับรอง

เขารวมกิจกรรมระหวางประเทศใบรับรองการเขารวมกิจกรรมระหวางประเทศจะมอบใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่แตละคน นอกจากนี้ยังจะ

มอบรางวัลใหกับโคชเจาหนาที่และผูตัดสินของ IPF ที่ไดรับการเสนอชื่อ ใบรับรองทั้งหมดจะโพสตบนเว็บไซต IPF เพื่อดาวนโหลด

13.5 หอเกียรติยศ

จะมีหนวยงานกิตติมศักดิ์ชื่อวา "IPF Hall of Fame" วัตถุประสงคคือ เพื่อยกยองสมาชิกที่ทำผลงานไดอยางโดดเดน ไมวาจะโดยวิธีการยก

ระดับความสำเร็จหรือการรับใชโดยทั่วไปในกีฬาแหงการยกกำลังในระดับสากล นักกีฬาสูงสุดสามคนและเจาหนาทีส่องคนชายและหญิงอาจ

ไดรับเลือกใหเขาสูหอเกียรติยศในแตละป แตมีขอกำหนดเพิ่มเติมวาอาจมีการเลือกตั้งไมเกินสามคนจากแตละเพศในปเดียวกัน จะไดรับ



ใบรับรองความสำเร็จ หามมิใหผูใดไดรับชวงเวลาที่ไมสามารถเขารวมไดสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาสลบที่เกี่ยวของกับสารที่ไมไดระบุหรือผูที่

กระทำการละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหามหลายครั้งหรือผูที่ไดรับการยอมรับวาเกี่ยวของกับบุคคลในรายชื่อสมาคมตองหาม WADA ไป

ยัง Hall of Fame นักกีฬาหรือเจาหนาที่ใด ๆ ที่ไดรับรางวัล Hall of Fame กอนหนานี้จะสูญเสียความแตกตางนี้หากถูกระงับหรือนำกีฬา

แหงอำนาจไปสูความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเพราะยาสลบหรือการละเมิดประมวลกฎหมายอื่นใด คณะกรรมการบริหารจะตัดสินใจถอดถอน

13.6 การเลือกตั้งเขาสูหอเกียรติยศ

ผูบริหารจะตัดสินใจกอนการประชุมสมัชชาหลังจากไดรับการเสนอราคาจากสหพันธสมาชิกแหงชาติผูที่จะไดรับรางวัล Hall of Fame

บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะไดรับเกียรติในที่ประชุมสมัชชา

13.7 การเขารวมกิจกรรมฟรี

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารประธานคณะกรรมาธิการและสมาชิกของ IPF Hall of Fame จะไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรม Powerlifting

ทั่งหมดที่จัดโดยสหพันธสมาชิกแหงชาติหรือ บริษัท ในเครือโดยไมมีคาใชจาย  กอนที่จะไดรับการเขารวมการแขงขันชิงแชมปฟรี IPF จะ

ออกบัตรประจำตัวให

13.8 ประเภทของสถิติโลก

IPF จะจดจําสถิติโลกทั้งในประเภทที่มีอุปกรณครบครันและคลาสสิกในประเภทตอไปนี้: ชายเปด, หญิงเปด, จูเนียรชายและหญิง, ยอยจู

เนียรชายและหญิง, และปริญญาโทชายและหญิง. กดมานั่งยกเดี่ยว: ชายและหญิงเปด, จูเนียรชายและหญิง, ยอยจูเนียรชายและหญิง, และ

ปริญญาโทชายและหญิง.

บันทึกโลกจะไดรับการยอมรับและลงทะเบียนเฉพาะภายในประเภทที่ระบุไวในรายการนี้เทานั้น ระเบียนจะไดรับการยอมรับก็ตอเมื่อมีการ

สมัครอยางเครงครัดตามขอกําหนดของกฎทางเทคนิค

สําเนาแผนคะแนนและแบบฟอรมการเรียกรองบันทึกโลกจะตองสงไปยังนายทะเบียนบันทึก

14 กิจกรรม

14.1 การไมเลือกปฏิบัติในเหตุการณ IPF

จะไมมีใครถูกปฏิเสธการเขาถึงเหตุการณในพื้นที่ของทวีปประเทศหรือบุคคลดวยเหตุผลของเชื้อชาติสีผิวเพศงอทางเพศศาสนาหรือการเมือง

14.2 ธงชาติ

สหพันธสมาชิกแหงชาติที่เขารวมการแขงขันแตละแหงจะตองใชธงชาติขนาดประมาณ 1.5 เมตร x l.0 เมตร สหพันธสมาชิกแหงชาติใด ๆ ที่

ไมปฏิบัติตามภาระผูกพันนี้จะถูกปรับผลรวมของยูโร 30 เพื่อคืนเงินใหกับผูจัดสําหรับการสูญเสียและความไมสะดวกใด ๆ ที่ไดรับ มัน



เปนความรับผิดชอบของผูจัดที่จะออกใบเสร็จรับเงินเมื่อยอมรับธงและขอคืนใบเสร็จรับเงินนี้เมื่อสงคืนธงใหกับผูจัดการทีม หากดวยเหตุผล

ใดก็ตามผูจัดไมสามารถคืนธงชาติได เขาจะตองชดใชวาสหพันธสมาชิกแหงชาติสําหรับการสูญเสียที่ไดรับความเดือดรอน

นักกีฬาไมสามารถแสดงธงชาติกอนหรือระหวางการนําเสนอเหรียญรางวัลได

14.3 การอนุญาติใหเขางาน

ในงานระดับนานาชาติทั้งหมดผูจัดงานจะตองใหการเขาถึงสถานที่และอาคารกิจกรรมหรือฟงกชั่นอื่น ๆ ฟรี

สําหรับเจาหนาที่ทีมและโคชในระดับตอไปนี้:

•สําหรับนักกีฬาที่แขงขันครั้งแรกเจาหนาที่หรือโคช 3 คนจะไดรับอนุญาตใหเขาถึงตอประเทศ

• สําหรับนักกีฬา 2-3 คน จะอนุญาตใหรถโคชหรือเจาหนาทีเ่ขาได 5 คน

• สําหรับนักกีฬา 4 คนขึ้นไป ใหโคชหรือเจาหนาที่ 6 คนเขาได

จํานวนโคชหรือเจาหนาที่สูงสุดที่อนุญาตตอกลุมการแขงขันความอนุเคราะหในการเขาถึงฟรีจะตองขยายไปยังผูตัดสินและสมาชิกคณะลูกขุน

ทั้งหมดสูงสุดสามตอประเทศ

ขอความอนุเคราะหในการเขาถึงฟรีใหกับสมาชิกทุกคนของทีมเวชศาสตรการกีฬาและผูตัดสินและสมาชิกคณะลูกขุนทีเ่ขารวมในระหวางการ

แขงขัน ชื่อของบุคลากรดังกลาวจะถูกสงตอไปยังผูจัดและขอตกลงที่บรรลุระหวางประธานคณะกรรมการการแพทยและผูจัดงานตาม

หมายเลขที่จะไดรับการยอมรับ

ผูจัดงานระดับนานาชาติจะตองจัดเตรียมอาหารฟรีสําหรับผูตัดสินและเจาหนาที่ IPF ในระหวางงาน อาหารฟรีควรมีอาหารอยางนอยสองมื้อ

และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในแตละวันที่เสิรฟในพื้นที่กิจกรรม เฉพาะผูตัดสินและเจาหนาที่ของ IPF ที่ปฏิบัติหนาที่อยางเปนทางการใน

ระหวางวันกิจกรรมเทานั้นที่จะไดรับประโยชนดังกลาวจากผูจัดงาน

การแตงกายสําหรับโคชใน International Events จะเปนชุดแขงทีมชาติ รวมถึงเสื้อยืดที่ไดรับการรับรองจากทีมหรือเสื้อยืดที่ไดรับการ

รับรองจาก IPF หรือกางเกงขาสั้นกีฬา รวมถึงเสื้อยืดที่ไดรับการรับรองจากทีมหรือ IPF โคชทุกคนตองปฏิบัตติามรหัสนี้ โคชที่ไมปฏิบัติตาม

กฎจะถูกแยกออกจากหองอุนเครื่องเหตุการณและพื้นที่แพลตฟอรมเหตุการณ

สําหรับโคชที่ไมปฏิบัติตามกฎทางเทคนิคจะตองแจงใหคณะลูกขุนยกเวนโคช

การจัดกิจกรรมระหวางประเทศใด ๆ จะตองตรวจสอบใหแนใจวามีระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบโคชเพื่อใหโคชทุกคนในหองเก็บตัว

หรือพื้นที่เตรียมการสามารถระบุได บุคคลที่ไมสามารถระบุตัวไดจะตองออกจากหองเก็บตัวหรือพื้นที่เตรียมการ พื้นที่เก็บตัวและพื้นที่เตรียม

การจะตองตรวจสอบโดยสมาชิกดานเทคนิคและ / หรือคณะลูกขุนอยางนอยหนึ่งชั่วโมงกอนเวลาเริ่มตนกิจกรรมเพื่อใหแนใจวาไมมีบุคคลที่

ไมสามารถระบุได

14.4 คำเชิญและที่พัก



คำเชิญอยางเปนทางการและรายละเอียดของกิจกรรมระหวางประเทศจะตองไดรับจากสหพันธสมาชิกแหงชาติอยางนอยหกเดือนกอนวัน

งาน รายละเอียดจะรวมถึงวันที่ของการประชุมสมัชชาวันที่จัดงานชื่อและที่อยูของโรงแรมและอัตราที่จะเรียกเก็บ

อัตราคาที่พักที่ผูจัดงานเรียกเก็บจะตองไมเกินอัตราปกติที่สถานประกอบการเรียกเก็บ

ในการจัดงานระหวางประเทศทั้งหมดจะตองชำระคาธรรมเนียมที่พักโดยการโอนเงินผานธนาคารหรือบัตรเครดิตดังตอไปนี้ (ขอยกเวนอาจได

รับจาก IPF EC):

•โดยการโอนเงินผานธนาคารตามที่ผูจัดงานระบุไวในคำเชิญสำหรับการจัดงานระหวางประเทศแตละครั้งภายใน 14 วันกอนการแขงขัน

• โดยบัตรเครดิต.

นักกีฬาโคชผูตัดสินหรือเจาหนาที่จากสหพันธสมาชิกแหงชาติแตละแหงจะตองอยูในโรงแรมอยางเปนทางการตลอดวันที่เขารวมกิจกรรม

หากนักกีฬาโคชผูตัดสินหรือเจาหนาที่ไมไดอยูในโรงแรมอยางเปนทางการในระหวางการแขงขันพวกเขาจะตองจายคาธรรมเนียมการจัดการ

150 ยูโรตอคนใหกับผูจัด การไมปฏิบัติตามจะมีผลทำใหพวกเขาไมไดรับการรับรองและจะถูกแยกออกจากเหตุการณนั้น การจองหองพัก

ทั้งหมดจะตองดำเนินการผานผูอำนวยการของเหตุการณเวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในคำเชิญเขารวมกิจกรรม

14.5 การเสนอ

ชื่อนักกีฬาและเจาหนาที่ในการแขงขันระดับนานาชาติจะไดรับโดยเลขาธิการแชมปเปยนชิพพรอมสำเนาถึงผูอำนวยการ Meet ภายในเวลา

ที่กำหนดดังตอไปนี้:

•การเสนอชื่อเบื้องตนไมเกิน 60 วันกอนการจัดงานระหวางประเทศ

•การเสนอชื่อรอบชิงชนะเลิศซึ่งสงไมเกิน 21 วันกอนการจัดงานระหวางประเทศจะตอง

ทำจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อในการเสนอชื่อเบื้องตน

สหพันธสมาชิกแหงชาติที่มีสวนรวมในการแขงขันระหวางประเทศจะตองจายคาธรรมเนียมการทดสอบยาสลบใหกับ IPF และคาธรรมเนียม

การมีสวนรวมสำหรับนักกีฬาแตละคนที่ไดรับการเสนอชื่อและเขารวมในแบบฟอรมรายการสุดทาย ไมมีการจายคาธรรมเนียมดังกลาว

สำหรับนักกีฬาสำรองที่ไดรับการเสนอชื่อหากไมไดเปลี่ยนตัวนักกีฬาที่ไดรับการเสนอชื่อ หากมีการระบุคาธรรมเนียมการจองโรงแรมไวในคำ

เชิญเขารวมกิจกรรมกฎและการ จำกัด เวลาเดียวกันกับขางตนจะใชกับนักกีฬาและเจาหนาที่ที่ไดรับการเสนอชื่อ

14.6 ผูจัดไมสามารถเจรจาสัญญาทางโทรทัศนโดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร IPF



ผูจัดไมสามารถเจรจาสัญญาทางทีวีสำหรับการจัดงานระหวางประเทศโดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร การไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้อาจสงผลใหมีการระงับการเปนสมาชิกของสหพันธสมาชิกแหงชาติจนกวาจะมีการประชุมสมัชชาครั้งตอไป

14.7 เหตุการณอนุภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารระดับภูมิภาคอาจลงโทษกิจกรรมอนุภูมิภาคในระดับนานาชาติ อนุภูมิภาคหมายถึงการแขงขันระหวางสองประเทศขึ้น

ไป แตไมเปดใหทุกชาติในภูมิภาคนั้น ๆ

14.8 เหตุการณ

ผูจัดงานระหวางประเทศตองไมพยายามโฆษณาหรือเชิญนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมงานโดยไมไดรับการลงโทษเปนลายลักษณอักษรจาก

เลขาธิการ IPF กอน สัญญาที่เปนลายลักษณอักษรหรือการลงโทษเทานั้นที่จะใชได

เฉพาะสหพันธสมาชิกแหงชาติที่มีสวนเกี่ยวของกับ IPF เทานั้นที่สามารถยื่นขอคว่ำบาตรได ในกรณีพิเศษคณะกรรมการบริหารสามารถ

ยกเวนกฎนี้ได

14.9 คุณสมบัติในการเปนตัวแทนของสหพันธสมาชิกแหงชาติ IPF

นักกีฬาทุกคนที่เขารวมกิจกรรมระหวางประเทศที่เปนตัวแทนของสหพันธสมาชิกแหงชาติจะตองเปนผูมีถิ่นที่อยูหรือผูถือหนังสือเดินทางของ

ประเทศของสหพันธสมาชิกแหงชาติที่เขารวมหรืออนุมัติการเขารวมของนักกีฬาเหลานั้น

นักกีฬาที่มีถิ่นที่อยูหรือผูถือหนังสือเดินทางของสองประเทศหรือมากกวาในเวลาเดียวกันอาจเปนตัวแทนของประเทศใดประเทศหนึ่งตามที่

เขาหรือเธออาจเลือก อยางไรก็ตามหลังจากที่ไดเปนตัวแทนของประเทศหนึ่งในการจัดงานระหวางประเทศแลวเขาหรือเธอจะไมสามารถเปน

ตัวแทนของประเทศอื่นไดเวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในยอหนาดานลาง

นักกีฬาที่เปนตัวแทนของสหพันธสมาชิกแหงชาติหนึ่งในการแขงขันระหวางประเทศและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนถิ่นที่อยูหรือหนังสือเดินทางของ

พวกเขาไปยังประเทศสมาชิกสหพันธแหงชาติอื่น สามารถเขารวมกิจกรรมระหวางประเทศในฐานะตัวแทนของประเทศสหพันธสมาชิกแหง

ชาติใหมไดโดยอยางนอย 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแตนักกีฬาเปนตัวแทนของประเทศสมาชิกสหพันธแหงชาติในประเทศเดิม โดยระยะเวลาหก

เดือนอาจลดลงไดตามขอตกลงของสหพันธสมาชิกแหงชาติทั้งสองและดวยการอนุมัติขั้นสุดทายของคณะกรรมการบริหารหรือในกรณีพิเศษ

ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฝายเดียว

หากนักกีฬายายจากประเทศสหพันธสมาชิกแหงชาติประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและไมมีหนังสือเดินทางสำหรับประเทศของสหพันธ

สมาชิกแหงชาติใหมตองมีการตรวจสอบถิ่นที่อยูของนักกีฬา (เชนเอกสารโรงเรียนสัญญาจางงาน ฯลฯ ) เพื่อใหเปนที่พอใจ และดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหาร แตเพียงผูเดียว นักกีฬาจะตองอาศัยอยูในประเทศเปนเวลาอยางนอยหกเดือนกอนที่จะสามารถเริ่มเปนตัวแทนของ

สหพันธสมาชิกแหงชาติใหมได



ทุกกรณีที่เกี่ยวของกับการกำหนดของสหพันธสมาชิกแหงชาติซึ่งนักกีฬาอาจเปนตัวแทนในการแขงขันระดับนานาชาติจะไดรับการแกไขโดย

คณะกรรมการบริหารตามดุลยพินิจของตน แตเพียงผูเดียว ในการแกไขปญหาดังกลาวคณะกรรมการบริหารอาจทำการตัดสินใจทั้งหมดใน

ลักษณะทั่วไปหรือสวนบุคคลเพื่อใหแนใจวานักกีฬาไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริหารจะพิจารณากฎหมายระดับชาติเมื่อ

มีการตัดสินใจ นักกีฬาไมสามารถเปลี่ยนสหพันธไดหากเขา / เธอถูกตั้งขอหาละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหามหรือหากนักกีฬาถูกลงโทษ

ทางวินัย

14.10 คุณสมบัติในการเปนตัวแทนของสมาชิกในฐานะเจาหนาที่

คำวา "ทางการ" ไมวาจะปรากฏอยูในขอบังคับใดก็ตามรัฐธรรมนูญและกฎระเบียบที่เกี่ยวของจะถือวารวมถึงบุคคลทั้งหมดตามที่ระบุไวในกฎ

ทางเทคนิคหรือแตงตั้งโดยคณะกรรมการจัดงาน ของกิจกรรมเพื่อดำเนินการอยางเปนทางการใด ๆ ในระหวางทั้งหมดหรือบางสวนของ

เหตุการณนั้น

เจาหนาที่แตละคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมระหวางประเทศจะตองเปนสมาชิกของสหพันธสมาชิกแหงชาติที่เขารวมหรืออนุมัติการมีสวนรวม

ของเจาหนาที่เหลานั้น

เจาหนาที่ซึ่งเปนสมาชิกของสหพันธสมาชิกแหงชาติ แตไมไดเปนคนชาติของประเทศนั้นอาจยังคงเขารวมเปนทางการของประเทศไดหากเขา

/ เธอยังไมไดรับการเสนอชื่อจากสมาพันธสมาชิกแหงชาติอื่น

บุคคลไมสามารถไดรับการเสนอชื่อจากหลายประเทศใหเปนทางการ อยางไรก็ตามผูที่ไดรับการเสนอชื่ออยางเปนทางการสำหรับประเทศ

หนึ่งที่มีสวนรวมในกิจกรรมระหวางประเทศแลวอาจใหความชวยเหลือประเทศอื่น ๆ ไดหากมีขอตกลงระหวางสหพันธสมาชิกแหงชาติทั้ง

สองและความชวยเหลืออยูในกฎ IPF

คณะกรรมการบริหารจะแกไขปญหาทุกกรณีและทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการกำหนดประเทศที่เจาหนาที่อาจไดรับการเสนอชื่อในงานระหวาง

ประเทศ

ในการแกไขปญหาดังกลาวคณะกรรมการบริหารอาจทำการตัดสินใจทั้งหมดในลักษณะทั่วไปหรือสวนบุคคลเกี่ยวกับปญหาการมีสิทธิ์

14.11 นักกีฬาคนพิการที่แขงขันในแผนกรางกายที่มีความสามารถขั้นตอนการแขงขัน Weigh-In

Bench Press จะจัดโดยไมมีการแบงสวนพิเศษสำหรับนักกีฬาคนพิการ นักกีฬาที่พิการสามารถแขงขันรอบที่ไมพิการไดหากพวกเขาปฏิบัติ

ตามกฎ IPF สำหรับนักกีฬาที่ไมพิการที่เกี่ยวของกับการยกจริง ผูพิการทางสายตาและผูพิการทางการเคลื่อนไหวอาจไดรับความชวยเหลือ

จากมานั่งโดยใชไมค้ำยันรถเข็นหรือไมค้ำยัน

สำหรับนักกีฬาที่ตัดแขนขาสวนลางใหพิจารณาอุปกรณเทียมแบบเดียวกับแขนขาตามธรรมชาติ นักกีฬาจะตองถูกชั่งน้ำหนักโดยไมใช

อุปกรณโดยจะเพิ่มน้ำหนักชดเชยตามแผนภูมิเศษสวนที่กำหนดไว สำหรับนักกีฬาที่มีความผิดปกติของแขนขาสวนลางทีต่องใชเครื่องค้ำยัน



ขาหรืออุปกรณที่คลายกันในการเดินใหถือวาอุปกรณนั้นเปนสวนหนึ่งของแขนขาตามธรรมชาติและนักกีฬาจะตองไดรับการชั่งน้ำหนักในการ

สวมใสอุปกรณ

14.12 การแขงขันกีฬาหลายรายการ/ การแขงขันกีฬาระดับโลก

สหพันธสมาชิกแหงชาติใด ๆ ที่มีผลการทดสอบในเชิงบวกอยางนอยหนึ่งรายการในการแขงขันชิงแชมปโลกหรือระดับภูมิภาคโอเพนหรือจู

เนียรใด ๆ ในปปฏิทินกอนปของการแขงขันยกระดับการแขงขันกีฬาโลกจะมีจำนวนนักกีฬาที่ไดรับการคัดเลือกจาก ประเทศนั้นลดจำนวนลง

เทากับจำนวนการทดสอบในเชิงบวก สิ่งนี้จะใชในวิธีทีน่ักกีฬาหญิงคิดบวกจะลดจำนวนนักกีฬาหญิงและผลบวกของนักกีฬาชายจะลดจำนวน

นักกีฬาชาย สหพันธสมาชิกแหงชาติกับนักกีฬาที่ฝาฝนกฎตอตานการใชสารตองหามในการแขงขันกีฬาระดับโลกจะถูกระงับจากการแขงขัน

ระหวางประเทศทั้งหมดเปนเวลาหนึ่งป

14.13 ความลมเหลวในการใชอุปกรณที่ไดรับการรับรอง IPF

หากผูจัดกิจกรรมที่ระบุไวในปฏิทินกิจกรรมไมไดใชแถบและ / หรือแผนปายที่ไดรับการยอมรับจาก IPF ที่แพลตฟอรมการแขงขันผูจัดจะถูก

ปรับเปนเงินรวม 1.500 ยูโรและสถิติโลกใด ๆ ที่นักกีฬาทำลายในกิจกรรม จะไมไดรับการรับรอง

14.14 สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณที่แตกตางจากที่ระบุไวในรายการตรวจสอบทางเทคนิค

หากอุปกรณและ / หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไมเปนไปตามที่ระบุไวในรายการตรวจสอบทางเทคนิคผูจัดจะถูกปรับเปนเงินจำนวน

1.500 ยูโรและ IPF จะไมอนุญาตใหจัดงานระหวางประเทศใด ๆ ไปยังประเทศนี้เปนระยะเวลาสองปหลังจากเหตุการณที่การเบี่ยงเบนจาก

ขอกำหนดรายการตรวจสอบทางเทคนิคถือวาผิดกฎ IPF อยางจริงจัง

14.15 ผูตัดสินในทีมชาติ ขอปรับ ขอจำกัด

สหพันธสมาชิกแหงชาติใด ๆ ที่เปนสมาชิกของ IPF มานานกวา 5 ปและมีสวนรวมกับนักกีฬามากกวา 4 คนในกิจกรรม IPF ควรรวมผูตัดสิน

จากนานาชาติในหมูเจาหนาที่ของทีมที่มีไวสำหรับการตัดสินหรือเปนสมาชิกของคณะลูกขุนที่ อยางนอยสองวัน สหพันธเจาภาพสามารถ

เสนอชื่อผูตัดสินไดหกคน สหพันธที่เขารวมกับมากกวา 4 นักกีฬาตามที่ระบุไวในการเสนอชื่อเบื้องตนมีหนาที่ตองเสนอชื่อผูตัดสินอยางนอย

หนึ่งคนและสหพันธสมาชิกแหงชาติที่มีนักกีฬามากกวา 14 คนตามที่ระบุไวใน การเสนอชื่อเบื้องตนมีหนาทีต่องเสนอชื่อผูตัดสินอยางนอย

สองคน

ไมมีผูตัดสินที่ไดรับการเสนอชื่อในขณะนี้อาจอยูในชวงที่ไมสามารถเขารวมไดอันเปนผลมาจากการละเมิดกฎตอตานการใชสารตองหาม เปน

ภาระหนาที่ของสหพันธสมาชิกแหงชาติในการเสนอชื่อเพื่อใหแนใจวาไมมีผูตัดสินคนใดที่เสนอชื่อในขณะนี้ตองถูกลงโทษทางวินัยใด ๆ ภาย

ใตกฎ IPF ใด ๆ ผูตัดสินแตละคนที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมการแขงขันระหวางประเทศจะตองรูและเขาใจกฎการตอตานการใชสารตอง

หามของ IPF

ในการแขงขันรวม (ชายและหญิง) นักกีฬา 4 คนและนักกีฬา 14 คนรวมจำนวนนักกีฬาทั้งหมดจากสหพันธสมาชิกแหงชาติ หากไมมีผูตัดสิน

จากสหพันธสมาชิกแหงชาตินั้นหรือถาอยู แตไมสามารถทำหนาที่ในฐานะผูตัดสินหรือสมาชิกของคณะลูกขุนเปนเวลาอยางนอยสองวันใน



ระหวางการแขงขันนักกีฬาจะไดรับอนุญาตใหเขารวม แตสหพันธสมาชิกแหงชาติจะตองจายคาปรับ 500 ยูโรสำหรับผูตัดสินที่หายไปแตละ

คน เหรัญญิกจะตองไดรับเงินดังกลาวกอนที่นักกีฬาจากสหพันธสมาชิกแหงชาติจะสามารถเขารวมกิจกรรมระหวางประเทศของ IPF ใด ๆ

ตอไปได

สหพันธสมาชิกแหงชาติแตละแหงจะตองระบุในรูปแบบการเสนอชื่อประเภทน้ำหนักที่ผูตัดสินของพวกเขามีใหสำหรับการตัดสิน หลังจากวัน

ที่ไดรับการเสนอชื่อครั้งสุดทายประธานคณะกรรมาธิการดานเทคนิคจะออกรายการหนาที่ผูตัดสินสำหรับเหตุการณทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง

หนาที่ของผูตัดสินอาจถูกรายงานไปยังประธานคณะกรรมาธิการดานเทคนิคจนถึง 14 วันกอนการแขงขัน หลังจากวันนั้นผูตัดสินไมสามารถ

คาดหวังวาจะทำหนาที่ในหนาที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการหนาที่ผูตัดสิน

หนาที่ผูตัดสินซึ่งกำหนดโดยประธานคณะกรรมการดานเทคนิคมีผลบังคับใช 14 วันกอนการประชุมทางเทคนิค อยางไรก็ตามสหพันธสมาชิก

แหงชาติอาจจัดสรรหนาที่ระหวางผูตัดสินของตนเองในการประชุมทางเทคนิคครั้งลาสุดตามขอตกลงกับสมาชิกคณะกรรมาธิการดานเทคนิค

ที่ไดรับการแตงตั้ง การเปลี่ยนแปลงถอนหรือไมปรากฏตัวโดยผูตัดสินเกี่ยวกับหนาที่ที่ไดรับการจัดสรรหลังการประชุมทางเทคนิคอาจนำไปสู

การตักเตือนหรือปรับ€ 100 ขึ้นอยูกับเหตุผลที่คณะกรรมการตัดสินโดยความรวมมือกับสมาชิกคณะกรรมาธิการดานเทคนิคที่ไดรับการ

แตงตั้ง

14.16 แนวทางแกไขการแขงขัน

IPF มีแนวทางแกไขการแขงขันในจรรยาบรรณ สิ่งเหลานี้มีผลบังคับใชเชนเดียวกับขอบังคับอื่น ๆ หรือขอบังคับของ IPF

15 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

15.1 ความลมเหลวในการยื่นขอใบอนุญาตการแขงขัน

สหพันธสมาชิกแหงชาติซึ่งละเลยที่จะขอใบอนุญาต IPF ที่จำเปนสำหรับการจัดงานระหวางประเทศและไมชำระคาธรรมเนียมตามที่กำหนด

จะถูกปรับเพิ่มอีก 1,000 ยูโร เหรัญญิกจะสงจดหมายเตือนไปยังพวกเขา หากไมมีการชำระคาธรรมเนียม (ยูโร 250) และคาปรับภายในสาม

สิบ (30) วันหลังจากสงคำเตือนสหพันธสมาชิกแหงชาตจิะถูกระงับจนกวาจะถึงเวลาดังกลาวเมื่อชำระเงินทั้งหมดแลว ตองชำระ

คาธรรมเนียมการลงโทษสำหรับกิจกรรมระหวางประเทศเมื่อสมัครเขารวมกิจกรรม

15.2 การผิดนัดขอตกลงในการแขงขัน

หากสหพันธสมาชิกแหงชาติผิดนัดการมีสวนรวมในการแขงขันกับประเทศหรือประเทศอื่นศาลยุติธรรมอาจตัดสินหรือกำหนดบทลงโทษใน

กรณีที่มีการละเมิดรัฐธรรมนูญขอบังคับหรือกฎเกณฑในกรณีที่มีการละเมิดรัฐธรรมนูญ

15.3 รายงานพื้นฐานในงานระหวางประเทศ

หากนักกีฬาหรือเจาหนาที่กระทำการละเมิดรูปแบบใด ๆ ในระหวางการแขงขันระดับนานาชาติในประเทศอื่นสหพันธสมาชิกแหงชาติที่จัดจะ

ตองสงรายงานโดยละเอียดไปยังเลขาธิการซึ่งจะแจงใหศาลยุติธรรมทราบซึ่งจะตรวจสอบ กรณีและทำให

การตัดสินใจ สหพันธสมาชิกแหงชาติที่จัดไมสามารถลงโทษนักกีฬาหรือเจาหนาที่จากประเทศอื่น ๆ



15.4 การระงับการรวมสหพันธเนื่องจากการละเมิดรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย

สหพันธภูมิภาคหรือสหพันธสมาชิกแหงชาติใด ๆ ที่ละเมิดรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายหรือกฎ IPF ใด ๆ จะถูกระงับโดยคำแนะนำของ

ศาลยุติธรรมเปนระยะเวลาหนึ่งเพื่อ ไดรับการตัดสินโดยที่ประชุมสมัชชา ในกรณีที่รายแรงคณะกรรมการบริหารอาจระงับสหพันธภูมิภาค

หรือสหพันธสมาชิกแหงชาติเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีการประชุมสมัชชาครั้งตอไป

15.5 การรับฟงกอนการลงโทษ

สมาพันธระดับภูมิภาค สหพันธสมาชิกแหงชาติ นักกีฬา หรือเจาหนาที่ที่ถูกกลาวหาวาละเมิดกฎมีสิทธิทีจ่ะไดรับการรับฟงในกรณีของตน

กอนที่หนวยงานดานวินัยหรือการพิจารณาคดีของ IPF ที่เกี่ยวของจะตัดสินใจในกรณีดังกลาว สิทธินี้อาจไดรับความพึงพอใจจากโอกาสใน

การสงเปนลายลักษณอักษร

15.6 ขั้นตอนการยื่นเรื่องรองเรียนตอบุคคล

นักกีฬาหรือเจาหนาที่คนใดที่พิจารณาวาเขาทำผิดในระหวางการแขงขันระดับนานาชาติมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องรองเรียนเปนลายลักษณอักษร

พรอมกับยูโร 75 พรอมกับคณะลูกขุนโดยระบุเหตุผลของการรองเรียน หากมีบุคคลอื่นเกี่ยวของตองรับฟงความคิดเห็นหลังหากเปนไปได จะ

ตองไดรับการตรวจสอบทันทีและหากเปนไปไดตองมีการตัดสินใจ สำเนาคำฟองและคำตัดสินของคณะลูกขุนจะตองเปนลายลักษณอักษรและ

จะตองสงไปยังศาลยุติธรรมผานทางเลขาธิการ หากคณะลูกขุนในคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาวาการรองเรียนนั้นมลีักษณะที่ไม

สำคัญหรือไมเปนสาระอาจจะเก็บเงินทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งไวและบริจาคใหกับ IPF ตามดุลยพินิจของคณะลูกขุน

15.7 การมีสวนรวมของนักกีฬาตางชาติในกิจกรรมระดับชาติ

นักกีฬาที่อาศัยอยูในตางประเทศสามารถเขารวมกิจกรรมที่จัดในประเทศนั้น ๆ ไดโดยตองแสดงหลักฐานเปนลายลักษณอักษรวาไดรับ

อนุญาตจากสหพันธสมาชิกแหงชาติใหเขารวมในกิจกรรมดังกลาว

15.8 การเขารวมในกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับ IPF

นักกีฬาโคชผูตัดสินหรือเจาหนาที่ใด ๆ ที่แขงขันหรือมีสวนรวมในงาน International Powerlifting หรือ Bench Press ที่ไมไดจัดขึ้นตาม

ทำนองคลองธรรมและอนุมัติโดย IPF จะไมไดรับอนุญาตใหมีสวนรวมใน IPF ระหวางประเทศภูมิภาคหรือ กิจกรรมระดับชาติเปนระยะเวลา

12 เดือนนับจากวันที่กิจกรรมที่ไมไดรับการอนุมัตินั้น

แมวานักกีฬาขางตนผูฝกสอนหรือเจาหนาที่อาจเขารวมในเกมนานาชาติประเภทกีฬาหลายประเภทเชนการแขงขันกีฬาเครือจักรภพ การ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย หรือการแขงขันกีฬาหลายประเภทระหวางประเทศ หรือระดับภูมิภาคของนักเรียนที่ไมไดรับการอนุมัติจาก IPF

อยางไรก็ตามมีเงื่อนไขวา นักกีฬาหรือบุคคลอื่นใดที่เขารวมในเกมดังกลาวไมวาในฐานะใดก็ตามจะไมสามารถเขารวมไดหากมีการกระ

ทำความผิดเกี่ยวกับของยา



15.9 สาเหตุอื่น ๆ สำหรับการระงับ / การขับไล

สาเหตุการถูกระงับหรือถูกไลออก:

•นักกีฬาหรือผูตัดสินที่เขารวมการแขงขันไมมีเหตุผลที่ยอมรับไดวาจะไมเขารวม

•นักกีฬาคนใดที่ถือวามีความผิดฐานละเมิดกฎหรือไมเชื่อฟงสหพันธสมาชิกแหงชาติหรือเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่

•นักกีฬาโคชผูตัดสินหรือเจาหนาที่ใด ๆ ที่ใชคำพูดหรือทาทางคุกคามผูตัดสินหรือเจาหนาที่อื่น ๆ ในการปฏิบัติหนาที่

•นักกีฬาใด ๆ ที่เขารวมในกิจกรรมกับประเทศอื่น ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากสหพันธสมาชิกแหงชาติของเขา

บทลงโทษ: สูงสุดไมเกิน 12 เดือนและปรับสูงสุด 250 ยูโร โดยการพิจารณาการบังคับใชหรือการกำหนดบทลงโทษภายใตกฎนี้จะตองดำเนิน

การโดยศาลยุติธรรม

การกำหนดใหมีการบังคับใชหรือการกำหนดโทษตามกฎนี้ใหกระทำโดยศาลยุติธรรม กอนที่ศาลจะมีการตัดสินดังกลาวคณะกรรมการบริหาร

อาจระงับนักกีฬา หรือเจาหนาที่เปนการชั่วคราวโดยการระงับดังกลาวจะเริ่มนับจากวันที่มีการกลาวหาวาละเมิดนักกีฬาหรือเจาหนาที่จะไม

เขารวมในการแขงขันใด ๆ หากมีนักกีฬาหรือเจาหนาที่ที่เขารวมในสวนใดสวนหนึ่งหรือระดับน้ำหนักตัวของการแขงขันนั้นซึ่งถูกไลออกหรือ

ระงับจากสหพันธสมาชิกระหวางประเทศหรือระดับชาติของเขาหรือเธอหรือผูที่อยูในชวงเวลาดังกลาว ของความไมเหมาะสมสำหรับความผิด

ที่เกี่ยวของกับยาสลบ บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎนี้จะเปนไปตามกฎการตอตานการใชสารตองหามของ IPF

15.10  ความผิดตอบุคคลขณะแขงขันประชันบทบาทคณะลูกขุน

สำหรับความผิดเชนขอกลาวหาเท็จเกี่ยวกับความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความไมซื่อสัตยตอนักกีฬาหรือเจาหนาที่ที่เกิดขึ้นในการแขงขันคณะ

ลูกขุนจะตัดสินในกรณีเหลานี้โดยเร็วที่สุด

บทลงโทษ:

•ความผิดเล็กนอยครั้งแรก: ระงับสูงสุด 6 เดือน

•ความผิดเล็กนอยครั้งที่สอง: ระงับสูงสุดไมเกิน 12 เดือนและปรับสูงสุด250 ยูโร

•ความผิดรายแรงครั้งแรก: ระงับสูงสุดไมเกิน 12 เดือน

•ความผิดรายแรงครั้งที่สอง: ระงับสูงสุดไมเกิน 24 เดือนและปรับสูงสุด500 ยูโร

15.11 บทลงโทษสำหรับ "นำกีฬาที่ทำใหองคกรเสียชื่อเสียง"

สมาชิกของสหพันธสมาชิกแหงชาติคนใดที่ถูกตัดสินวามีความผิดในการนำกีฬาไปสูความเสื่อมเสียโดยการแสดงความคิดเห็นบทความตีพิมพ

โทรทัศนรายการวิทยุ ฯลฯ อาจถูกรองขอใหปรากฏตัวตอหนาศาลยุติธรรม หากศาลตัดสินวามีกรณีละเมิดโดยสุจริตพวกเขาจะเสนอเรื่องตอ

ที่ประชุมสมัชชาพรอมคำแนะนำสำหรับการลงโทษที่เหมาะสม ในกรณีรายแรงคณะกรรมการบริหารอาจระงับสมาชิกชั่วคราว จากนั้นคดีจะ

สงใหศาลยุติธรรมตัดสินทันที



15.12 ความรับผิดชอบในการชำระคาปรับ

สหพันธสมาชิกแหงชาติที่เกี่ยวของมีหนาที่รับผิดชอบในการชำระคาปรับทั้งหมดที่ศาลยุติธรรมกำหนด

15.13 ขอ จำกัด ตอบทบาทของคณะลูกขุนในการลงโทษทางวินัย

คณะลูกขุนมีสิทธิที่จะทำหนาที่ในฐานะศาลยุติธรรม แตเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวของกับเหตุการณและจำเปนตองไดรับการตัดสินในทันที การ

ตัดสินของคณะลูกขุนเปนที่แนนอนสำหรับกิจกรรมนี้ ประธานคณะลูกขุนจะตองสงสำเนาคำตัดสินทั้งหมดพรอมเอกสารทีเ่กี่ยวของทั้งหมด

ไปยังเลขาธิการซึ่งสงตอไปยังศาลยุติธรรมจากนั้นจะตรวจสอบคำตัดสินของคณะลูกขุน

15.14 การลงโทษและผลที่ตามมาสำหรับการละเมิดกฎการตอตานการใชยา IPF

•ในกรณีที่มีการละเมิดกฎการตอตานการใชสารตองหามตามที่กำหนดไวในขอ 2 ของกฎการตอตานการใชสารตองหามของ IPF ผลที่ตามมา

จะถูกกำหนดใหกับนักกีฬาหรือบุคคลอื่นตามขอ 9 และ 10 ของกฎการตอตานการใชสารตองหามของ IPF

•ผลที่ตามมาของทีมจะเปนไปตามที่กำหนดไวในมาตรา 11 ของกฎการตอตานการใชสารตองหาม IPF

•การลงโทษและคาใชจายที่ประเมินโดยสหพันธสมาชิกแหงชาติจะเปนไปตามที่กำหนด

และกำหนดตามมาตรา 12 ของกฎการตอตานการใชสารตองหาม IPF

15.15 อยูในสถานที่จนกวาจะสิ้นสุดพิธีมอบเหรียญ

•นักกีฬาทุกคนที่เขารวมกิจกรรมระหวางประเทศจะตองอยูในสถานที่หลังจากการชั่งน้ำหนักสำหรับเซสชั่นการยกนั้น ๆ จนกวาจะสิ้นสุดพิธี

รับเหรียญสำหรับประเภทน้ำหนักที่นักกีฬาเขารวมการแขงขันระหวางประเทศนั้น

•นักกีฬาที่ตองการออกจากสถานที่กอนสิ้นสุดพิธีมอบเหรียญสำหรับประเภทน้ำหนักของเขา / เธอจะตองขอและไดรับอนุญาตเปน

ลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการตัดสินกอนออกจากสถานที่

•หากนักกีฬาออกจากสถานที่กอนสิ้นสุดพิธีมอบเหรียญโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการตัดสินอาจถือไดวาเปน

การละเมิดขอ 2.3 ของกฎการตอตานการใชยา IPF (การหลบเลี่ยงการปฏิเสธหรือการลมเหลวในการสงตัวอยาง คอลเลกชัน) หากพบวา

นักกีฬาไดกระทำการละเมิดกฎตอตานการใชยาสลบที่กลาวมาขางตนผลของการละเมิดนั้นเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎการตอตานการใช

สารตองหามของ IPF

15.16 การบังคับใชบทลงโทษการลงโทษ

กฎใด ๆ ที่บังคับใชกับนักกีฬาหรือบุคคลอื่นโดยหนวยงานที่เกี่ยวของของ IPF หรือโดยหนวยงานที่ไดรับการยอมรับของ IPF จะไดรับการ

ยอมรับและบังคับใชโดยสหพันธสมาชิกแหงชาติทั้งหมดและสหพันธภูมิภาคทั้งหมดของ IPF

15.17 ความผิดตอพิธีสาร IPF ในงานและพิธีการ

•ศาลยุติธรรมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดทายเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการในสวนของกิจกรรมและพิธีการตางๆของ IPF



•มาตรการถูกกำหนดไวในกฎ IPF และการบรรยายสรุปเหตุการณ

•คณะลูกขุนมีสิทธิที่จะตัดสินใจเบื้องตนในระหวางเหตุการณ IPF ที่จะไดรับการตรวจสอบโดย

ศาลยุติธรรม

16 คำส่ัง

16.1 ลำดับการดำเนินธุรกิจ

เลขาธิการจะตองจัดทำระเบียบวาระการประชุมและสงไปยังสหพันธสมาชิกแหงชาติทั้งหมดอยางนอย 30 วันกอนการประชุมสมัชชา ทุก

รายการในวาระการประชุมจะมีความสำคัญเหนือกวาธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมด สมาชิกมีความประสงคที่จะแนะนำธุรกิจอื่นใดเพื่อใหที่ประชุม

พิจารณาสามารถทำไดก็ตอเมื่อไดดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมแลว

16.2 รายงานยอของการประชุม

รายงานการประชุมครั้งกอนซึ่งไดรับการหมุนเวียนแลวใหนำมาอาน ไมอนุญาตใหเคลื่อนไหวหรืออภิปราย หลังจากยืนยันความถูกตองของ

รายงานการประชุมแลวประธานจะลงนามและผูแทนในที่ประชุมสมัชชาจะมีเสรีภาพที่จะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดจาก

รายงานการประชุม คำถามดังกลาวจะไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูลเทานั้นและจะไมมีการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่ระบุไว

ในรายงานการประชุม จะไมมีการยอมรับการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม เวนแตจะไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรและได

รับการตอบรับจากเลขาธิการภายในสี่เดือนนับจากวันที่ประกาศรายงานการประชุมไปยังสหพันธสมาชิกแหงชาติ

16.3 ลำดับของการประกาศ

ประธานจะเปนผูตัดสินลำดับของลำโพง

16.4 เกาอี้ประธาน

การพิจารณาคดีของประธาน การพิจารณาคดีของประธานในคำถามใด ๆ ภายใตคำสั่งหรือคำอธิบายใด ๆ ใหถือเปนที่สิ้นสุด หากมีความ

คิดเห็นแตกตางกันในประเด็นของเนื้อหาจะตองมีการลงคะแนนเสียงและตองใชเสียงขางมาก 2 ใน 3 ในการคัดคานการพิจารณาคดี

16.5 สุนทรพจน

หามสมาชิกพูดเกินหานาทีในคราวเดียว

16.6 ขอเสนอและการแกไข



ขอเสนอแรกในเรื่องใด ๆ ใหเรียกวาญัตติเดิม ขอเสนอที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดในเรื่องนั้นจะเรียกวาการแกไข การเคลื่อนไหวหรือการ

แกไขตนฉบับทุกครั้งจะตองไดรับการเสนอและเสนอโดยสมาชิกที่อยูในที่ประชุมกอนจึงจะสามารถหารือได อนุญาตใหสมาชิกกลาว

สุนทรพจนกอนและสรุปเปนขอเสนอ เมื่อมีการยายการแกไขไปเปนญัตติดั้งเดิมจะไมมีการหารือเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมอีกจนกวาจะมีการ

กำจัดการแกไขครั้งแรก จะตองแจงใหทราบถึงการแกไขเพิ่มเติมใด ๆ กอนที่การแกไขครั้งแรกจะนำไปสูการลงคะแนน

16.7 การเคลื่อนไหวที่สำคัญ

หากมีการแกไขจะแทนที่การเคลื่อนไหวดั้งเดิมและตัวมันเองจะกลายเปนการเคลื่อนไหวที่สำคัญ จากนั้นการแกไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวของ

กับสวนใด ๆ ของการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่ยายไปโดยมีเงื่อนไขวาสอดคลองกับธุรกิจและไมครอบคลุมถึงการแกไขหรือแนวคิดที่ถูกปฏิเสธไป

กอนหนานี้ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในการแกไขแตละครั้งที่ประสบความสำเร็จแลวขอเสนอที่ยังมีชีวิตอยูจะถูกนำไปสูการลงคะแนน

เปนคำถามหลัก หากดำเนินการใหเปนมติของที่ประชุม

16.8 การโหวต

ถาประธานตัดสินใจดวยตนเอง การตัดสินจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเขาโดยอนุญาตใหลงคะแนนโดยการลงคะแนนลับการลงคะแนนจะตอง

แสดงมือหรือบัตรสี  ในเรื่องที่ละเอียดออนโดยเฉพาะเชนการลงคะแนนซึ่งเกี่ยวของกับสมาชิกหรือผูที่คาดวาจะเปนสมาชิกที่อยูในที่ประชุม

บุคคลดังกลาวอาจถูกขอใหออกจากหองกอนที่จะมีการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชามีดังนี้

• คะแนนเสียงที่ถูกตองจะนับเฉพาะผลการลงคะแนนเทานั้น

• ตอไปนี้จะไมนับเปนคะแนนเสียงที่ถูกตองและจะไมถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณเสียงขางมากที่ตองการ

o งดออกเสียง

o การลงคะแนนวาง

o การลงคะแนนใหกับผูสมัครมากกวาหรือนอยกวาจำนวนที่กำหนด

o การลงคะแนนที่ประกาศใหเปนโมฆะโดยผูตรวจสอบขอเท็จจริงซึ่งการตัดสินจะถือเปนที่สิ้นสุด เชน การลงคะแนน

ที่ไมสามารถเขาใจได

ตัวอยาง

ตองการเสียงขางมาก 2 ใน 3 :

จำนวนการลงคะแนน 35

งดออกเสียง 2

ลงคะแนนเวนวางการลงคะแนน 1

เปนโมฆะ 1



จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกตอง 31

จำเปนในการผาน (สองในสามของ 31) 21

ลงคะแนนสำหรับการ 22

ลงคะแนนไมเห็น 9

ขอเสนอนี้ไดรับการยอมรับ

เสียงขางมาก (มากกวา 50%) ที่ตองการ:

จำนวนคะแนนเสียง ผลรวม 35

o งดออกเสียง 2

o โหวตเปลา 1

o Voidvote 1

จำนวนโหวตที่ถูกตอง 31

จำเปนตองผาน (มากกวา 50% ของ 31) 16

โหวต รับ 15

โหวต ไมรับ 16

สรุปเปนขอเสนอลมเหลว

16.9 เรื่องของขั้นตอน

ในการประชุมทุกเรื่องที่ไมครอบคลุมภายใตคำสั่งเหลานี้จะถูกตัดสินโดยประธานในที่ประชุม

17 ภาคผนวก - วาระการประชุมอยางเปนทางการ

1. การตอนรับ

2. การเรียกประชุม

3. รายงานการประชุมครั้งสุดทาย

4. รายงานของประธานและการอนุมัติ

5. รายงานของรองประธานและการอนุมัติ

6. รายงานของเหรัญญิกและการอนุมัติ

7. งบประมาณและการอนุมัติ

8. ผูตรวจสอบ และภายนอก) รายงานและการอนุมัติ

9. รายงานของเลขาธิการและการอนุมัติ



10. รายงานและการอนุมัติของคณะกรรมาธิการ

11. รายงานและการอนุมัติระดับภูมิภาค

12. การดำเนินการเกี่ยวกับการแกไขที่เสนอ

13. การเลือกตั้ง

14. การสมัครสมาชิกใหม

15. ประเทศที่คางชำระ

16. หอเกียรติยศ

17. ธุรกิจอื่นๆ

18. การเลื่อนตำแหนง

18 ภาคผนวก -

ขอเสนอการแกไขกฎ ขอเสนอเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ IPF, ขอบังคับ, กฎทางเทคนิคและ / หรือภาคผนวกซึ่งตอไปนีจ้ะเรียกวากฎดังตอไปนี้:

ก. การระบุกฎที่แนนอนหรือสวนที่เกี่ยวของอยางชัดเจน ตัวอยางเชน "รัฐธรรมนูญ 12.7 ... " หรือ "กฎทางเทคนิคหนา 24 , ขอผิดพลาดใน

การโหลด 14 , วรรคสองประโยคที่สามหลังคำวา" อุทธรณ "

ข. สิ่งที่ตองดำเนินการ:

•การลบ หรือ

•เพิ่มเติม หรือ

•แกไขลบ ... และแทรก (หรือแทนที่ดวย) ... ขอความที่เกี่ยวของและ (109.2.3) ดานบน

การระบุที่แนนอนของขอความที่จะลบ หมายเหตุ: ยอหนาและสวนตางๆอาจอางถึงดวยประโยคตัวเลขและคำควรยกมาแบบเต็มและ

(109.2.3) ดานบน ขอความของการเพิ่มหรือการแทรกที่มาพรอมกับในกรณีกอนหนาโดยกฎขอที่เสนอหรือตำแหนงที่ตั้ง

ค. ทางเลือก

คำแถลงสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุผลของขอเสนอนี้จะเปนสวนหนึ่งของขอเสนออยางเปนทางการ แตเปนเพียงแนวทางของสมัชชา จะปรากฏใน

บรรทัดใหมแยกจากขอเสนอที่เหมาะสมและมุงหนาไปที่ "เหตุผล"

หมายเหตุ: ขอเสนอใด ๆ ที่จะทำใหกฎขัดแยงกันจะถูกตัดออก นั่นคือเปนความรับผิดชอบของผูเสนอที่จะตองตรวจสอบใหแนใจวาการแกไข

ในขอเสนอของเขามีกรอบครอบคลุมและกฎทั้งหมดที่จะไดรับผลกระทบจะไดรับการจัดการอยางตอเนื่องโดยขอเสนอ การเปลี่ยนหมายเลข:

อาจเปนที่พึงปรารถนาในการกำหนดหมายเลขกฎหรือกฎใหมเพ่ือใหเปนลำดับที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ในกรณีเชนนี้ขอเสนอจะตองระบุอยาง

ชัดเจนดวยหมายเลขหากมีกฎใดที่จะถูกกำหนดหมายเลขและตำแหนงใหมที่ตองการพรอมหมายเลขใหมหากมี

19 การยอมรับ และวันที่มีผลบังคับใช



ทั้งหมดจะไดรับการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหาร


