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กฎท ั�วไปของ Powerlifting

เพื�อความกระชบัของขอ้ความกฎตา่ง ๆ ที�อยูใ่นหนังสอืกฎเลม่นี� หากมกีารใชคํ้าวา่ "เขา" หรอื "ของเขา" ใหถ้อืวา่ใชไ้ดก้บั
ทั �งสองเพศ การอา้งองิถงึเพศควรไดรั้บการไตรต่รองเพื�อรักษาสทิธทิี�เทา่เทยีมกนัของทั �งสองเพศ และหา้มพดูถงึเพศหญงิวา่ตอ้งใช ้
กฎที�ตา่งออกไป เชน่ในตวัอยา่งดา้นลา่งในการชั�งนํ�าหนักในการแขง่ขนัที�มทีั �งสองเพศลงเขา้แขง่ขนั

1. (a) สมาพันธ ์Powerlifting นานาชาต ิ(IPF) ไดย้อมรับทา่ยกและลําดบัทา่การยกดงัตอ่ไปนี� ทกุการแขง่ขนัที�จัดภายใตก้ฎ
IPF ตอ้งปฏบิตั ิตามลําดบัทา่การยกนี�เทา่นั�น:

A. Squat B. Bench Press C. Deadlift D. Total

(b) การแขง่ขนัจําแนกรุน่การแขง่ขนัของนักกฬีาดว้ยเพศ นํ�าหนักตวัและอาย ุการแขง่ขนัสําหรับชายและหญงิในรุน่
Open Championships อนุญาตใหนั้กกฬีาที�มอีายมุากกวา่ 14 ปีขึ�นไปเขา้แขง่ขนัได ้

(c) ในกรณีที�มกีารจัดการแขง่ขนั Powerlifting หรอื Bench Press Championships ในรุน่ Sub-Junior Junior Open
และ Master's Championships ทั �งสองแบบคอื Classic (1 ประเภท) และ Equipped (1 ประเภท) นักกฬีาสามารถลงเเขง่ขนัไดท้ั �ง
สองแบบ ซึ�งนักกฬีาจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมแรกเขา้สําหรับการแขง่ขนัทั �งสองรายการและจะตอ้งแขง่ขนัสองครั �ง ไมอ่นุญาตให ้
นักกฬีาแขง่ขนั 2 ครั�งในแบบ Classic หรอื 2 ครั�งในแบบ Equipped เมื�อนักกฬีาเขา้สูก่ารคดัเลอืกแลว้จะไมส่ามารถเปลี�ยนอายไุด ้
อาจเปลี�ยนแปลงไดเ้พยีงแครุ่น่นํ�าหนักในการพจิารณาครั�งสดุทา้ย

(d) กฎนี�มผีลบงัคบัใชก้บัทกุระดบัของการแขง่ขนั
(e) นักกฬีาแตล่ะคนจะไดรั้บอนุญาตใหย้กได ้3 ครั�งสําหรับแตล่ะทา่ การยกที�สมบรูณแ์ละมนํี�าหนักมากที�สดุของแตล่ะทา่

จะถกูนํามานับรวมกนัเป็นผลคะแนนรวมของการแขง่ขนัใหก้บันักกฬีา ถา้มนัีกกฬีาที�มผีลคะแนนรวมเทา่กนัสองคนหรอืมากกวา่นี�
นักกฬีาที�มนํี�าหนักตวันอ้ยกวา่จะถกูจัดลําดบัใหอ้ยูเ่หนอืกวา่นักกฬีาคนที�มนํี�าหนักตวัมากกวา่

(f) ถา้นักกฬีาสองคนลงทะเบยีนนํ�าหนักตวัไวเ้ทา่กนัจากการชั�งนํ�าหนักตวั และมผีลคะแนนรวมเทา่กนัในตอนจบการ
แขง่ขนั นักกฬีาที�ทําคะแนนรวมไดก้อ่นจะมลํีาดบัเหนอืกวา่นักกฬีาอกีคน และในกรณีที�มกีารจัดมอบรางวลันักกฬีายอดเยี�ยมในทา่
squat bench press และ deadlift หรอืมกีารทําลายสถติโิลกกจ็ะใชข้อ้บงัคบันี�เชน่กนั

2. IPF รวมถงึประเทศสมาชกิจัดหรอืรับรองการจัดการแขง่ขนั World Championships ดงัตอ่ไปนี�
●   Equipped World Open Powerlifting Championship
● Equipped World Sub-Junior and Junior Powerlifting Championship
● Equipped World Masters Powerlifting Championship
● Equipped World Bench Press Championship (Open, Sub-Junior/Junior and Master)
● Classic World Open Powerlifting Championship
● Classic World Sub-Junior and Junior Powerlifting Championship
● Classic World Masters Powerlifting Championship
● Classic Word Bench Press Championship (Open, Sub-Junior/Junior and Master)
● University World Cup
● Other international events as approved by the EC.

เลขานุการการแขง่ขนัชงิแชมป์โดยหารอืกบัคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายการที�สําคญัระหวา่งประเทศตอ้งไม่
ชนกนั หากจําเป็นการแขง่ขนัอาจถกูปฏเิสธเพื�อใหไ้ดป้ฏทินิที�เป็นระเบยีบ หรอื หากจาํเป็นการแขง่ขนัในปฏทินิอาจรวมเป็นหนึ�ง
การแขง่ขนั championship ได้

3. IPF ยอมรับและบนัทกึสถติโิลกสําหรับแตล่ะทา่การแขง่ขนัโดยแยกออกเป็นประเภทรุน่ตา่งๆ พรอ้มคําอธบิายดา้นลา่งนี�:

ประเภทของรุน่อายุ
MEN
Open: นับจากวนัที�นักกฬีาอายคุรบ 14 ปีขึ�นไป (ไมม่ขีอ้จํากดัรุน่แยกยอ่ยใด ๆ อกี)
Sub-Junior: นับจากวนัที�นักกฬีาอายคุรบ 14 ปีและตลอดทั �งปีปฏทินิของปีที�เขาอาย ุ18 ปี
Junior: นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ19 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ23 ปี
Master I: นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ40 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ49 ปี
Master II: นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ50 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ59 ปี
Master III:  นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ60 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ69 ปี
Master IV:  นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ70 ปีขึ�นไป
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WOMEN
Open: นับจากวนัที�นักกฬีาอายคุรบ 14 ปีขึ�นไป (ไมม่ขีอ้จํากดัรุน่แยกยอ่ยใด ๆ อกี)
Sub-Junior: นับจากวนัที�นักกฬีาอายคุรบ 14 ปีและตลอดทั �งปีปฏทินิของปีที�เขาอาย ุ18 ปี
Junior: นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ19 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ23 ปี
Master I: นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ40 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ49 ปี
Master II: นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ50 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ59 ปี
Master III:  นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ60 ปี ถงึตลอดปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ69 ปี
Master IV:  นับตั �งแตว่นัที� 1 มกราคมของปีปฏทินิที�นักกฬีามอีาย ุ70 ปีขึ�นไป

การแขง่ขนัยกนํ�าหนักสําหรับนักกฬีาที�อายตํุ�ากวา่ 14 ปีอนุญาตใหแ้ขง่ขนัไดแ้คเ่วทภีายในประเทศเทา่นั�น

4. การจัดลําดบัผูช้นะการแขง่ขนัในทกุรุน่นํ�าหนักจะตอ้งพจิารณาจากนํ�าหนักรวมที�นักกฬีาทําไดแ้ละตอ้งเป็นไปตามกฎ
มาตรฐานการยก และเพศชายอาย ุ70 ปี (รุน่ Master IV) จะไดรั้บเหรยีญรางวลัจากการไดท้ี� 1 2 และ 3 ในรุน่นํ�าหนักของเขา เพศ
หญงิทั �งอาย ุ60 ปี (รุน่ Master III) และเพศหญงิอาย ุ70 ปี (รุน่ Master IV) จะไดรั้บเหรยีญรางวลัจากการไดท้ี� 1 2 และ 3 ในรุน่
นํ�าหนักและรุน่อายขุองเขา รุน่อายแุละการจําแนกรุน่ยอ่ยออกไปสามารถเปลี�ยนแปลงไดสํ้าหรับการใชภ้ายในประเทศซึ�งขึ�นอยูก่บั
อํานาจใชด้ลุยพนิจิของสมาคมแหง่ชาตนัิ�นๆ

ประเภทของรุน่นํ �าหนกั
ผูช้าย
Sub-Junior & Junior นํ�าหนักตอ้งไมเ่กนิ 53 กก. เทา่นั�น
รุน่นํ�าหนัก 59.0 กก. ตอ้งไมเ่กนิ 59 กก.
รุน่นํ�าหนัก 66.0 กก. จาก 59.01 กก. ถงึ 66.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 74.0 กก. จาก 66.01 กก. ถงึ 74.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 83.0 กก. จาก 74.01 กก. ถงึ 83.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 93.0 กก. จาก 83.01 กก. ถงึ 93.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 105.0 กก. จาก 93.01 กก. ถงึ 105.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 120.0 กก. จาก 105.01 กก. ถงึ 120.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 120.0+ กก. จาก 120.01 กก. เป็นตน้ไปไมจํ่ากดั

ผูห้ญงิ
Sub-Junior & Junior นํ�าหนักตอ้งไมเ่กนิ 43 กก. เทา่นั�น
รุน่นํ�าหนัก 47.0 กก. ตอ้งไมเ่กนิ 47.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 52.0 กก. จาก 47.01 กก. ถงึ 52.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 57.0 กก. จาก 52.01 กก. ถงึ 57.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 63.0 กก. จาก 57.01 กก. ถงึ 63.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 69.0 กก. จาก 63.01 กก. ถงึ 69.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 76.0 กก. จาก 69.01 กก. ถงึ 76.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 84.0 กก. จาก 76.01 กก. ถงึ 84.0 กก.
รุน่นํ�าหนัก 84.0+ กก. จาก 84.01 กก. เป็นตน้ไปไมจํ่ากดั

5. แตล่ะประเทศไดรั้บอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้แขง่ขนัไดส้งูสดุแปด (8) คนจากรุน่นํ�าหนักตวัทั �งแปด (8) รุน่ของเพศชาย และแปด
(8) คนจากรุน่นํ�าหนักตวัทั �งแปด (8) รุน่นํ�าหนักของเพศหญงิ ในประเภทรุน่อาย ุJunior และ Sub-Junior อนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้แขง่ขนั
เพศชายไดเ้กา้ (9) คนและเพศหญงิไดส้งูสดุเกา้ (9) คน แตล่ะประเทศสามารถสง่ผูเ้ขา้แขง่ขนัไดไ้มเ่กนิสอง 2 คนในรุน่นํ�าหนัก
เดยีวกนั

6. แตล่ะประเทศไดรั้บอนุญาตใหม้นัีกกฬีาสํารองไมเ่กนิ 5 คน เพื�อที�จะเขา้รว่มแขง่ขนัไดนั้กกฬีาจะตอ้งไดรั้บการเสนอชื�อ
60 วนั กอ่นวนัทําการแขง่ขนั Championships สําหรับการเสนอชื�อขั �นตน้พรอ้มดว้ยรุน่นํ�าหนักและนํ�าหนักรวมสงูสดุจากเวทกีาร
แขง่ขนั Championships ระดบัประเทศหรอืระหวา่งประเทศที�ทําไดภ้ายในระยะเวลา 12 เดอืนที�ผา่นมา

7. แตล่ะประเทศตอ้งสง่รายชื�อทมีนักกฬีาโดยระบชุื�อและรุน่นํ�าหนักตวัของนักกฬีาแตล่ะคน พรอ้มแจง้นํ�าหนักรวมสงูสดุของ
นักกฬีาจากเวทกีารแขง่ขนั Championships ระดบัประเทศหรอืระหวา่งประเทศที�ทําไดภ้ายในระยะเวลา 12 เดอืนที�ผา่นมา

อกีทั �งสามารถแจง้ผลนํ�าหนักรวมของเขาที�ไดจ้ากการแขง่ขนัชงิแชมป์ระหวา่งประเทศในปีที�ผา่นมาในประเภทรุน่นํ�าหนักตวัเดยีวกนั
และจะตอ้งระบวุนัที�และชื�อรายการการแขง่ขนันั�น ๆ รายระเอยีดดงักลา่วนี�จะตอ้งถกูสง่ไปยงั รวมไปถงึผลรวมของคะแนนที�ผา่นมาเชน่
กนั รายละเอยีดเหลา่นี�จะตอ้งถกูสง่ไปยงั Championship Secretary ของ IPF หรอื ของภมูภิาค และจะตอ้งสง่ใหก้บั Meet
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Director อยา่งนอ้ย 60 วนักอ่นวนัทําการแขง่ขนัเวท ีChampionships ในการเสนอชื�อขั �นตน้ รายชื�อนักกฬีาจากการคดัเลอืกตวัรอบ
สดุทา้ยนั�นจะตอ้งสง่ไมเ่กนิ 21 วนั กอ่นวนัทําการแขง่ขนัเวท ีChampionships และรายชื�อเหลา่นี�จะตอ้งไดถ้กูนําเสนอมาแลว้ในรอบ
เสนอชื�อขั �นตน้อยา่งนอ้ย 60 วนักอ่นวนัทําการแขง่ขนัเวท ีChampionships และนี�รวมถงึรายชื�อที�เสนอมาในรายชื�อนักกฬีาสํารอง
ดว้ย และในกระบวนการนี�นักกฬีาจะตอ้งแจง้รุน่นํ�าหนักที�ตอ้งการลงแขง่ในเวท ีChampionships นั�น ๆ ดว้ย หลงัจากรอบการเลอืกตวั
นักกฬีาครั �งสดุทา้ยนักกฬีาจะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงรุน่นํ�าหนักในการแขง่ขนัไดอ้กี นักกฬีาที�ไดรั้บการเสนอชื�อนี�หากไมไ่ดย้ื�นขอ้มลู
ผลการแขง่ขนัจากเวท ีChampionships ที�แจง้ไวด้า้นบนจะถกูจัดใหแ้ขง่ขนัในกลุม่แรกของรุน่นํ�าหนักของเขา ในกรณีที�รุน่นํ�าหนัก
นั�น ๆ ถกูแบง่ออกเป็นกลุม่ๆ การไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัดงักลา่วอาจสง่ผลใหท้ั �งทมีนักกฬีาหมดสทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนั นักกฬีาจะไม่
สามารถทําผลคําแนนรวมผา่นสมาคมแหง่ชาตทิี�เขาเป็นสมาชกิอยูเ่พื�อเขา้รวมแขง่ขนัเวท ีWorld Championships หรอื
International Championships หรอื Regional Championships ไดใ้นขณะที�เขาถกูสั�งพักการแขง่ขนัจาก IPF หรอื สมาพันธร์ะดบั
ภมูภิาค

8. การใหค้ะแนนแกนั่กกฬีาในเวท ีWorld Championships Continental Championships และ Regional
Championships จะอยูท่ี� 12 9 8 7 6 5 4 3 2 สําหรับ 9 อนัดบัแรกในแตล่ะรุน่นํ�าหนักนั�น ๆ หลงัจากนั�นนักกฬีาแตล่ะคนที�สามารถทํา
นํ�าหนักรวม (total) ไดใ้นการแขง่ขนัจะไดรั้บคะแนนคนละ 1 คะแนน การใหค้ะแนนในเวทกีารแขง่ขนัภายในประเทศจะขึ�นอยูก่บั
ดลุยพนิจิจากสมาคมแหง่ชาตนัิ�น ๆ

9. คะแนนรวมของนักกฬีาที�ถกูจัดอยูใ่นหา้อนัดบัแรกที�ดทีี�สดุของประเทศนั�น ๆ เทา่นั�นที�จะถกูนับรวมกนัเป็นคะแนนรวมของ
ทมีในการแขง่ขนัเวท ีChampionships ระดบันานาชาตทิกุเวท ีในกรณีที�บางทมีทําคะแนนไดเ้ทา่กนัทมี การจัดอนัดบัทมีพจิารณา
การใหร้างวลัโดยใชก้ฎในขอ้ 11 หากพบวา่สมาชกิคนใดของทมีทําการละเมดิกฎการหา้มใชส้ารกระตุน้ของ IPF ระหวา่งการแขง่ขนัที�
มกีารจัดอนัดบัทมีจากการรวมคะแนนที�นักกฬีาแตล่ะคนทําได ้คะแนนของนักกฬีาคนที�ละเมดิกฎจะถกูลบออกจากคะแนนรวมของทมี
และจะไมส่ามารถนําคะแนนของผูร้ว่มทมีคนอื�นมาใชแ้ทนได ้

10. ประเทศใดกต็ามที�เป็นสมาชกิของ IPF มานานกวา่สามปีควรมผีูต้ดัสนิระดบันานาชาตอิยา่งนอ้ยหนึ�งคนเขา้รว่มกบัทมีใน
การแขง่ขนั World Championships หากผูต้ดัสนิจากประเทศนั�น ๆ ไมม่าปรากฎตวัหรอืวา่มาปรากฎตวัแตไ่มส่มามารถปฏบิตัหินา้ที�
ในฐานะผูต้ดัสนิหรอืเป็นสมาชกิของคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั (jury) ในระหวา่งการแขง่ขนั Championships นั�น ๆ ได ้คะแนน
รวมของทมีจะถกูนับรวมจากนักกฬีา 4 คนแรกที�ถกูจัดอนัดบัสงูสดุในทมีเทา่นั�นสําหรับการแขง่ขนัคะแนนรวมของแตล่ะทมี

11. รางวลัสําหรับทมีจะถกูมอบใหส้ามตําแหน่งแรกพรอ้มกบัใบประกาศนยีบตัร ในกรณีที�ทมีหรอืประเทศมคีะแนนเทา่กนั
ประเทศที�นักกฬีาอนัดบัที�หนึ�งของทมีมคีะแนนสงูกวา่จะถกูจัดอนัดบัสงูกวา่อกีทมี ในกรณีที�สองประเทศมนัีกกฬีาอนัดบัที�หนึ�งของทมี
ไดค้ะแนนเทา่กนัทมีที�นักกฬีาอนัดบัสองของทมีที�มคีะแนนสงูกวา่นั�นจะถกูจัดอนัดบัสงูกวา่อกีทมีเชน่นี�ไปเรื�อย ๆ จนครบหา้อนัดบั
ของนักกฬีาที�ดทีี�สดุของทมี หากผลยงัคงเสมอกนัอยูนั่ �นใหใ้ชค้ะแนนรวม IPF ของประเทศทั �งสองในการตดัสนิผลชี�ขาด ประเทศที�
คะแนน IPF สงูกวา่จะถกูจัดใหอ้ยูอ่นัดบัที�สงูกวา่อกีประเทศ

12. ในการแขง่ขนั IPF Championships ทกุครั �งนั�นจะตอ้งมกีารมอบรางวลันักกฬีายอดเยี�ยมอนัดบัหนึ�งใหก้บันักกฬีาที�มี
คะแนนผลปฏบิตักิารสงูที�ไดจ้ากการคํานวนดว้ยสตูรการคํานวน IPF รางวลันักกฬีายอดเยี�ยมจะถกูมอบใหก้บันักกยีอดเยี�ยมอนัดบั
สองและสามดว้ยเชน่กนั

13. ในการแขง่ขนั International Championships เหรยีญรางวลัจะถกูมอบใหก้บัอนัดบัที�หนึ�ง สองและสามของแตล่ะรุน่
การแขง่ขนัตามผลคะแนนรวม นอกจากนี�เหรยีญรางวลัหรอืใบประกาศนยีบตัรสําหรับนักกฬีายอดเยี�ยมสามอนัดบัแรกของแตล่ะทา่ทั �ง
squat bench press และ deadlift ของแตล่ะรุน่การแขง่ขนั หากนักกฬีาทา่นใดไมส่ามารถยกทา่ใดทา่หนึ�ง หรอืสองทา่ไดสํ้าเร็จจาก
สามทา่นี�ถอืวา่มสีทิธิ�รับรางวลัยอดเยี�ยมในทา่ที�เขายกไดสํ้าเร็จตามกฎกตกิาของทา่นั�น ๆ เพื�อที�จะมสีทิธิ�ไดรั้บรางวลัเหลา่นี�นักกฬีาจะ
ตอ้งแสดงการยกทา่นั�น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนปราศจากขอ้สงสยัวา่เป็นไปตามขอ้กําหนดของทา่นั�น ๆ หรอืไม ่กฎขอ้แตง่กายของนักกฬีา
ในการเขา้รว่มพธิรัีบมอบเหรยีญรางวลัในเวท ีWorld Championships คอื ชดุทมีเต็มชดุ (เสื�อและกางเกงกฬีาขายาวของทมี) เสื�อยดื
และรองเทา้กฬีา การอนุโลมจะขั �นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที� Technical Controller ที�ดแูลรับผดิชอบ อยูใ่นชว่งเวลานั�น การไม่
สามารถปฏบิตัไิดต้ามขอ้บงัคบัดงักลา่วนั�นนักกฬีาจะไมม่สีทิธิ�เขา้รับเหรยีญแตอ่นัดบัผลการแขง่ขนัจะยงัคงอยู่

14. หา้มฟาดทบุตหีรอืตบนักกฬีาตอ่หนา้ผูช้มและสื�อมวลชน

15. ในงานแขง่ขนัของ IPF ทั �งหมดผูจั้ดงานจะตอ้งจัดเจา้หนา้ที�ทางการแพทยต์ลอดการแขง่ขนัเพื�อความปลอดภยัของ
นักกฬีาและเจา้หนา้ที�

อปุกรณแ์ละขอ้กาํหนดคณุลกัษณะของอปุกรณ์
เครื�องช ั�งนํ �าหนกั

เครื�องชั�งจะตอ้งเป็นประเภทดจิติอลและแสดงคา่ทศนยิมสองตําแหน่ง เครื�องชั�งตอ้งมคีวามสามารถในการรับนํ�าหนักชั�งได ้
ถงึ 180 กโิลกรัม ใบรับรองที�มากบัเครื�องชั�งจะตอ้งมอีายกุารรับรองเป็นปัจจบุนัภายใน 1 ปีนับจากวนัที�จัดการแขง่ขนั
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แทน่เวทแีขง่ขนั (Platform)
การยกทั �งหมดจะตอ้งดําเนนิอยูบ่นพื�นเวททีี�มขีนาดระหวา่ง 2.5 ม. x 2.5 ม. เป็นอยา่งตํ�า และไมเ่กนิ 4.0 ม. x 4.0 ม. ความ

สงูไมเ่กนิ 10 ซม. จากเวททีี�รองรับแทน่เวทกีารแขง่ขนัหรอืพื�น พื�นผวิของเวทตีอ้งเรยีบ มั�นคงและอยูใ่นระดบัที�สมดลุ และถกูคลมุ
ดว้ยวสัดพุรหมเรยีบและไมล่ื�น (ปราศจากความขรขุระและสว่นนูน) ไมอ่นุญาตใหใ้ชพ้รมยางหรอืวสัดแุผน่ที�คลา้ยกนัในการปพูื�นเวที
แขง่ขนั

บารแ์ละแผน่นํ �าหนกั
สําหรับการแขง่ขนั powerlifting ทั �งหมดที�จัดขึ�นภายใตก้ฎของ IPF อนุญาตใหใ้ชบ้ารเ์บลกบัแผน่นํ�าเทา่นั�น การใชแ้ผน่

นํ�าหนักที�ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดคณุลกัษณะลา่สดุนั�นจะทําใหก้ารแขง่ขนัและสถติทิี�เกดิขึ�นเป็นโมฆะ อนุญาตใิหใ้ชบ้ารแ์ละแผน่
นํ�าหนักที�ตรงตามขอ้กําหนดเทา่นั�น ตลอดการแขง่ขนัและทกุครั �งของการยกในการแขง่ขนั บารนั์�น ๆ ที�ใชใ้นการแขง่ขนัจะไมส่ามารถ
ถกูเปลี�ยนไดเ้วน้แตม่กีารงอหรอืเสยีหายแบบใดแบบหนึ�งตามการพจิารณาจากคณะกรรมการดา้นเทคนคิ คณะกรรมการการแขง่ขนั
หรอืผูต้ดัสนิ บารท์ี�ใชใ้นทกุเวทกีารแขง่ขนั IPF Championships นั�นจะตอ้งไมถ่กูชบุโครเมี�ยมตรงสว่นที�เป็นผวิขรขุระกนัลื�นบนบาร์
อนุญาตใหใ้ชแ้ตบ่ารแ์ละแผน่นํ�าหนักที�ไดรั้บการรับรองจาก IPF อยา่งเป็นทางการเทา่นั�นในเวทกีารแขง่ขนั IPF World
Championships หรอืการสรา้งสถติโิลก ตั �งแตปี่ 2008 ระยะหา่งลายพมิพข์รขุระกนัลื�นบนบาร ์(knurling) ของบารท์ี�ไดรั้บการรับรอง
แลว้จาก IPF จะถอืกลายเป็นมาตรฐานสากลโดยยดึจากหนึ�งในบารท์ี�ไดรั้บการรับรองตั �งแตต่น้

(a) บารจ์ะตอ้งตรงและมลีายพมิพก์นัลื�นที�ไดค้ณุภาพและจะตอ้งมลีกัษณะอื�น ๆ ดงัตอ่ไปนี�
1. ความยาวรวมไมเ่กนิ 2.2 ม.
2. ระยะหา่งระหวา่งขอบดา้นในของบารไ์มเ่กนิ 1.32 ม. หรอืไมน่อ้ยกวา่ 1.31 ม.
3. เสน้ผา่นศนูยก์ลางของบารต์อ้งไมเ่กนิ 29 มม. หรอืไมน่อ้ยกวา่ 28 มม.
4. นํ�าหนักของบารแ์ละปลอกคอบารเ์บลจะตอ้งเทา่กบั 25 กโิลกรัม
5. เสน้ผา่นศนูยก์ลางของปลอกบารไ์มเ่กนิ 52 มม. หรอืไมน่อ้ยกวา่ 50 มม.
6. จะตอ้งมเีครื�องหมายหรอืพันกระดาษกาวรอบบารเ์พื�อแสดงระยะหา่ง 81 ซม. ระหวา่งเครื�องหมายหรอืกระดาษกาวดงั

กลา่ว

(b) แผน่นํ�าหนักควรจะมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี�
1. แผน่นํ�าหนักทั �งหมดที�ใชใ้นการแขง่ขนัตอ้งมนํี�าหนักคลาดเคลื�อนไมเ่กนิ 0.25% หรอื 10 กรัมของนํ�าหนักที�ระบไุว ้
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2. ขนาดรทูี�อยูต่รงกลางของแผน่นํ�าหนักตอ้งไมเ่กนิ 53 มม. หรอืไมน่อ้ยกวา่ 52 มม.
3. แผน่นํ�าหนักตอ้งอยูใ่นชว่งนํ�าหนักตอ่ไปนี�: 1.25 กก., 2.5 กก., 5 กก., 10 กก., 15 กก., 20 กก. และ 25 กก.
4. เพื�อจดุประสงคใ์นการบนัทกึสถติแิผน่นํ�าหนักที�มนํี�าหนักเบากวา่ที�กลา่วไปอาจถกูนําใชเ้พื�อใหไ้ดนํ้�าหนักอยา่งนอ้ย 0.5

กก. 1.0 กก., 1.5 กก. หรอื 2.0 กก. มากกวา่สถติปัิจจบุนัที�มอียู่
5. แผน่นํ�าหนักที�มนํี�าหนัก 20 กโิลกรัมขึ�นไปจะตอ้งมคีวามหนาไมเ่กนิ 6 ซม. แผน่นํ�าหนักที�มนํี�าหนัก 15 กก. และตํ�ากวา่

ตอ้งมคีวามหนาไมเ่กนิ 3 ซม.
6.แผน่นํ�าหนักตอ้งเป็นไปตามรหสัสตีอ่ไปนี�: 10 กก. และตํ�ากวา่เป็นสใีดกไ็ด ้ๆ  นํ�าหนัก 15 กก.ใหใ้ชส้เีหลอืง นํ�าหนัก 20

กก. ใหใ้ชส้นํี�าเงนิ และนํ�าหนัก 25 กก. ใหใ้ชส้แีดง
7. แผน่นํ�าหนักทั �งหมดจะตอ้งทําเครื�องหมายระบนํุ�าหนักอยา่งชดัเจน การใสแ่ผน่นํ�าหนักทําโดยใสแ่ผน่นํ�าหนักที�หนักสดุไว ้

ดา้นในสดุของบารแ์ละตามดว้ยแผน่นํ�าหนักที�เบากวา่ไปเรื�อย ๆ เพื�อที�ผูต้ดัสนิจะไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน
8. ตอ้งใสแ่ผน่นํ�าหนักแผน่แรกซึ�งเป็นแผน่ที�หนักที�สดุบนบารห์นัหนา้เขา้ดา้นในบาร ์และใสแ่ผน่นํ�าหนักที�เหลอืหนัหนา้ออก

นอกบาร์
9. เสน้ผา่นศนูยก์ลางของแผน่นํ�าหนักที�ใหญท่ี�สดุจะตอ้งไมเ่กนิ 45 ซม.

ปลอกคอบาร ์(Collars)
(a) ตอ้งใชท้กุครั �ง
(b) แตล่ะอนัตอ้งมนํี�าหนัก 2.5 กโิลกรัม

เสาต ั�งบาร ์(Squat Racks)
1. เสาตั �งบารจ์ากผูผ้ลติเชงิพาณชิยท์ี�ลงทะเบยีนอยา่งเป็นทางการและไดรั้บอนุมตัจิาก Technical Committee เทา่นั�นที�จะ

ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นเวทกีารแขง่ขนั International Powerlifting Championships ตา่ง ๆ
2. เสาตั �งบารจ์ะตอ้งไดรั้บการออกแบบมาเพื�อปรับจากความสงูจากความสงูขั �นตํ�าที� 1 เมตรจากพื�น และปรับสงูขึ�นไปไดถ้งึ

อยา่งนอ้ย 1.70 เมตร โดยการปรับแตล่ะขั �นสามารถประเพิ�มขั �นไดข้ั �นละ 2.5 ซม. 5 ซม.
3. เสาตั �งบารไ์ฮดรอลกิทั �งหมดจะตอ้งมคีวามสามารถในการรักษาความปลอดภยัตามระดบัความสงูที�ตอ้งการโดยใชห้มดุ

เป็นตวัยดึ

มา้น ั�ง (Bench)
เฉพาะมา้นั�งจากผูผ้ลติเชงิพาณชิยท์ี�ลงทะเบยีนอยา่งเป็นทางการและไดรั้บอนุมตัจิาก Technical Committee เทา่นั�นที�จะ

ไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้ในเวทกีารแขง่ขนั  International Powerlifting Championships ตา่ง ๆ

มา้นั�งจะตอ้งมคีณุลกัษณะสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดตอ่ไปนี�:
1. ความยาว - ไมน่อ้ยกวา่ 1.22 เมตรและจะตอ้งแบนและราบ
2. ความกวา้ง - ไมน่อ้ยกวา่ 29 ซม. และไมเ่กนิ 32 ซม.
3. ความสงู - ไมน่อ้ยกวา่ 42 ซม. และไมเ่กนิ 45 ซม. วดัจากพื�นถงึดา้นบนสดุของพื�นผวิเบาะของมา้นั�งโดยหา้มกดหรอือดั

เบาะใหแ้น่นลงไปขณะที�วดั เสาวางบารจ์ะตอ้งปรับระดบัตามแนวตั �งไดโ้ดยจะตอ้งสงูอยา่งนอ้ย 75 ซม. และปรับไดส้งูสดุถงึ 110 ซม.
วดัจากระดบัพื�นถงึตําแหน่งที�วางบาร์

4. ความกวา้งขั �นตํ�าระหวา่งจดุวางบารส์องจดุจะตอ้งอยูท่ี� 1.10 เมตร
5. ความกวา้งของเบาะมา้นั�งจะตอ้งถงึ 22 ซม.สามารถเพิ�มความกวา้งออกไปดา้นขา้งจากจดุตรงระหวา่งที�วางบารไ์ดข้า้งละ

5 ซม.
6. เสายดึเพื�อความปลอดภยันั�นจะตอ้งใชท้กุครั �ง ความสงูขั �นตํ�าของชั �นวางความปลอดภยัจะตอ้ง 36 ซม. ม ี10 ร ูเพิ�มขึ�น ขั �น

ละ 2.5ซม. และยาว 50 ซม.
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นาฬกิาจบัเวลา (Clocks)
จะตอ้งมนีาฬกิาจับเวลาทั �งหมด (สถานที�จัดการแขง่ขนั, เวทแีขง่ขนั, หอ้งเตรยีมอบอุน่รา่งกายกอ่นแขง่ขนั) ซึ�งทํางานอยา่ง

ตอ่เนื�องไมน่อ้ยกวา่ยี�สบินาทแีละแสดงเวลาที�ผา่นไปหรอืเวลาที�เหลอือยูไ่ด ้นอกจากนี�จะตอ้งมนีาฬกิาแสดงเวลาที�เหลอือยูใ่นการ
เขา้สูก่ารยกครั�งตอ่ไป และควรปรากฎใหโ้คช้หรอืนักกฬีาเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

ระบบสญัญาณไฟตดัสนิ (Lights)
ระบบสญัญาณไฟตดัสนิจะตอ้งจัดอยูบ่รเิวรที�ผูต้ดัสนิทําการตดัสนิการแขง่ขนั ผูต้ดัสนิแตล่ะคนจะควบคมุสญัญานไฟสขีาว

และสแีดง ซึ�งแสดงถงึ “การยกสมบรูณ”์ และ “การยกไมส่มบรูณ”์ ตามลําดบั สญัญาณไฟจะถกูจัดเรยีงในแนวนอนและสอดคลอ้งกบั
ตําแหน่งของผูต้ดัสนิทั �งสามทา่น

สญัญาณไฟจะตอ้งถกูตดิตั �งในลกัษณะที�สามารถสวา่งขึ�นพรอ้มกนัและไมแ่ยกกนัสวา่งเมื�อผูต้ดัสนิทั �งสามคนเปิดไฟตดัสนิ
ในกรณีฉุกเฉนิ เชน่ การขดัขอ้งของระบบไฟฟ้าผูต้ดัสนิจะไดรั้บธงสขีาวและสแีดงขนาดเล็ก หรอืไมพ้ายเพื�อใชใ้นการตดัสนิ โดยที�ผู ้
ตดัสนิหลกัจะตอ้งออกคําสั�งดว้ยเสยีงวา่ “flags” เพื�อขอใชธ้งในการตดัสนิในกรณีฉุกเฉนิเชน่นี�

บตัรแสดงสาเหตคุวามลม้เหลวในการยก/ธง
หลงัจากสญัญาณไฟไดถ้กูเปิดและสวา่งแลว้ ผูต้ดัสนิแลว้ผูต้ดัสนิจะยกบตัร หรอืธง หรอืเปิดสญัญาณไฟเพื�อแสดงใหท้ราบ

ถงึสาเหตขุองความลม้เหลวในการยก

ระบบบตัรหมายเลขแสดงสาเหตคุวามลม้เหลวในการยกของผูต้ดัสนิ - เหตผุลของความผดิ
พลาด

สขีองบตัร หมายเลขความลม้เหลว 1 = บตัรสแีดง
หมายเลขความลม้เหลว 2 = บตัรสนํี�าเงนิ
หมายเลขความลม้เหลว 3 = บตัรสเีหลอืง

SQUAT BENCH PRESS DEADLIFT

1.สแีดง

ความผดิพลาดจากการไมส่ามารถงอเขา่
และยอ่ตวัลงจนกระทั�งกระดกูขอ้สะโพก
บรเิวณขาหนบีดา้นหนา้ (hip joint) และ
จดุบนสดุของขาทอ่นบนลไปอยูใ่นระดบั
ที�ตํ�ากวา่จดุบนสดุของหวัเขา่ได ้

1.สแีดง

ความผดิพลาดจากการลดบารล์งไมถ่งึ
บรเิวณหนา้อกหรอืบรเิวณหนา้ทอ้ง เชน่
บารไ์มแ่ตะบรเิวณที�หนา้อกหรอืบรเิวณ
ทอ้ง หรอืสมัผัสกบัเข็มขดั

1.สแีดง

ความผดิพลาดในการไมล็่อคหวัเขา่ให ้
ตรงตอนสิ�นสดุการยก

ความลม้เหลวในการที�ผูเ้ลน่ไมส่ามารถ
ยนืตวัตรงและไมส่ามรถล็อคไหลไ่ปดา้น
หลงัได ้
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2.สฟ้ีา

ความผดิพลาดจากการไมส่ามารถยนืตรง
และนิ�ง ไมเ่หยยีดขาตรงและไมล็่อคหวั
เขา่ในตอนเริ�มตน้และตอนจบการยก

มกีารเดง้ตวัสองครั �ง หรอื มกีารยกขึ�นมาก
กวา่หนึ�งครั �งในขณะยกบารข์ ึ�น หรอื มกีาร
เคลื�นอตวัตํ�าลงของบารใ์นจังหวะขึ�น

2.สฟ้ีา

การเคลื�อนตวัตํ�าลงของบารท์ั �งตวับารใ์น
จังหวะดนัขึ�น

ความผดิพลาดจากการไมส่ามารถเหยยีด
แขนดนับารจ์นแขนเหยยีดตงึ ล็อคแขน
คา้งและนิ�งไวไ้ดใ้นทา่จบ

2.สฟ้ีา

การเคลื�อนตํ�าลงของตวับารก์อ่นที�บารจ์ะ
ไปถงึระดบัสงูสดุแตก่ารเคลื�อนตํ�าลง
เล็กนอ้ยของบารท์ี�เกดิจากการ
ล็อคหวัไหลไ่ปดา้นหลงั (ทา่จบ) จะไม่
ถอืวา่เป็นการทําผดิกตกิา

ใชห้นา้ขาชว่ยในระหวา่งการยก แตถ่า้ใน
ระหวา่งยกตวับารส์มัผัสกบัหนา้ขาแตไ่มม่ี
การชว่ยยกแตอ่ยา่งใด จะไมถ่อืวา่
เป็นการทําผดิกตกิา

3.สเีหลอืง

ความผดิพลาดจากการกา้วถอยหลงัหรอื
กา้วไปขา้งหนา้หรอืขยบัเทา้ออกดา้นขา้ง
แตโ่ยกเทา้ระหวา่งปลายเทา้และสน้เทา้
นั�นถอืวา่ไมผ่ดิกตกิา

ความผดิพลาดในการไมฟั่งคําสั�งของ
หวัหนา้ผูต้ดัสนิในตอนเริ�มตน้และตอน
สิ�นสดุการยก

ความผดิพลาดจากการสมัผัสบารแ์ละตวั
ของผูเ้ลน่ โดยผูช้ว่ยและผูใ้สนํ่�าหนัก
(spotter/loader) ในลกัษณะที�ชว่ยใหผู้ ้
เลน่ยกนํ�าหนักไดง้า่ยขึ�น ระหวา่งการออก
คําสั�งของผูต้ดัสนิหลกั

ความผดิพลาดจากการสมัผัสของขากบั
ขอ้ศอกหรอืแขนทอ่นบนของผูเ้ลน่ แต่
การสมัผัสเพยีงเล็กนอ้ยในลกัษณะที�ไม่
ไดช้ว่ยในการยกถอืวา่ทําได ้

ความผดิพลาดจากการทําบารห์ลน่หรอื
การปลอ่ยบารล์งพื�นหลงัจากสิ�นสดุการ
ยก

ผูเ้ลน่ทําผดิกฏกตกิาโดยทั�วไปของทา่นี�
ที�กําหนดไวก้อ่นหนา้นี�สําหรับทา่ Squat

การยกไมส่มบรูณ์

3.สเีหลอืง

การปลอ่ยบารจ์มลงบนอกหรอืทอ้ง
หลงัจากที�บารน์ิ�งแลว้เพื�อทําใหก้ารยก
งา่ยขึ�น (heaving)

ความผดิพลาดในการไมฟั่งคําสั�งของ
หวัหนา้ผูต้ดัสนิตอนเริ�มตน้ ระหวา่งการ
ยก และตอนสิ�นสดุการยก

การเปลี�ยนทา่ในการยกที�ตา่งไปจากทา่
เริ�มตน้ เชน่ การยกศรษีะ บา่ และกน้ออก
จากมา้นั�งรวมถงึการเคลื�อนมอืไปทาง
ดา้นขา้งของตวับาร์

การสมัผัสบารแ์ละตวัของผูเ้ลน่โดยผูช้ว่ย
และผูใ้สนํ่�าหนัก (spotter/loader) ใน
ลกัษณะที�ชว่ยใหผู้เ้ลน่ยกนํ�าหนักไดง้า่ย
ขึ�นระหวา่งการออกคําสั�งของผูต้ดัสนิ
หลกั

การที�เทา้ของผูเ้ลน่สมัผัสกบัตวัมา้นั�ง
(ทั �งตวัเบาะและขาของมา้นั�ง)

การตั �งใจใหบ้ารส์มัผัสกบัเสารต์ั �งบารใ์น
ขณะที�ยกเพื�อชว่ยใหย้กบารง์า่ยขึ�น

ผูเ้ลน่ทําผดิกฏกตกิาโดยทั�วไปของทา่นี�
ที�กําหนดไวก้อ่นหนา้นี�สําหรับทา่ Bench
Press

การยกไมส่มบรูณ์

3.สเีหลอืง

การเลื�อนบารล์งกอ่นไดรั้บคําสั�งจากผู ้
ตดัสนิหลกั

การปลอ่ยหรอืวางบารล์งพื�นเวทแีขง่ขนั
โดยไมค่วบคมุนํ�าหนักขาลงของตวับาร์
ดว้ยมอืทั �งสองขา้งของผูเ้ลน่ เชน่การ
ปลอ่ยบารอ์อกจากมอือ่นบารถ์งึพื�น

การโยกตวัของฝ่าเทา้โดยที�ฝ่าเทา้ยงัวาง
อยูท่ี�เดมินั�นถอืวา่สามารถทําได ้หลงัจาก
ที�ผูต้ดัสนิหลกัออกคําสั�ง “Down” แลว้
นั�นการเคลื�อนตวัของเทา้ในลกัษณะใดๆ
กต็ามถอืวา่สามารถทําไดโ้ดยไมถ่อืวา่
ผดิกตกิา

ผูเ้ลน่ทําผดิกฏกตกิาโดยทั�วไปของทา่นี�
ที�กําหนดไวก้อ่นหนา้นี�สําหรับทา่
Deadlift

การยกไมส่มบรูณ์
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ป้ายบอกคะแนน (Scoreboard)
ในการแขง่ขนัจะตอ้งมป้ีายบอกคะแนนที�เหมาะสมสามารถใหร้ายละเอยีดความคบืหนา้ของการแขง่ขนัใหผู้ช้มและเจา้หนา้ที�

ไดรั้บทราบ ชื�อของนักกฬีาควรเรยีงลําดบัตามหมายเลขล็อตของชว่งนั�น ๆ ขอ้มลูคะแนนของการแขง่ขนัตอ้งแสดงเป็นปัจจบุนัใหไ้ด ้
มากที�สดุเทา่ตามความจําเป็น

อปุกรณส์ว่นบคุคล
ชุด สาํหรบัการแขง่ขนั (Suits)
ชุดที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนกั (Supportive)
ชดุยกนํ�าหนักที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักจะใสไ่ดเ้ฉพาะในการแขง่ขนัที�กําหนดใหเ้ป็นแบบ Equipped

ชดุยกนํ�าหนักที�เพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักจะใสไ่ดสํ้าหรับการแขง่ขนัยกนํ�าหนักทั �งหมดที�กําหนดใหเ้ป็นแบบ
Equipped (โดยที�ชดุยกนํ�าหนักแบบที�ไมเ่พิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักสามารถใสแ่ทนได)้ สายของชดุตอ้งใสบ่นบา่ของ
นักกฬีาทั �งสองขา้งตลอด ระหวา่งการยกในทกุ ๆ ทา่ตลอดการแขง่ขนั เฉพาะชดุที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก
(supportive) จากผูผ้ลติที�อยูใ่น “รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF” เทา่นั�นที�สามารถ
ใชไ้ดใ้นการแขง่ขนัได ้ นอกจากนี�ชดุที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักจากผูผ้ลติที�ไดรั้บการอนุมตัจิะตอ้งมคีณุลกัษณะตาม
ขอ้กําหนดทั �งหมดของกฎทางเทคนคิของ IPF ชดุที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักใด ๆ ที�มาจากผูผ้ลติที�ไดรั้บ
การรับรองจาก IPF แตต่วัชดุนั�น ๆ ไมเ่ป็นไปตามกฎทางเทคนคิของ IPF จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นการแขง่ขนั

ชดุที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก (supportive) ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�:
(a) วสัดขุองชดุหนาไดแ้คเ่พยีง 1 ชั �นเทา่นั�น
(b) ชดุตอ้งมขีากางเกง โดยจะตอ้งมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 3 ซม.และไมเ่กนิ 15 ซม.จากดา้นบนของเป้ากางเกงลงไปทางขา

ดา้นใน วดัในลกัษณะที�นักกฬีาสวมชดุอยูใ่นทา่ยนื
(c) การปรับเปลี�ยนชดุเกนิกวา่คา่ความกวา้ง ความยาว หรอืความหนาที�ตั �งไวจ้ะทําใหช้ดุนั�นผดิกฎการแขง่ขนั
(d) ถงึแมว้า่การปรับเปลี�ยนหรอืการพับรอยจบีใหช้ดุและเสื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักรัดแน่นขึ�นจะไม่

ทําใหผ้ดิกฎการแขง่ขนั การปรับเปลี�ยนหรอืการพับเหลา่นี�จะตอ้งปรับตามแนวตะเข็บเดมิ การปรับเปลี�ยนเพื�อชดุและเสื�อยดืยดืใหแ้น่น
ขึ�นโดยไมไ่ดทํ้าผา่นโรงงานไมถ่อืวา่ผดิกฎเมื�อทําในแบบการพับรอยจบี อยา่งไรกต็าม รอยจบีจะตอ้งทําตามแนวตะเข็บเดมิของผู ้
ผลติ รอยจบีเหลา่นี�จะตอ้งทําภายในชดุหรอืเสื�อยดื การปรับเปลี�ยนใด ๆ ในพื�นที�นอกเหนอืจากแนวตะเข็บของผูผ้ลติถอืวา่ผดิกฎการ
แขง่ขนั รอยจบีไมส่ามารถเย็บกลบับนลําตวัของชดุนั�น ๆ ได ้

(e) ตําแหน่งที�มกีารปรับสายคลอ้งบา่ใหแ้น่นขึ�นและสายสว่นที�เกนิมายาวกวา่ 3 เซนตเิมตร จะตอ้งรัดชดุเขา้ขา้งในชดุนั�น
และไมเ่ย็บกลบัลงบนสาย หา้มมวีสัดยุื�นออกมาขา้งนอกชดุเกนิ 3 เซนตเิมตร

(f) ชดุสามารถมโีลโกห้รอืตราสญัลกัษณข์อง
- ผูผ้ลติที�ไดรั้บการรับรอง
- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ในการแขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�า

กวา่เทา่นั�น
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ชุดที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนกั
ในการแขง่ขนัที�กําหนดใหเ้ป็นแบบ CLASSIC (raw/unequipped) ตอ้งสวมชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยก

นํ�าหนัก (Non-supportive) ในทกุทา่ของการแขง่ขนั ชดุประเภทนี�สามารถสวมใสใ่นการแขง่ขนัที�กําหนดใหเ้ป็นแบบ Equipped ได ้
เชน่กนั สายของชดุตอ้งใสบ่นบา่ของนักกฬีา
ทั �งสองขา้งตลอดระหวา่งการยกในทกุ ๆ ทา่ตลอดการแขง่ขนั

เฉพาะชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก (Non-supportive) จากผูผ้ลติที�อยูใ่น  “รายการเครื�องแตง่กายและ
อปุกรณท์ี�ไดรั้บ
การอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF” เทา่นั�นที�สามารถใชไ้ดใ้นการแขง่ขนัได ้ นอกจากนี�ชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยก
นํ�าหนักจาก
ผูผ้ลติที�ไดรั้บการอนุมตัจิะตอ้งมคีณุลกัษณะตามขอ้กําหนดทั �งหมดของกฎทางเทคนคิของ IPF ชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถใน
การยกนํ�าหนักใด ๆ ที�มาจากผูผ้ลติที�ไดรั้บการรับรองจาก IPF แตต่วัชดุนั�น ๆ ไมเ่ป็นไปตามกฎทางเทคนคิของ IPF จะไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชใ้นการแขง่ขนั

ชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก (Non-supportive) ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�
(a) ชดุจะตอ้งเป็นชิ�นเดยีวมลีกัษณะรัดรปูและไมม่คีวามหลวมเมื�อสวมใส่
(b) ชดุจะตอ้งผลติจากผา้หรอืวสัดสุ ิ�งทอสงัเคราะหท์ั �งหมดและชดุดงักลา่วจะตอ้งไมช่ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก

ใหก้บันักกฬีาในทกุ ๆ ทา่
(c) วสัดขุองชดุหนาไดแ้คเ่พยีง 1 ชั �นเทา่นั�น เวน้แตบ่รเิวณเป้ากางเกงสามารถมคีวามหนาได ้2 ชั �นและสามารถมขีนาดพื�นที�

ไดถ้งึ 12 ซม. x 24 ซม.
(d) ชดุตอ้งมขีากางเกง โดยจะตอ้งมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 3 ซม.และไมเ่กนิ 25 ซม.จากจดุบนสดุของเป้ากางเกงลงไปทางขา

ดา้นใน วดัในลกัษณะ
ที�นักกฬีาอยูใ่นทา่ยนื

(e) ชดุสามารถมโีลโกห้รอืตราสญัลกัษณข์อง
- ผูผ้ลติที�ไดรั้บการรับรอง
- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ในการแขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�า

กวา่เทา่นั�น
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เสื�อยดื (T-Shirt)
นักกฬีาจะตอ้งสวมใสเ่สื�อยดืขา้งในชดุสําหรับการแขง่ขนัทั �งในการแขง่ขนัแบบ Squat, Bench Press และ Deadlift มเีพยีง

ขอ้ยกเวน้ที�อนุญาตใหส้วมเสื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักแทนเสื�อยดืไดต้ามกฎของ “เสื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความ
สามารถในการยกนํ�าหนัก” ตามขา้งลา่งนี� โดยไมอ่นุญาตใิหส้วมเสื�อยดืและเสื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักพรอ้มกนั
ได ้

เสื�อยดืตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�
(1) เสื�อยดืจะตอ้งผลติจากผา้หรอืวสัดสุ ิ�งทอสงัเคราะหต์ลอดทั �งชดุ และไมส่ามารถผลติดว้ยวสัดทุี�มลีกัษณะยดืไดใ้ด ๆ ที�

เคลอืบดว้ยสารโพลเีมอร ์หรอืวสัดคุลา้ยๆ กนัที�มลีกัษณะยดืไดไ้มว่า่จะทั �งตวัเสื�อหรอืบางสว่นของเสื�อ จะตอ้งไมม่กีารเย็บตะเข็บเสรมิ
กระเป๋ากระดมุและซปิ จะมไีดแ้คค่อกลมของเสื�อ

(2) เสื�อยดืตอ้งมแีขนเสื�อ แขนเสื�อทั �ง 2 ขา้งตอ้งคลมุหวัไหลข่องนักกฬีาและไมย่าวไปจนถงึหรอืตํ�ากวา่ขอ้ศอกของนักกฬีา
แขนเสื�อจะตอ้งไมถ่กูถลกหรอืมว้นขึ�นไปบนหวัไหลร่ะหวา่งที�นักกฬีากําลงัทําการแขง่ขนั

(3) เสื�อยดืสามารถเป็นสพีื�นรวมถงึสพีื�นหลากส ีจะไมม่โีลโกห้รอืสญัลกัษณใ์ด ๆ หรอืสามารถมโีลโกห้รอืสญัลกัษณข์อง
- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- ภมูภิาคทาง IPF ของนักกฬีา
- งานอเีวน้ที�นักกฬีากําลงัแขง่ขนั
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ในการแขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�า

กวา่เทา่นั�น

เสื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนกั (Supportive Shirts)
อนุญาตใิหนั้กกฬีาสวมใสเ่สื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักที�ไดรั้บการรับรองตาม  “รายการเครื�องแตง่กาย

และอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF” ไดเ้ฉพาะการแขง่ขนัที�กําหนดไวเ้ป็นแบบ Equipped

เสื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�:
(1) เสื�อยดืจะตอ้งผลติจากผา้หรอืวสัดสุ ิ�งทอสงัเคราะหต์ลอดทั �งชดุ และไมส่ามารถผลติดว้ยวสัดทุี�มลีกัษณะยดืไดใ้ด ๆ ที�

เคลอืบดว้ยสารโพลเีมอร ์หรอืวสัดคุลา้ยๆ กนัที�มลีกัษณะยดืไดไ้มว่า่จะทั �งตวัเสื�อหรอืบางสว่นของเสื�อ จะตอ้งไมม่กีารเย็บตะเข็บเสรมิ
กระเป๋ากระดมุและซปิ จะมไีดแ้คค่อกลมของเสื�อ

(2) เสื�อยดืตอ้งมแีขนเสื�อ แขนเสื�อทั �ง 2 ขา้งตอ้งคลมุหวัไหลข่องนักกฬีาและไมย่าวไปจนถงึหรอืตําก่วา่ขอ้ศอกของนักกฬีา
แขนเสื�อจะตอ้งไมถ่กูถลกหรอืมว้นขึ�นไปบนหวัไหลร่ะหวา่งที�นักกฬีากําลงัทําการแขง่ขนั

(3) เสื�อยดืสามารถเป็นสพีื�นสเีดยีวกนัทั �งตวัไมม่โีลโกห้รอืสญัลกัษณ ์หรอืสามารถมโีลโกห้รอืสญัลกัษณข์อง
- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- งานอเีวน้ที�นักกฬีากําลงัแขง่ขนั
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
- สโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ในการแขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�า

กวา่เทา่นั�น
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การปรับเปลี�ยนหรอืซอ่มแซมเสื�อยดืที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักจาการออกแบบดั �งเดมิตามที�ผูผ้ลติและผูท้ี�ได ้
รับการรับรองโดยคณะกรรมการทางเทคนคิไดผ้ลติไวจ้ะทําใหเ้สื�อยดืนั�นผดิกฎสําหรับการนําไปใชใ้นการแขง่ขนั วสัดจุะตอ้งคลมุพื�นที�
ทั �งหวัไหลต่ามที�ชี�ในลกูศรหมายเลข 2

กางเกงช ั�นใน
นักกฬีาตอ้งสวมใสก่างเกงขาสั �นสําหรับการออกกําลงักาย (athletic supporter) หรอืกางเกงชั �นในมาตรฐานทั�วไปที�ทําจากสวมผสม
ของผา้ฝ้าย ผา้ไนลอน หรอืโพลเีอสเตอรภ์ายในชดุสําหรับการแขง่ขนั นักกฬีาหญงิสามารถสวมใสเ่สื�อชั �นในทั�วไปหรอืเสื�อชั �นใน
สําหรับออกกําลงักายได ้ชดุวา่ยนํ�าหรอืชดุที�ผลติดว้ยวสัดทุี�มลีกัษณะยดืไดใ้ด ๆ ที�เคลอืบดว้ยสารโพลเีมอร ์หรอืวสัดคุลา้ยๆ กนัที�มี
ลกัษณะยดืได ้ยกเวน้ยางยดืบรเิวณเอว จะไมส่ามารถสวมใสใ่ตช้ดุที�ใชใ้นการแขง่ขนัได ้กางเกงชั �นในใด ๆ ที�เพิ�มความสามารถในการ
ยกถอืวา่ผดิกฎกตกิาการแขง่ขนัของ IPF

ถงุเทา้
ถงุเทา้ที�สามารถใสไ่ดม้ดีงันี�

- ถงุเทา้อาจมหีลายสหีรอืสอีะไรกไ็ด ้และอาจจะมโีลโกข้องผูผ้ลติได ้
- ถงุเทา้ไมส่ามารถยาวจนสมัผัสกบัปลอกรัดหวัเขา่ได ้
- หา้มใสถ่งุน่องถงุเทา้และกางเกงรัดรปูที�มคีวามยาวเทา่กบัความยาวของขา
- จะตอ้งสวมใสถ่งุเทา้ที�ปกคลมุหนา้แขง้เพื�อความปลอดภยัในการแขง่ขนัทา่ Deadlift

เข็มขดั
ผูแ้ขง่ขนัสามารถใสเ่ข็มขดัสําหรับการแขง่ขนัได ้และถา้สวมใสจ่ะตอ้งอยูด่า้นนอกของชดุยกนํ�าหนัก และอนุญาตใหใ้ช ้

เฉพาะเข็มขดัจากผูผ้ลติที�อยูใ่น “รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF” เทา่นั�น

วสัดแุละการผลติ
(a) ตวัเข็มขดัตอ้งผลติจากหนัง ไวนลิ หรอืวสัดอุื�น ๆที�ไมย่ดืชั �นเดยีว หรอืถา้มมีากกวา่ 1 ชั �นใหป้ระกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยกาว

หรอืเย็บเขา้ดว้ยกนั
(b) เข็มขดัตอ้งไมม่วีสัดรุองหรอืหนุนใด ๆในทกุ ๆ สว่นของของเข็มขดัทั �งภายในและภายนอก
(c) หวัเข็มขดัตอ้งยดึอยูท่ี�ปลายดา้นหนึ�งของสายเข็มขดัโดยใชส้ลกัเกลยีวหรอืการเย็บ
(d) หวัเข็มขดัสามารถมงีา่มหนึ�งหรอืสองงา่มได ้หรอื เป็นประเภท "ปลดล็อคงา่ย" หรอืที�เรยีกวา่ lever
(e) หว่งรัดสายเข็มขดัจะตอ้งตดิอยูใ่กลก้บัหวัเข็มขดัโดยใชส้ลกัเกลยีวหรอืการเย็บ
(f) เข็มขดัอาจเป็นสเีดยีวหรอืหลายส ีและไมม่โีลโกห้รอืสามารถมโีลโกแ้ละสญัลกัษณข์อง

- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
- โลโกห้รอืตราสญัลกัษณข์องสโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ในการ

แขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�ากวา่เทา่นั�น

ขนาด
1. ความกวา้งของเข็มขดั 10 ซม.
2. ความหนาสงูสดุของเข็มขดัคอื 13 มม. ตลอดความยาวหลกัของเข็มขดั
3. ความกวา้งขอบดา้นในของหวัเข็มขดัสงูสดุคอื 11 ซม.
4. ความกวา้งขอบดา้นนอกของหวัเข็มขดัสงูสดุคอื 13 ซม.
5. ความกวา้งสงูสดุของหว่งรัดสายเข็มขดัคอื 5 ซม.
6. ระยะหา่งสงูสดุระหวา่งขอบเข็มขดัและปลายดา้นไกลสดุของหว่งรัดสายเข็มขดัคอื 25 ซม
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จดุวดัขนาดที�ถกูตอ้ง

รองเทา้หรอืรองเทา้บูต๊
รองเทา้หรอืรองเทา้บูต๊ที�สามารถใสไ่ด ้

(a) จะตอ้งสวมเฉพาะรองเทา้กฬีาในรม่เทา่นั�น หรอืรองเทา้บูต๊กฬีา Weightlifting/Powerlifting หรอื Deadlift Slippers ที�อธบิาย
ไปขา้งตน้หมายถงึรองเทา้ที�ใชใ้นกฬีาในรม่เชน่ มวยปลํ�าหรอืบาสเกตบอล สว่นรองเทา้เดนิป่าไมไ่ดร้วมอยูใ่นหมวดหมูน่ี�

(b) หา้มมสีว่นของพื�นรองเทา้ที�สงูกวา่ 5 ซม.
(c) พื�นรองเทา้ตอ้งแบนราบ ยกตวัอยา่งเชน่ ไมม่แีฉกยื�นออกมา ไมม่คีวามขรขุระ หรอืการเปลี�ยนแปลงจากรปูแบบมาตรฐาน
(d) แผน่รองเทา้ภายในรองเทา้ที�ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ�งของรองเทา้ที�ผลติจะไดรั้บการอนุมตัใิหใ้ชไ้ดแ้คค่วามหนาไมเ่กนิ 1 ซม.
(e) ไมอ่นุญาตใิหใ้ชถ้งุเทา้ที�มยีางภายนอกที�รองฝ่าเทา้ในการแขง่ขนัตา่ง ๆ ทั �ง Squat Bench Press และ Deadlift

ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่
ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่จะเป็นทรงกระบอกผลติจากยางเทยีม (Neoprene)  สวมใสเ่ฉพาะที�บรเิวณหวัเขา่เทา่นั�นในขณะที�

กําลงัแขง่ขนั และจะไมส่ามารถนําไปสวมใสใ่นสว่นอื�น ๆ ของรา่งกายไดน้อกจากหวัเขา่ นักกฬีาไมส่ามารถสวมปลอกหุม้บรเิวณหวั
เขา่หากสวมใสส่ายรัดเขา่อยูแ่ลว้ ซึ�งเป็นไปตามกฎของ “สายรัด” ขา้งลา่ง

เฉพาะปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่จากผูผ้ลติที�อยูใ่น “รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั
IPF” เทา่นั�น ที�สามารถใชไ้ดใ้นการแขง่ขนั นอกจากนี�ปลอกหุม้หวัเขา่จากผูผ้ลติที�ไดรั้บการอนุมตัจิะตอ้งทําตามขอ้กําหนดทั �งหมด
ของกฎระเบยีบทางเทคนคิของ IPF ปลอกหุม้หวัเขา่จากผูผ้ลติที�ไดรั้บการอนุมตัทิี�ฝ่าฝืนกฎของ IPF จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นการ
แขง่ขนั

ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดตอ่ไปนี�
(a) ปลอกหุม้ตอ้งผลติจากยางเทยีมนโีอพรนี 1 ชั �นตลอดทั �งชิ�น หรอืมผีา้ชั �นเดยีวปกคลมุไดแ้ละผา้นั�นจะตอ้งมลีกัษณะ

non-supportive มรีอยเย็บตะเข็บได ้หรอืสามารเย็บตดิกบัยางเทยีมได ้ในการผลติปลอกหุม้ขอ้เขา่ทั �งหมดตอ้งไมม่สีว่นใดที�ชว่ย
สง่เสรมิขอ้เขา่ของนักกฬีาใหเ้ดง้กลบัได ้

(b) ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งมคีวามหนาสงูสดุ 7 มม. และความยาวสงูสดุ 30 ซม.
(c) ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งไมม่สีายรัดเพิ�มเตมิ แถบสําหรับปะยดึ (ตนีตุก๊แก) สายมดัใหแ้น่น แผน่รอง หรอือปุกรณ์

ตา่ง ๆ คลา้ยกบัที�กลา่วมานี�ที�ชว่ยสง่เสรมิขอ้เขา่ ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งเป็นทรงกระบอกยาวและมชี ิ�นเดยีว โดยที�ไมม่รีบูรเิวณ
ยางเทยีมหรอืวสัดทุี�ใชป้กคลมุ

(d) เมื�อนักกฬีาสวมใสป่ลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ในการแขง่ขนั ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่จะตอ้งไมส่มัผัสกบัชดุสทูของนักกฬีา
หรอืถงุเทา้และตอ้งอยูก่ ึ�งกลางขอ้เขา่

สายรดั
อนุญาตใหใ้ชส้ายรัดชั �นเดยีวที�ทอดว้ยยางยดืซึ�งคลมุดว้ยโพลเีอสเตอร ์ผา้ฝ้าย หรอืทั �งสองอยา่งรวมกนั หรอืใชผ้า้ยน่

สําหรับการแพทยเ์ทา่นั�น

สายรัดที�ชว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก:
อนุญาตใหใ้ชส้ายรัดที�ผลติจากผูผ้ลติที�ไดล้งทะเบยีนและอนุมตัจิากคณะกรรมการทางเทคนคิเทา่นั�นสําหรับการแขง่ขนั
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สายรัดที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก:
สายรัดที�ทําจากผา้ยน่สําหรับการแพทยห์รอืผา้พันแผลและสายซบัเหงื�อไมต่อ้งขอการอนุมตัจิากทางคณะกรรมการทาง

เทคนคิ

ขอ้มอื
1. สายรัดขอ้มอืตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 1 เมตร มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 8 เซนตเิมตร ปลอกหุม้และแถบสําหรับปะยดึที�ใชสํ้าหรับ

ยดึเกาะรวมกนัใน
ความยาวไมเ่กนิ 1 เมตร สามารถใชห้ว่งตดิไวเ้พื�อชว่ยยดึได ้โดยที�ตวัหวัตอ้งไมอ่ยูเ่หนอืกวา่นวิหวัแมม่อืหรอืนิ�วมอืในระหวา่งการยก
นํ�าหนัก

2. สามารถสวมใสส่ายซบัเหงื�อมาตรฐานได ้โดยที�มคีวามกวา้งไดไ้มเ่กนิ 12 เซนตเิมตร ไมส่ามารถสสวมสายรัดขอ้มอืกบั
สายซบัเหงื�อรว่มกนัได ้

3. ที�คลมุขอ้มอืตอ้งไมม่คีวามยาวเหนอืจดุศนูยก์ลางของขอ้ตอ่บรเิวณขอ้มอืเกนิ 10 เซนตเิมตร หรอืตํ�ากวา่จดุศนูยก์ลาง
ของขอ้ตอ่บรเิวณขอ้มอืเกนิ 2 เซนตเิมตร และตอ้งมคีวามกวา้งไมเ่กนิ 12 เซนตเิมตร

4. ผูห้ญงิมสุลมิสามารถใส ่Hijab ไดใ้นระหวา่งการแขง่ขนั ในการแขง่ขนัแบบ Bench Press คณะกรรมการการแขง่ขนัอาจะ
กําหนดใหนั้กกฬีาผกูผม ซึ�งเป็นไปตามลกัษณะการยกแบบ Bench Press

หวัเขา่
1. สามารถสวมใสส่ายรัดที�มคีวามยาวไมเ่กนิ 2 เมตร และมคีวามกวา้งไมเ่กนิ 8 เซนตเิมตรไดเ้ฉพาะในการแขง่ขนัที�กําหนด

ไวใ้หเ้ป็นแบบ Equipped สายรัดหวัเขา่ตอ้งไมม่คีวามยาวเหนอืจดุศนูยก์ลางของขอ้ตอ่บรเิวณหวัเขา่เกนิ 15 เซนตเิมตร หรอืตํ�ากวา่
จดุศนูยก์ลางของขอ้ตอ่บรเิวณหวัเขา่เกนิ 15 เซนตเิมตร และตอ้งไมม่คีวามกวา้งในการรัดหวัเขา่เกนิ 30 เซนตเิมตร สามารถสวมใส่
ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ที�ทาง IPF อนุมตใิหใ้ชไ้ด ้ไมส่ามารถใหใ้ชท้ั �งสองสิ�งนี�พรอ้มกนัไดโ้ดยเด็ดขาด ยางเทยีม (Neoprene) อาจ
ทํามาจาก “ยางสงัเคราะห ์แตต่อ้งใชใ้สไ่ดใ้นปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่เทา่นั�น”

2. สายรัดตอ้งอยูต่ดิกบัถงุเทา้หรอืชดุสําหรับการแขง่ขนั
3. สายรัดตอ้งไมใ่ชบ้รเิวณอื�น ๆ ตามรา่งกาย

ผา้พนัทางการแพทย ์(Medical tape)
1. สามารถพันผา้พันไดส้องชั �นบรเิวณนิ�วหวัแมม่อื ผา้พันหรอืผา้อื�น ๆ ที�มลีกัษณะคลา้ยคลงึไมส่ามารถสวมใสไ่ดบ้รเิวณอื�น

ใดตามรา่งกายโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการหรอืหวัหนา้กรรมการ ผา้พันทางการแพทยไ์มส่ามารถใชเ้พื�อ
ชว่ยนักกฬีาในการถอืบาร์

2. หากมเีงื�อนไขที�ใชก้อ่นการอนุมตัจิากทางคณะกรรมการ แพทย ์ผูช้ว่ยแพทย ์บคุลากรทางการแพทยท์ี�อยูใ่นหนา้ที� ผา้
พันทางการแพทยส์ามารถใชไ้ดก้บัอาการบาดเจ็บทางรา่งกายตา่ง ๆ ซึ�งจะตอ้งไมทํ่าใหนั้กกฬีามขีอ้ไดเ้ปรยีบที�ไมเ่หมาะสม

3. ในการแขง่ขนัที�อาจไมม่คีณะกรรมการ (jury) อยูแ่ละไมม่บีคุลากรทางการแพทยอ์ยูใ่นหนา้ที� หวัหนา้ผูต้ดัสนิจะเป็นผูม้ี
อํานาจในการตดัสนิการใชผ้า้พันทางการแพทย์

การตรวจสอบอปุกรณส์ว่นบคุคล
1. การตรวจสอบอปุกรณส์ว่นบคุคลสําหรับนักกฬีายกนํ�าหนักทกุ ๆ คนในการแขง่ขนัอาจทําในเวลาใดกไ็ด ้(ชว่งเวลาอาจะมี

การประกาศในระหวา่งการประชมุทางเทคนคิ) จะตอ้งเกดิขึ�นกอ่นอยา่งนอ้ย 20 นาทกีอ่นการเริ�มประเภทรุน่นํ�าหนักนั�น ๆ ของนักกฬีา
2. ตอ้งมกีารมอบหมายกรรมการอยา่งนอ้ย 2 คนในการทําหนา้ที�นี� อปุกรณท์ั �งหมดจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมตักิอ่น

ที�จะรับการประทบัตราหรอืทําเครื�องหมายอยา่งเป็นทางการ
3. สายรัดที�มคีวามยาวเกนิกวา่ที�อนุญาตใหใ้ชจ้ะไมไ่ดรั้บอนุญาต แตส่ามารถตดัสายใหไ้ดค้วามยาวที�ถกูตอ้งและขอเขา้รับ

การตรวจสอบใหมไ่ด ้
4. อปุกรณท์ี�ไดรั้บการพจิารณาวา่ไมส่ะอาดหรอืฉกีขาดจะไมไ่ดรั้บอนุญาต
5. เอกสารการตรวจสอบที�ไดล้งลายมอืชื�อแลว้จะตอ้งสง่ใหก้บัทางประธานคณะกรรมการเมื�อสิ�นสดุชว่งเวลาการตรวจสอบ
6. หากนักกฬีาปรากฎตวับนพื�นที�การแขง่ขนัโดยสวมใสห่รอืใชอ้ปุกรณท์ี�ผดิกฎภายหลงัจากการตรวจสอบแลว้ นอกเหนอื

จากอปุกรณท์ี�ทางกรรมการอาจปลอ่ยผา่นโดยไมไ่ดต้ั �งใจแลว้ นักกฬีาจะถกูถอดสทิธิ�จากการแขง่ขนัโดยทนัที
7. อปุกรณท์ั �งหมดที�กลา่วไวข้า้งตน้ภายใตอ้ปุกรณส์ว่นบคุคลตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
8. นักกฬีาไมส่ามารถใสห่มวกในระหวา่งอยูบ่นพื�นที�การแขง่ขนัในระหวา่งการยกนํ�าหนัก อปุกรณต์า่ง ๆ เชน่นาฬกิาขอ้มอื

เครื�องเพชรพลอยเพื�อความสวยงาม mouthpiece อปุกรณแ์วน่ตา และเครื�องสําหรับสขุอนามยัสําหรับผูห้ญงิจําเป็นตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบ

9. กอ่นจะทําสถติโิลก นักกฬีาจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยผูค้วบคมุทางเทคนคิ หากพบวา่นักกฬีาสวมใสห่รอืใชอ้ปุกรณท์ี�
ผดิกฎการแขง่ขนั นอกเหนอืจากอปุกรณท์ี�ทางกรรมการอาจปลอ่ยผา่นโดยไมไ่ดต้ั �งใจแลว้ นักกฬีาจะถกูถอดสทิธิ�จากการแขง่ขนัโดย
ทนัที
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10. ผูต้ดัสนิและผูค้วบคมุทางเทคนคิสําหรับกประเภทรุน่นํ�าหนักนั�น ๆ จะตอ้งมารวมตวักนั 5 นาทกีอ่นเริ�มตรวจสอบอปุกรณ์
สว่นบคุคล

โลโกข้องผูส้นบัสนนุ
โลโกแ้ละสญัลกัษณข์องผูผ้ลติที�ระบไุวใ้น “รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุมตัสํิาหรับการแขง่ขนั IPF”

ประเทศหรอืนักกฬีาอาจขอใหเ้ลขาธกิาร IPF อนุญาตใหม้โีลโกห้รอืสญัลกัษณเ์พิ�มเตมิเพื�อระบวุา่ไดรั้บการอนุมตัใิหโ้ชวไ์ดบ้น
รายการหรอือปุกรณส์ว่นบคุคลสําหรับประเทศที�ยื�นขอหรอืผูย้กเทา่นั�น โลโกห้รอืตราสญัลกัษณด์งักลา่วตอ้งมาพรอ้มกบัคา่ธรรมเนยีม
ที�กําหนดโดย IPF Executive ทางผูบ้รหิารอาจอนุมตัโิลโกห้รอืสญัลกัษณ ์แตจ่ะมสีทิธิ�ปฏเิสธการอนุมตัติามที�ผูบ้รหิารเห็นวา่
โลโกห้รอืสญัลกัษณจ์ะเป็นการประนปีระนอมผลประโยชนท์างการคา้ของ IPF หรอืไมผ่า่นมาตรฐานที�ด ีนอกจากนี�ผูบ้รหิารยงัมสีทิธิ�
ในการอนุมตัทิี�จะจํากดั ขนาดหรอืตําแหน่งของอปุกรณส์ว่นบคุคลหรอืโลโกห้รอืสญัลกัษณ ์การอนุมตัใิด ๆ การอนุมตัจิะเป็นไปตาม
ปฏทินิคอื ปีตอ่ปี ซึ�งตอ้งสมคัรใหมแ่ละชาํระคา่ธรรมเนยีมสําหรับการใชโ้ลโกห้รอืสญัลกัษณห์ลงัจากที�หมดอาย ุ1 ปี เพื�อดําเนนิการ
ใชต้อ่ โลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัภิายใตก้ฎขอ้นี�จะตอ้งระบไุวใ้นภาคผนวกที� “รายการเครื�องแตง่กายที�ไดรั้บอนุมตัแิละ
อปุกรณสํ์าหรับการใชง้านที�การแขง่ขนั IPF” ยงั IPF เลขาธกิารจะออกหนังสอือนุมตัใิหผู้ส้มคัรที�ประสบความสําเร็จจดหมายที�แสดง
โลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ไดรั้บอนุญาตและระบวุนัที�ไดรั้บการอนุมตัแิละขอ้ จํากดั ในการอนุมตัหินังสอืดงักลา่ว เป็นหลกัฐานที�ยอมรับได ้
สําหรับผูต้ดัสนิในการแขง่ขนัที�ไดรั้บอนุมตั ิโลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัภิายใตก้ฎขอ้นี�จะตอ้งระบไุวใ้นภาคผนวกใน
“รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF”  นอกจากนี�เลขาธกิาร  IPF  จะออกหนังสอือนุมตัใิห ้
ผูส้มคัรที�ประสบความสําเร็จ จดหมายที�แสดงโลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ไดรั้บอนุญาตและระบวุนัที�ที�ไดรั้บการอนุมตัแิละขอ้จํากดัในการ
อนุมตั ิหนังสอืดงักลา่วเป็นหลกัฐานที�ยอมรับไดสํ้าหรับผูต้ดัสนิในการแขง่ขนัที�ไดรั้บอนุมตัิ

โลโกห้รอืสญัลกัษณข์องผูผ้ลติที�ไมอ่ยูใ่น “รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF”
และในสว่นเพิ�มเตมิของโลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ไดรั้บอนุมตัซิ ึ�งกําหนดโดยกฎ “โลโกข้องผูส้นับสนุน” นี�อาจใชเ้ฉพาะกบัเสื�อยดื
รองเทา้ หรอืถงุเทา้เทา่นั�นโดยที�โลโกห้รอืตราสญัลกัษณจ์ะตอ้งพมิพห์รอืปักและมขีนาดไมเ่กนิ 5 ซม. x 2 ซม.

กฎโดยท ั�วไป
1. ไมอ่นุญาตใหใ้หนํ้�ามนั นํ�ามนัหลอ่ลื�น สารหลอ่ลื�นบนรา่งกายหรอือปุกรณส์ว่นบคุคลใด ๆ โดยเด็ดขาด
2. แป้งเด็ก ยางเรซนิ แป้งฝุ่ น หรอืแม็กนเีซยีมคารบ์อเนต ถอืเป็นสารที�กําหนดใหใ้ชท้าตามรา่งกายหรอืเครื�องแตง่กายได ้

แตไ่มส่ามารถทาที�สายรัดได ้
3. ไมอ่นุญาตใหใ้ชส้ารกาวยดึตดิใด ๆ ดา้นใตข้องเครื�องรองเทา้โดยเด็ดขาด รวมถงึวสัดลุกัษณะยดึเหนยีวที�มากบัรองเทา้

เชน่ กระดาษทราย ผา้ทรายและอื�น ๆ รวมถงึเรซิ�นและแมกนเีซยีมคารบ์อเนต นํ�าแบบฉดีสเปรยถ์อืวา่ใชไ้ด ้
4. หา้มใชส้ารแปลกปลอมอื�น ๆ กบัอปุกรณ ์Powerlifting ซึ�งหมายถงึสารตา่ง ๆ ทกุชนดิ ยกเวน้การใชนํ้�ายาฆา่เชื�อโรคเป็น

ครั �งคราวในการทําความสะอาดบาร ์มา้นั�ง หรอืพื�นเวทกีารแขง่ขนั
5. อนุญาตใหส้วมใสเ่ครื�องป้องกนัการกระแทกชนดิเบาระหวา่งถงุเทา้กบัหนา้แขง้ได ้

Powerlifting และกฎการทาํการแขง่ขนั
Squat

1. ผูเ้ลน่จะตอ้งหนัหนา้ไปทางดา้นหนา้ของเวทกีารแขง่ขนั วางบารพ์าดบนบา่ทั �งสองขา้งขนานกบัพื�น มอืและนิ�วมอืทั �งสอง
ขา้งตอ้งจับที�ตวับารภ์ายในบรเิวณปลอกคอดา้นในของบาร์

2. ผูเ้ลน่ยกบารอ์อกจากเสาเกบ็บาร ์(ในจังหวะนี�ผูเ้ลน่สามารถให ้spotter/loader ชว่ยยกออกหรอืไมก่ไ็ด)้ แลว้ใหข้ยบั
ถอยหลงัออกมาอยูใ่นทา่เริ�มตน้ ตวันิ�งและตรง (ลําตวัสามารถเฉยีงไดเ้ล็กนอ้ย) ขาเหยยีดตรงล็อคหวัเขา่ (ทา่เริ�มตน้) จากนั�นผูต้ดัสนิ
หลกัจะออกคําสั�งใหเ้ริ�มยกทา่นี�ดว้ยการสบัแขนลงพรอ้มเสยีงคําสั�ง “Squat” กอ่นที�ผูต้ดัสนิจะออกคําสั�งนี�ผูเ้ลน่สามารถจัดระเบยีบ
รา่งกายไดใ้นลกัษณะที�กฎกตกิาระบไุวเ้ทา่นั�น ภายในเวลา 5 วนิาทนัีบตั �งแตผู่เ้ลน่อยูใ่นทา่เตรยีมพรอ้ม หากผูต้ดัสนิหลกัเห็นวา่ผูเ้ลน่
มลีกัษณะทา่ทางไมพ่รอ้มที�จะเริ�มยก ผูต้ดัสนิหลกัจะออกคําสั�ง “Replace the bar” พรอ้มกบัสบัแขนขึ�นเพื�อความปลอดภยัของผูเ้ลน่
จากนั�นผูต้ดัสนิหลกัจะทําการชี�แจงเหตผุล

3. หลงัจากไดรั้บคําสั�ง “Squat” ใหผู้เ้ลน่เริ�มงอเขา่และยอ่ตวัลงจนกระทั�งกระดกูขอ้สะโพกบรเิวณขาหนบีดา้นหนา้ (hip
joint) และจดุบนสดุของขาทอ่นบนลงไปอยูใ่นระดบัที�ตํ�ากวา่หวัเขา่ การยกในแตล่ะรอบผูเ้ลน่สามารถยกได ้1 ครั�งเทา่นั�น โดยจะเริ�ม
นับตั �งแตต่อนที�ผูเ้ลน่เริ�มงอเขา่

4. ผูเ้ลน่สามารถลกุขึ�น ยนืตรงได(้ลําตวัสามารถเฉยีงไดเ้ล็กนอ้ย) โดยไมต่อ้งรอคําสั�งใด ๆ เหยยีดขาตรงล็อคหวัเขา่ ที�จดุ
ตํ�าสดุของทา่ squat ผูเ้ลน่ไมส่ามารถขยบักน้ลงขึ�นไดซ้ํ�า ๆ (bounce) และหลงัจากที�ผูเ้ลน่เริ�มยกตวัขึ�นจากจดุตํ�าสดุแลว้จะไม่
สามารถเคลื�อนตวัตํ�าลงไดอ้กี เมื�อผูเ้ลน่ยนืนิ�งไดแ้ลว้ (ทา่จบ) ผูต้ดัสนิหลกัจะออกคําสั�งใหเ้กบ็บาร์

5. คําสั�งใหเ้กบ็บารม์ดีงันี�คอื ผูต้ดัสนิหลกัผลกัแขนมาดา้นหลงั (มอืหงายขึ�น) พรอ้มกบัออกคําสั�งวา่ “Rack” จากนั�นผูเ้ลน่จะ
ตอ้งนําบารไ์ปเกบ็ไวท้ี�เสาเชน่เดมิ การเคลื�อนขาของผูเ้ลน่ตอ้งไมอ่ยูใ่นลกัษณะที�เดนิไมไ่หว และเพื�อความปลอดภยัของผูเ้ลน่ผู ้
ตดัสนิหลกัสามารถขอความชว่ยเหลอืจาก spotter/loader ใหช้ว่ยเกบ็บารแ์ตผู่เ้ลน่ยงัจะตอ้งประคองบารไ์ปดว้ย
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6. ในการแขง่ขนัผูเ้ลน่จะม ีspotter/loader บนแทน่แขง่ขนัจํานวนอยา่งนอ้ย 2-5 คน โดยผูต้ดัสนิจะเป็นผูกํ้าหนดจํานวน
spotter/loader ไดต้ลอดชว่งการแขง่ขนั

สาเหตใุนการถกูตดัสทิธิ�ของการแขง่ Squat
1. ความผดิพลาดในการไมฟั่งคําสั�งของหวัหนา้ผูต้ดัสนิตอนเริ�มตน้หรอืตอนสิ�นสดุการยก
2. การเดง้สองตอ่หรอืเคลื�อนตวัตํ�าลงหลงัจากที�ผูเ้ลน่ยกตวัขึ�นจากจดุตํ�าสดุแลว้ squat
3. ความผดิพลาดจากการไมไ่ดย้ดืตวัตั �งตรงแลว้ไมไ่ดล้อ๊คหวัเขา่ในตอนเริ�มยกและตอนยกเสร็จ
4. กา้วถอยหลงัหรอืไปขา้งหนา้หรอืขยบัเทา้ออกดา้นขา้งนั�นถอืวา่ผดิ ขยบัเทา้ระหวา่งตาตุม่และสน้เทา้นั�นไมถ่อืวา่ผดิ

(rocking)
5. ความผดิพลาดจากการงอหวัเขา่และลดตวัลงแลว้ตน้ขาที�ขอ้ตอ่สะโพกนั�นไมไ่ดล้ดลงตํ�ากวา่หวัเขา่ ตามที�เห็นในรปู
6. spotters หรอื loaders สมัผัสบารห์รอืนักยก ระหวา่งคําสั�งของหวัหนา้ผูต้ดัสนิเพื�อชว่ยใหนั้กกฬีายกงา่ยขึ�น
7. ขอ้ศอกหรอืตน้แขนสมัผัสกบัขาเพื�อพยงุหรอืชว่ยในการยกนั�นถอืวา่ผดิ แตก่ารสมัผัสเล็กนอ้ยที�ไมไ่ดม้สีว่นในการชว่ยยก

นั�นสามารถทําได ้
8. การทําบารห์ลน่หรอืการโยนบารห์ลงัจากการยกสิ�นสดุ
9. ไมทํ่าตามขอ้บงัคบัหรอืคําอธบิายทา่ยกตา่ง ๆ ภายใตก้ฎการแขง่ขนั Squat

รปูภาพดา้นลา่งแสดงตําแหน่งของบารโ์ดยทั�วไปแตไ่มจํ่าเป็นตอ้งเป็นเชน่นี�เทา่นั�น และลกัษณะความลกึตามกําหนดของทา่ Squat

Bench Press
1. มา้นั�งจะตอ้งวางบนพื�นที�การแขง่ขนัโดยที�หวัหนัหนา้ไปขา้งหนา้หรอืทํามมุสงูสดุ 45 องศา ผูต้ดัสนิหลกั (Chief

Referee) ตอ้งวางตําแหน่งตวัเองไวท้ี�ดา้นขา้งของ Bench Press Rack
2. ผูเ้ลน่จะตอ้งนอนลงบนมา้นั�งโดยใหศ้รีษะ บา่และกน้สมัผัสเบาะของมา้นั�งตลอดการยก เทา้ตอ้งเหยยีบราบบนพื�นใหเ้ต็ม

ฝ่าเทา้ มอืและนิ�วมอืกําตวับารท์ี�วางอยูก่บัเสาเกบ็บาร ์นิ�วและนิ�วโป้งตอ้งกํารอบบาร ์(thumbs around grip) ลกัษณะการจับบารต์อ้ง
เป็นเชน่นี�ตลอดการยก ผูเ้ลน่สามารถขยบัเทา้ได ้(ในลกัษณะที�เทา้ยงัคงตอ้งวางราบกบัพื�นตลอดเวลา) ผมของผูเ้ลน่จะตอ้งไมบ่งั
ศรีษะดา้นหลงั ผูต้ดัสนิสามารถแจง้ใหผู้เ้ลน่จัดทรงผมเพื�อใหผู้ต้ดัสนิสามารถมองเห็นศรีษะดา้นหลงัของผูเ้ลน่ไดห้ากจําเป็น

3. ผูเ้ลน่สามารถใชแ้ผน่รองเทา้พื�นผวิเรยีบ (plates) เพื�อความมั�นคงในการยดึเกาะกบัพื�นได ้หรอืใชบ้ล็อกสําหรับรองเทา้
ขนาดสงูไมเ่กนิ 30 ซ.ม. ความกวา้งไมเ่กนิ 60 ซ.ม. และความยาวไมเ่กนิ 40 ซ.ม. เพื�อเพิ�มความสงูของพื�นได ้ในการแขง่ขนัระหวา่ง
ประเทศผูจั้ดการแขง่ขนัควรจัดเตรยีมบล็อกรองเทา้ความสงูขนาด 5 10 20และ30 เซนตเิมตร ไวใ้หผู้เ้ขา้แขง่ขนั

4. จํากดัใหม้ ีspotter หรอื loader อยูบ่นพื�นที�การแขง่ขนัไมเ่กนิ 5 คน และไมน่อ้ยกวา่ 2 คนในเวลาใด ๆ หลงัจากวาง
ตําแหน่งตวัเองไดถ้กูตอ้งแลว้ นักกฬีาสามารถขอให ้spotter หรอื loader ชว่ยถอนบารอ์อกจากเสารต์ั �งบารไ์ด ้การยกออกหากให ้
spotter หรอื loader ชว่ยจะตอ้งอยูใ่นชว่งระยะความยาวของแขน
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5. ชว่งหา่งระหวา่งมอืสองขา้งจะตอ้งไมเ่กนิ 81 ซม. โดยวดัจากนิ�วชี� (นิ�วชี�ทั �งสองขา้งตอ้งอยูใ่นจดุบอกตําแหน่ง 81 ซม.
และนิ�วชี�ทั �งนิ�วตอ้งอยูต่ดิกบัจดุมารก์ 81 ซม. หากใช ้maximum grip) หา้มใช ้reverse grip

6. หลงัจากถอนบารอ์อกจากเสารต์ั �งบารแ์ลว้ ไมว่า่จะดว้ยการชว่ยเหลอืของ spotter หรอื loader หรอืไมก่ต็าม นักกฬีาตอ้ง
รอสญัญาณจากหวัหนา้กรรมการโดยใหต้ั �งแขนตรงและขอ้ศอกอยูก่บัที� หวัหนา้กกรมการจะสง่สญัญาณทนัททีี�นักกฬีาไมเ่คลื�อนที�
และบารว์างอยูใ่นตําแหน่งที�เหมาะสมแลว้ นักกฬีาอาจไดรั้บคําสั�ง “Replace” บารพ์รอ้มกบัการเคลื�อนที�แขนไปดา้นหลงัดว้ยเหตผุล
ทางความปลอดภยัหากนักกฬีาไมอ่ยูใ่นตําแหน่งที�ถกูตอ้งกอ่นการเริ�มยกนํ�าหนักเกนิกวา่ 5 วนิาท ีจากนั�นหวัหนา้กรรมการจะบอก
เหตผุลวา่เหตใุดถงึไมส่ง่สญัญาณ

7. สญัญาณในการเริ�มการแขง่ขนัจะตอ้งประกอบดว้ยการเคลื�อนแขนลงดา้นลา่งพรอ้มคําสั�งเสยีง “Start”
8. หลงัจากที�ไดรั้บสญัญาณ นักกฬีาตอ้งลดบารล์งบนหนา้อกหรอืบรเิวณหนา้ทอ้ง (บารต์อ้งไมส่มัผัสกบัเข็มขดั) ถอืคา้งไว ้

กบัที� หลงัจากนั�นหวัหนา้กรรมการจะใหส้ญัญาณคําสั�งเสยีงวา่ “Press” ใหเ้หยยีดแขนดนับารจ์นแขนเหยยีดตงึ ล็อคแขนคา้งและนิ�ง
ไว ้เมื�อนิ�งแลว้ผูต้ดัสนิหลกัจะออกคําสั�งวา่ “Rack” พรอ้มผลกัแขนมาดา้นหลงั   (มอืหงายขึ�น) จากนั�นผูเ้ลน่จะตอ้งนําบารเ์กบ็ไวท้ี�เสา
เชน่เดมิ ในการยกหากผูเ้ลน่ไมส่ามารถนําบารล์งสมัผัสที�หนา้อกหรอืทอ้งได ้หรอืผูเ้ลน่ลดบารล์งสมัผัสเข็มขดัแทนนั�นผูต้ดัสนิกจ็ะ
ออกคําสั�ง “Rack” เชน่กนั

กฎสาํหรบัผูพ้กิารที�เขา้รว่มในการแขง่ขนั Bench Press Championship อยา่งเดยีวของ IPF
การแขง่ขนั Bench Press Championship จะตอ้งจัดขึ�นโดยไมม่กีารแบง่ division พเิศษสําหรับนักกฬีาผูพ้กิารตา่ง ๆ เชน่

ตาบอด มคีวามบกพรอ่งทางการมองเห็น หรอืมคีวามบกพรอ่งทางการเคลื�อนที� เป็นตน้ นักกฬีาอาจไดรั้บการชว่ยเหลอืตอ่และจากมา้
นั�งได ้“การชว่ยเหลอืตอ่” หมายถงึ “ดว้ยความชว่ยเหลอืของโคช้และ/หรอืการใชไ้มพ้ยงุ ไมเ้ทา้ หรอืวลีแชร”์ กฎการแขง่ขนัจะใชไ้ด ้
โดยเทา่เทยีมกนักบักลุม่คนที�มรีา่งกายสมบรูณ ์สําหรับนักกฬีาที�ถกูตดัขาออก จะตอ้งพจิารณาใหใ้ชข้าเทยีมเหมอืนกบัขาปกติ
นักกฬีาจะตอ้งชั�งนํ�าหนักโดยไมม่เีครื�องชว่ยนั�น โดยจะมกีารเพิ�มนํ�าหนักทดแทนใหต้ามตารางสดัสว่นที�ตั �งไว ้ซึ�งมอีา้งองิอยูใ่นหวัขอ้
การชั�งนํ�าหนัก ขอ้ที� 5 สําหรับนักนักกฬีานํ�าหนักที�รา่งกายทอ่นลา่งทํางานผดิปกตซิึ�งตอ้งใชเ้ครื�องพยงุขาหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยคลงึ
สําหรับการเดนิ จะตอ้งพจิารณาวา่อปุกรณนั์�นเป็นสว่นหนึ�งของรา่งกายปกตแิละนักกฬีาจะตอ้งชั�งนํ�าหนักโดยสวมใสอ่ปุกรณนั์�นดว้ย

สาเหตใุนการถกูตดัสทิธิ�ของการแขง่ Bench Press
1.ความผดิพลาดในการไมฟั่งคําสั�งของหวัหนา้ผูต้ดัสนิตอนเริ�มตน้หรอืตอนสิ�นสดุการยก
2.การเปลี�ยนแปลงตําแหน่งทา่ยกที�ไดจั้ดตั �งไวด้แีลว้ในระหวา่งการยกเชน่ การยกหวั, หวัไหลห่รอืกน้ขึ�นจากตําแหน่งแรกที�

โดนตวัมา้นั�งไปแลว้ หรอืมอืที�เคลื�อนไปทางซา้ยหรอืขวาบนบาร์
3. การยกบารข์ ึ�นหรอืการลดบารล์งหลงัจากที�บารไ์ดห้ยดุนิ�งบนอกแลว้หรอืบนบรเิวณทอ้งเพื�อชว่ยในการยก
4. ในขณะที�ยกบารแ์ละยดืบารอ์อกไปแลว้ไดล้ดบารล์ง
5. บารล์ดลงไมถ่งึบรเิวณหนา้อกหรอืบรเิวณทอ้งเชน่บารไ์มแ่ตะบรเิวณที�หนา้อกหรอืบรเิวณทอ้งหรอืกําลงัสมัผัสกบัเข็มขดั
6. ความผดิพลาดจากการไมย่ดืแขนตรงและล็อกขอ้ศอกตอนสิ�นสดุการยก
7. spotters หรอื loaders สมัผัสบารห์รอืนักกฬีาในระหวา่งที�หวัหนา้ผูต้ดัสนิใหส้ญัญาณเพื�อชว่ยใหนั้กกฬีายกงา่ยขึ�น
8. เทา้ของนักกฬีาไปสมัผัสกบัตวัมา้นั�งหรอืบรเิวณทกุสว่นของมา้นั�ง ไมอ่นุญาตใหย้กเทา้ เทา้อนุญาตใหเ้คลื�อนไหวได ้แต่

ตอ้งอยูใ่นแนวราบบน Platform
9. ตั �งใจใหบ้ารส์มัผัสกบัเสาตั �งบารใ์นขณะยกเพื�อใหย้กบารไ์ดง้า่ยขึ�น
10. ไมทํ่าตามขอ้บงัคบัหรอืทําตามการอธบิายทา่ยกตา่ง ๆ

Deadlift
1. ผูเ้ลน่จะตอ้งหนัหนา้ไปทางดา้นหนา้ของเวทกีารแขง่ขนั บารว์างขนานกบัพื�นและอยูด่า้นหนา้ของเทา้ผูเ้ลน่ ผูเ้ลน่จับบาร์

ดว้ยมอืทั �งสองขา้งในลกัษณะที�เขา้กฎกตกิา ดงึบารข์ ึ�นจนตวัตั �งขึ�นตรง
2.ทา่จบที�สมบรูณค์อื ผูเ้ลน่ลอ๊คเขา่ขาเหยยีดตงึ หวัไหลล่อ๊คไปดา้นหลงั
3. ผูต้ดัสนิหลกัจะออกคําสั�งดว้ยการสบัแขนลงพรอ้มเสยีงคําสั�ง “Down” เมื�อตวับารห์ยดุการเคลื�อนไหวและผูเ้ลน่อยูใ่นทา่

จบที�สมบรูณ์
4. การที�บารถ์กูยกขึ�นไมว่า่ดว้ยลกัษณะใดกต็ามจะถอืวา่ผูเ้ลน่เริ�มยกทา่นี�แลว้ และเมื�อเริ�มการยกแลว้ตวับารไ์มส่ามารถ

เคลื�อนตํ�าลงไดเ้ลยจนกวา่ผูเ้ลน่อยูใ่นทา่จบที�สมบรูณ ์ยกเวน้แตก่ารเคลื�อนตํ�าลงเล็กนอ้ยของบารท์ี�เกดิจากการลอ๊คหวัไหลไ่ปดา้น
หลงั (ทา่จบ) จะไมถ่อืวา่เป็นการทําผดิกตกิา

สาเหตใุนการถกูตดัสทิธิ�ของการแขง่ Deadlift
1. การเคลื�อนตํ�าลงของตวับารก์อ่นที�บารจ์ะไปถงึระดบัสงูสดุ
2. การที�ผูเ้ลน่ไมส่ามารถยนืตวัตรงและไมส่ามารถลอ๊คไหลไ่ปดา้นหลงัได ้
3. การที�ผูเ้ลน่ไมส่ามารถลอ๊คเขา่และเหยยีดขาตงึไดใ้นทา่จบ
4. การวางบารล์งบนตน้ขาเพื�อชว่ยรับนํ�าหนักระหวา่งการยก แตก่ารที�บารส์มัผัสตน้ขาในลกัษณะที�ไมไ่ดช้ว่ยรับนํ�าหนักของบารนั์�นไมถ่อืวา่

ผดิกตกิา หากผูต้ดัสนิเกดิความลงัเลไมม่ั�นใจในคําตดัสนิผูเ้ลน่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากความไมม่ั�นใจของผูต้ดัสนินี�
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5. การที�ผูเ้ลน่กา้วเทา้ไปดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั หรอืการเคลื�อนเทา้ไปทางดา้นขา้ง แตก่ารโยกตวัของฝ่าเทา้โดยที�ฝ่าเทา้ยงัวางอยูท่ี�เดมิ
นั�นถอืวา่สามารถทําได ้หลงัจากที�ผูต้ดัสนิหลกัออกคําสั�ง “Down” แลว้นั�นการเคลื�อนตวัของเทา้ในลกัษณะใด ๆ กต็ามถอืวา่สามารถทําได ้

6. การเลื�อนบารล์งกอ่นไดรั้บคําสั�ง “Down” จากผูต้ดัสนิหลกั
7. การปลอ่ยหรอืวางบารล์งพื�นเวทแีขง่ขนัโดยไมค่วบคมุนํ�าหนักขาลงของตวับารด์ว้ยมอืทั �งสองขา้งของผูเ้ลน่ เชน่การปลอ่ยบารอ์อกจาก

มอื
กอ่นบารถ์งึพื�น

8. ผูเ้ลน่ทําผดิกฎกตกิาตา่ง ๆ ที�กําหนด

รปูภาพดา้นลา่งนี�แสดงการยกบารข์ ึ�นโดยใชห้นา้แขง้ชว่ยในขณะยก

การเขา้รบัการช ั�งนํ �าหนกั
1. การเขา้รับการชั�งนํ�าหนักในการแขง่ขนัจะตอ้งเริ�มขึ�นไมเ่ร็วกวา่สองชั�วโมงกอ่นเริ�มการแขง่ขนัรุน่การแขง่นั�นๆหรอืรุน่เหลา่

นั�น นักกฬีาทกุคนในประเภทตา่ง ๆ จะตอ้งเขา้รว่มการชั�งนํ�าหนัก ซึ�งจะดําเนนิการโดยมผีูต้ดัสนิที�ไดรั้บมอบหมาย 2-3 คนอยูด่ว้ย
ประเภทนํ�าหนักตา่ง ๆ อาจจะรวมกนั
ในชว่ง/รอบเดยีว

2. หากยงัไมม่กีารใหเ้ลขล็อตตจะมกีารจับสลากเลขล็อตเพื�อเรยีงลําดบัการชั�งนํ�าหนัก เลขล็อตที�จับมาจะระบลํุาดบัการยก
นํ�าหนักตลอดการแขง่ขนัดว้ยเมื�อนักกฬีากําหนดนํ�าหนักเดยีวกนัในการยก

3. ชว่งเวลาชั�งนํ�าหนักจะมรีะยะเวลา 1 ชั�วโมง 30 นาที
4. การชั�งนํ�าหนักสําหรับนักกฬีาแตล่ะคนจะดําเนนิในหอ้งที�มปีระตปิูดสนทิ โดยมเีพยีงนักกฬีา โคช้ หรอืผูจั้ดการของ

นักกฬีาและผูต้ดัสนิ 2-3 คน นักกฬีาจะตอ้งสวมใสถ่งุเทา้ หรอืมกีระดาษทชิชบูนแผน่หนาบนพื�นที�ตราชั�ง นักกฬีาจะตอ้งระบตุวัตน
ดว้ยการแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง

5. นักกฬีาอาจจะชั�งนํ�าหนักดว้ยรา่งกายเปลอืยเปลา่หรอืใสก่างเกงชั �นในที�มลีกัษณะจําเพาะตา่ง ๆ ที�กําหนดไวต้ามกฎและ
ตอ้งไมม่ผีลในการเปลี�ยนแปลงนํ�าหนักของนักกฬีาหากมคํีาถามในเรื�องนํ�าหนักของชดุชั �นในอาจมกีารเรยีกรอ้งใหช้ั�งนํ�าหนักดว้ย
รา่งกายเปลอืยเปลา่ซํ�าอกีครั �ง “ในการแขง่ขนัที�มผีูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัทั �งสองเพศ กระบวนการชั�งนํ�าหนักอาจเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อใหแ้น่ใจ
วา่นักกฬีาไดรั้บการชั�งนํ�าหนักโดยเจา้หนา้ที�ที�มเีพศเดยีวกบัตนเอง เจา้หนา้ที�คนอื�น ๆ เพิ�มเตมิ (ซึ�งไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นผูต้ดัสนิ)” อาจ
จะไดรั้บมอบหมายใหทํ้าหนา้ที�นี�ได ้

นักกฬีาพกิาร/ขาขาดที�เขา้แขง่ขนั Bench Press Championship ตา่ง ๆ จะไดรั้บคา่เพิ�มเตมิจากนํ�าหนักตวัดงันี�
สําหรับชว่งที�ขาดไปตํ�ากวา่ตาตุม่ลงไปแตล่ะขา้ง = 1/54 ของนํ�าหนักรา่งกาย
สําหรับชว่งที�ขาดไปตํ�ากวา่หวัเขา่ลงไปแตล่ะขา้ง  = 1/36 ของนํ�าหนักตวั
สําหรับชว่งที�ขาดไปเหนอืขึ�นจากหวัเขา่แตล่ะขา้ง = 1/18 ของนํ�าหนักตวั
สําหรับชว่งสะโพกแตล่ะขา้งที�ขาดไป = 1/9 ของนํ�าหนักตวั
สําหรับนักกฬีาที�ชว่งลา่งทํางานไดไ้มส่มบรูณซ์ึ�งตอ้งใชเ้ครื�องดามขาหรอือปุกรณท์ี�คลา้ยคลงึในการเดนิ จะตอ้งถอืวา่
อปุกรณนั์�นเป็นสว่นหนึ�งของรา่งกายและนักกฬีาจะตอ้งชั�งนํ�าหนักโดยใสอ่ปุกรณเ์หลา่นั�นดว้ย

6. นักกฬีาแตล่ะคนมโีอกาสวดันํ�าหนักไดเ้พยีงครั �งเดยีว เฉพาะคนที�นํ�าหนักตวัหนักหรอืเบากวา่คา่จํากดัของประเภทที�ลง
เขา้แขง่ขนัจะไดรั้บอนุญาตใหช้ั�งซํ�าได ้นักกฬีาเหลา่นั�นจะตอ้งกลบัไปชั�งใหมภ่ายในระยะเวลา 1 ชั�วโมง 30 นาท ีมฉิะนั�นจะถกูตดั
สทิธิ�จากการแขง่ขนั นักกฬีาสามารถชั�งนํ�าหนักใหมไ่ดม้ากครั �งตามลําดบัเลขล็อตอนุญาต นักกฬีาสามารถวดันํ�าหนักไดน้อกกรอบ
เวลา 1 ชั�วโมง 30 นาททีี�กําหนดไวใ้นกรณีที�นักกฬีาปรากฎตวัภายในชว่งเวลาที�จํากดัไวแ้ตถ่กูปฏเิสธโอกาสการขึ�นตราชั�งเนื�องจาก
จํานวนนักกฬีาที�เตรยีมวดันํ�าหนักที�มมีาก จากนั�นนักกฬีาอาจไดรั้บอนุญาตใหช้ั�งนํ�าหนักซํ�าอกี 1 ครั�งตามดลุยพนิจิของผูต้ดัสนิ
นํ�าหนักรา่งกายตามตกลงของนักกฬีาที�ชั�งไดจ้ะตอ้งไมถ่กูเผยแพรอ่อกไปจนกวา่นักกฬีาทกุคนที�แขง่ขนัในรุน่การแขง่นั�น ๆ หรอืรุน่
เหลา่นั�น ไดรั้บการชั�งนํ�าหนักครบแลว้
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7. นักกฬีาชั�งนํ�าหนักไดเ้ฉพาะในประเภทที�ไดร้ะบไุวพ้รอ้มการเสนอชื�อ 21 วนักอ่นการแขง่ขนั ในกรณีที�มกีารจัดกลุม่ในรุน่
นํ�าหนักเดยีวกนั กลุม่บแีละซสีามารถยกนํ�าหนักแยกออกไปและยกกอ่นกลุม่เอ หากมกีารแยกกลุม่ตามเวลาที�ตา่งกนัแบบนี� กลุม่เอจะ
ตอ้งมนัีกกฬีาอยา่งนอ้ย 8 (แปด) คน สงูสดุที� 14 (สบิสี�) คน

8. นักกฬีาจะตอ้งตรวจสอบความสงูของที�ตั �งบาร ์squat และ bench press และขนาดบล็อครองเทา้กอ่นเริ�มการแขง่ขนั
เอกสารบนัทกึความสงูของที�ตั �งบารจ์ะตอ้งไดรั้บการลงนามหรอืลงชื�อตน้หลงัจากตรวจสอบโดยนักกฬีาหรอืโคช้ โดยขึ�นอยูก่บัตวั
นักกฬีาเองตามความสนใจ สําเนาเอกสารทางการนี�จะสง่ไปยงัคณะกรรมการ โฆษก และผูจั้ดการพื�นที�การแขง่ขนั

ลาํดบัการแขง่ขนั
ระบบตามรอบ

1. ในชว่งชั�งนํ�าหนักนักกฬีาหรอืโคช้ของนักกฬีาตอ้งแจง้นํ�าหนักแรกในการยกของทั �ง 3 ทา่ ในบตัรยกนํ�าหนักรอบแรก ลง
นามโดยนักกฬีาหรอืโคช้ของนักกฬีาและใหเ้จา้หนา้ที�ดแูลการชั�งนํ�าหนักเกบ็ไว ้บตัรโฆษกจะถอืยดึเป็นบตัรยกนํ�าหนักครั �งแรกที�
เหมาะสม จากนั�นนักกฬีาจะไดรั้บบตัรแจง้นํ�าหนักเปลา่จํานวน 11 ใบไวใ้ชใ้นระหวา่งการแขง่ขนั 3 ใบใชสํ้าหรับการแขง่ขนั Squat 3
ใบใชสํ้าหรับ Bench Press และ 5 ใบ ใชสํ้าหรับ Deadlift แตล่ะทา่การแขง่ขนัจะแบง่กลุม่โดยใชบ้ตัรสตีา่งกนั เมื�อทําการยกนํ�าหนัก
ครั �งแรกแลว้ นักกฬีาหรอืโคช้จะตอ้งเลอืกนํ�าหนักที�ตอ้งการสําหรับการยกนํ�าหนักครั �งที� 2 นํ�าหนักนั�นจะตอ้งกรอกตามตําแหน่งที�ระบุ
ไวบ้นบตัรและสง่ใหเ้ลขานุการการแขง่ขนัหรอืเจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายคนอื�น ๆ ภายในเวลา 1 นาททีี�อนุญาตไวจ้ะหมดลง สําหรับ
การยกนํ�าหนักทั �ง 3 ประเภทในรอบที� 2 และ 3 จะใชก้ระบวนการแบบเดยีวกนันี� ความรับผดิชอบในการแจง้สง่นํ�าหนักภายในเวลาที�
กําหนดเป็นของนักกฬีาและโคช้เทา่นั�น ในระบบตามรอบไมต่อ้งสง่ใหผู้ต้รวจสอบหลายคนตรวจสอบบตัรแจง้นํ�าหนัก แตส่ง่ใหก้บั
เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยตรง ตวัอยา่งของบตัรแจง้นํ�าหนักแสดงไวต้ามขา้งลา่งนี� พงึระลกึไวว้า่ชอ่งใสนํ่�าหนักแรกบนบตัร
แจง้นํ�าหนักจะใชใ้นกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงนํ�าหนักการยกครั�งแรกที�ไดรั้บอนุญาตแลว้เทา่นั�น ในทํานองเดยีวกนั ชอ่งที� 4 และ 5 ใน
บตัรแจง้นํ�าหนัก deadlift มไีวใ้ชสํ้าหรับการเปลี�ยนแปลงการนํ�าหนักสองครั�งที�ไดรั้บการอนุญาตแลว้ในการ deadlift รอบที� 3 หาก
ตอ้งการ สําหรับการแขง่ bench press เพยีงทา่เดยีวนั�นจะใชบ้ตัรที�มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบับตัร deadlift
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บตัรแจง้นํ �าหนกั

2. เมื�อมผีูเ้ขา้แขง่ขนัเขา้ตั �งแต ่10 คนขึ�นไปในการแขง่ขนั 1 รอบ อาจมกีารแบง่ออกเป็นกลุม่เทา่ ๆ กนัของนักกฬีา
อยา่งไรกต็าม ตอ้งมกีารแบง่กลุม่เมื�อมนัีกกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนัในรอบเดยีวกนัตั �งแต ่15 คนขึ�นไป 1 รอบการแขง่ขนัสามารถใชก้ารจัด
ประเภทรุน่นํ�าหนักเดยีวหรอืหลายรุน่นํ�าหนัก กไ็ดต้ามดลุยพนิจิของผูจั้ดการแขง่ขนัเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการนําเสนอ การแขง่ขนัยก
นํ�าหนัก Bench Press Championship อยา่งเดยีวสามารถจัดกลุม่ไดถ้งึ 20 กลุม่การจัดกลุม่จะตอ้งกําหนดโดยการตรวจสอบนํ�าหนัก
รวมที�ดทีี�สดุของนักกฬีาที�ทําไดใ้นการแขง่ขนัระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตใินระหวา่ง 12 เดอืนที�ผา่นมานักกฬีาที�มคีา่นํ�าหนักที�
ทําไดตํ้�าสดุจะจัดอยูใ่นกลุม่แรกในการยกนํ�าหนักพรอ้มกบักลุม่ที�มคีา่นํ�าหนักรวมที�ทําไดส้งูขึ�นอยา่งตอ่เนื�องจัดเป็นกลุม่อื�น ๆ เพิ�มเตมิ
ตามความเหมาะสม หากนักกฬีาไมไ่ดร้ะบคุา่นํ�าหนักที�ทําไดร้วมในชว่ง 12 เดอืนที�ผา่นมา นักกฬีาทา่นนั�นจะถกูจัดอยูใ่นกลุม่ที� 1 โดย
อตัโนมตัิ

3. นักกฬีาแตล่ะคนจะทําการยกนํ�าหนักครั �งแรกในรอบแรก ยกนํ�าหนักครั �งที� 2 ในรอบที� 2 และยกนํ�าหนักครั �งที� 3 ใน
รอบที� 3

4. เมื�อมนัีกกฬีานอ้ยกวา่ 6 คนใน 1 กลุม่ จะตอ้งทําการเพิ�มเวลาอนุญาตชดเชยในชว่งสิ�นสดุของแตล่ะรอบตามนี�: สําหรับ
จํานวน 5 คนใหเ้พิ�ม 1 นาท ี4 คนใหเ้พิ�ม 2 นาท ี3 คนใหเ้พิ�ม 3 นาท ีเวลาเพิ�ม 3 นาทถีอืเป็นเวลาอนุญาตสงูสดุที�ใหไ้ดใ้นชว่งสิ�นสดุ
ของแตล่ะรอบ หากนักกฬีายกนํ�าหนักตอ่จากตวัเองเลยในระหวา่งไดรั้บเวลาชดเชย การใชเ้วลาตามเวลาชดเชย 3 นาทถีอืเป็นระยะ
เวลาสงูสดุที�อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้สําหรับเวลาชดเชยที�เกี�ยวขอ้งกบักลุม่ตา่ง ๆ การถอนบารอ์อกจากที�ตั �งจะทําในชว่งหมดเวลาชดเชย
โดยทําการถอนบาร ์แลว้ตอ่ดว้ย 1 นาทกีอ่นเริ�มการยกนํ�าหนัก

5. นํ�าหนักบนบารจ์ะตอ้งเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�องในระหวา่งแตล่ะรอบ โดยอยูใ่นหลกัของ “rising bar” นํ�าหนักบนบารจ์ะไมม่ี
ทางลดลงภายในรอบหนึ�งๆ ยกเวน้ขอ้ผดิพลาดตามที�ไดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ (i) และจะทําไดต้อนสิ�นสดุในแตล่ะรอบ

6. คําสั�งยกนํ�าหนักในแตล่ะรอบจะกําหนดโดยตวัเลอืกนํ�าหนักของนักกฬีาในรอบนั�น ๆ หากมนัีกกฬีาสองคนเลอืกนํ�าหนัก
เทา่กนั นักกฬีาที�มเีลขสลากนอ้ยที�สดุที�ไดจ้ากการวดันํ�าหนักจะทําการยกนํ�าหนักกอ่น หลกัการนี�ใชไ้ดเ้ชน่เดยีวกบัการยกนํ�าหนัก
Deadlift รอบที� 2 ถงึ 3 ซึ�งนํ�าหนักอาจเปลี�ยนแปลงไดถ้งึสองครั �ง โดยที�เปลี�ยนแปลงไดต้ามที�บารย์งัไมไ่ดย้กขึ�นตามนํ�าหนักที�
นักกฬีาไดเ้ลอืกไวเ้ดมิและตามที�โฆษก
เรยีกนักกฬีามายงับาร์

ตวัอยา่ง:
นักกฬีา A ที�มเีลขสลากหมายเลข 5 ใสนํ่�าหนัก 250.0 กก.
นักกฬีา B ที�มเีลขสลากหมายเลข 2 ใสนํ่�าหนัก 252.5 กก.
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นักกฬีา A ไมส่ามารถยกที� 250.0 กก. ได ้นักกฬีา B สามารถลดนํ�าหนักใหเ้หลอืแค ่250.0 กก. เพื�อชนะการแขง่ไดห้รอืไม่
ไมไ่ด ้ลําดบัการยกยงัคงกําหนดตามหมายเลขสลาก
7. หากไมส่ามารถยกนํ�าหนักสําเร็จ นักกฬีาจะไมย่กนํ�าหนักใหมท่นัท ีแตจ่ะตอ้งรอจนกวา่จะถงึรอบตอ่ไปกอ่นที�จะไดย้ก

นํ�าหนักนั�น ๆ อกีครั �ง
8. หากในรอบใดรอบหนึ�งไมส่ามารถยกนํ�าหนักไดสํ้าเร็จเนื�องจากบารย์กขึ�นผดิ มขีอ้ผดิพลาดจาก spotter ความลม้เหลว

ทางอปุกรณ์ ความผดิพลาดอื�นๆ ที�ไมไ่ดเ้กดิขึ�นจากตวันักกฬีาเอง นักกฬีาสามารถยกนํ�าหนักของตนเองไดอ้กีรอบในตอนจบของรอบ
นั�นๆ ยกเวน้แตก่ารยกครั�งนั�นเป็นการยกแบบทําสถติ ินักกฬีาจะตอ้งยกตอ่จากตวัเองไมว่า่จะอยูร่อบไหนกต็าม หากนักกฬีาเป็นผูเ้ขา้
แขง่ขนัคนสดุทา้ยในรอบนั�นดว้ยแลว้ นักกฬีาทา่นนั�นจะไดรั้บสทิธิ�พัก 3 นาทกีอ่นยกนํ�าหนัก หากเป็นคนที�สองจากทา้ยจะไดรั้บสทิธิ�
พัก 2 นาท ีหากเป็นคนที� 3 จากทา้ยจะไดรั้บ 1 นาท ีในกรณีเหลา่นี�ที�นักกฬีายกนํ�าหนักตอ่จากตวัเองและไดรั้บเวลาพักชดเชย บารจ์ะ
ยกขึ�นทนัททีี�เร ิ�มเขา้การยกนํ�าหนักครั �งใหม ่จากนั�นจะเพิ�มเวลาชดเชยตอ่จากเวลาเดมิ 1 นาทตีอ่การเริ�มการยกนํ�าหนัก เวลาจะเริ�ม
เดนิและนักกฬีาจะมเีวลาตามนั�นในการยกนํ�าหนัก นักกฬีาที�ยกตอ่จากตวัเองจะไดรั้บเวลา 4 นาทวีางบนนาฬกิา ซึ�งนักกฬีาสามารถ
เริ�มยกนํ�าหนักไดท้นัททีี�พรอ้ม นักกฬีาคนที� 2 จากทา้ยในรอบนั�นจะไดเ้วลา 3 นาท ีคนที� 3 จากทา้ยจะได ้�เวลา 2 นาท ีที�เหลอืจะได ้
รับเวลา 1 นาทตีามปกตใินการเริ�มการยกนํ�าหนัก ในการยกนํ�าหนัก deadlift รอบที� 3 และแบบ bench press รอบเดี�ยว หากนักกฬีา
ไดรั้บโอกาสยกนํ�าหนักพเิศษจากคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ๆ (บารย์กขึ�นไมถ่กูตอ้ง พบขอ้ผดิพลาดจาก
spotter หรอืความลม้เหลวทางอปุกรณ)์ นักกฬีาจะไดรั้บโอกาสยกเพิ�มเตมิตามนํ�าหนักที�ถกูตอ้ง โดยที�ตอ้งยกนํ�าหนักตอ่จากตวัเอง

9. อนุญาตใหนั้กกฬีาเปลี�ยนนํ�าหนักในการเริ�มยกครั �งแรกในแตล่ะการยกไดห้นึ�งครั �ง การเปลี�ยนนํ�าหนักอาจจะเปลี�ยนใหส้งู
กวา่หรอืตํ�ากวา่นํ�าหนักเดมิที�สง่ไวแ้ละลําดบัการยกนํ�าหนักในรอบแรกจะเปลี�ยนไปตามลําดบั หากนักกฬีาอยูใ่นกลุม่แรก การ
เปลี�ยนแปลงนี�อาจเกดิขึ�นไดต้ลอดเวลาภายใน 3 นาทกีอ่นเริ�มการยกนํ�าหนักในรอบแรกนั�น กลุม่ตอ่ ๆ มากไ็ดรั้บผลประโยชนท์ี�
คลา้ยคลงึภายในการยกนํ�าหนัก 3 ครั�งหลงัจากที�กลุม่กอ่นหนา้จบรอบสดุทา้ยในการยกนํ�าหนักนั�น ๆ เสน้ตายเหลา่นี�ทางโฆษกจะตอ้ง
ประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ หากไมม่กีารแจง้เสน้ตายแลว้ การใหอํ้านาจการประกาศเชน่การเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ จะเกดิขึ�นและทาง
นักกฬีาสามารถเปลี�ยนไดภ้ายใน 1 นาทขีองการประกาศนั�น

10. นักกฬีาจะตอ้งสง่การยกนํ�าหนักครั �งที� 2 และ 3 ภายใน 1 นาทหีลงัจากยกครั�งแรกแลว้ เวลา 1 นาทนีี�จะเริ�มตน้ขึ�นจาก
เวลาที�มแีสงไฟปรากฎ หากไมส่ง่นํ�าหนักภายในเวลาที�ใหไ้ว ้1 นาท ีนักกฬีาจะไดรั้บสทิธิ�เพิ�มนํ�าหนัก 2.5 กก. ในการยกนํ�าหนักครั �ง
ตอ่ไป หากนักกฬีาไมส่ามารถยกนํ�าหนักสําเร็จในครั �งที�ผา่นมาและไมไ่ดส้ง่นํ�าหนักที�จะใชใ้นการยกตอ่ภายในเวลาที�ใหไ้ว ้1 นาท ีจะ
ใสนํ่�าหนักที�ยกนํ�าหนักลม้เหลวไวท้ี�บารแ์ทน

11. คา่นํ�าหนักที�สง่ไวสํ้าหรับการยกครั�งที� 2 และ 3 ในการยกทั �งสามรอบไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้ในทํานองเดยีวกนัการ
ยกนํ�าหนักครั �งที� 3 ของการยก Squat และ Bench Press กเ็ปลี�ยนไมไ่ด ้ภายในเงื�อนไขนี� เมื�อเริ�มทําการยกนํ�าหนักในครั�งนั�นกไ็ม่
สามารถถอนนํ�าหนักได ้บารจ์ะตอ้งใสนํ่�าหนักที�สง่ไวแ้ละเวลากจ็ะเริ�มเดนิ

12. ในรอบที� 3 ของการแขง่ขนั deadlift สามารถเปลี�ยนนํ�าหนักได ้2 ครั�ง การเปลี�ยนนํ�าหนักอาจจะมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่
นํ�าหนักที�นักกฬีาเคยสง่ไปสําหรับการยกนํ�าหนักครั �งที� 3 อยา่งไรกต็าม การเปลี�ยนแปลงนี�จะทําไดเ้ฉพาะเวลาที�โฆษกยงัไมไ่ดเ้รยีก
นักกฬีามาที�บารท์ี�ใสนํ่�าหนักเดมิ

13. ในการแขง่ขนัยกนํ�าหนักเดี�ยวแบบ bench press กฎโดยทั�วไปจะเหมอืนกนัในการแขง่ขนัยกนํ�าหนักทั �งสามรายการ
อยา่งไรกต็าม ในรอบที� 3 นักกฬีาสามารถเปลี�ยนคา่นํ�าหนักได ้2 ครั�งและกฎที�ระบไุวใ้น (13) สําหรับการแขง่ขนั deadlift กใ็ชไ้ด ้
เทา่เทยีมกนั

14. หากชว่งการยกนํ�าหนักประกอบดว้ยกลุม่เดยีว เชน่มจํีานวนนักกฬีาสงูสดุ 14 คน ชว่งระหวา่งยกนํ�าหนัก
ตา่ง ๆ จะไดอ้ยูท่ี� 20 นาท ีเวลานี�จัดไวเ้พื�อใหแ้น่ใจวา่มเีวลาเพยีงพอตอ่การอบอุน่รา่งกายและการจัดอปุกรณต์า่ง ๆ

15. เมื�อมกีลุม่ที�เขา้รว่มในแตล่ะชว่งตั �งแต ่2 กลุม่ขึ�นไปในพื�นที�การแขง่ขนัเดยีว นักกฬีาจะจัดตามการซํ�าของกลุม่ หลงัจาก
การจบแตป่ระเภทที�มมีากกวา่ 1 กลุม่ (squat, bench press) ชว่งระหวา่งยกนํ�าหนักจะไดอ้ยูท่ี� 10 นาทรีะหวา่งแตล่ะประเภท

ยกตวัอยา่งเชน่หากมผีูเ้ขา้แขง่ขนัในแตล่ะชว่งสองกลุม่ กลุม่แรกจะยกนํ�าหนัก squat ใหเ้สร็จสิ�นทั �ง 3 รอบ แลว้ตอ่ดว้ยกลุม่ที� 2 ซึ�ง
จะยกนํ�าหนัก squat ใหเ้สร็จสิ�นทั �ง 3 รอบ ตอ่จากนั�นจะจัดพื�นที�การแขง่ขนัสําหรับการแขง่ bench press แลว้กลุม่แรกกจ็ะยกนํ�าหนัก
bench press ใหเ้สร็จสิ�นทั �ง 3 รอบ  แลว้ตอ่ดว้ยกลุม่ที� 2 ซึ�งจะยกนํ�าหนัก bench press ใหเ้สร็จสิ�นทั �ง 3 รอบ ตอ่จากนั�นจะจัดพื�นที�
การแขง่ขนัสําหรับการแขง่ deadlift แลว้กลุม่แรกกจ็ะยกนํ�าหนัก deadlift ใหเ้สร็จสิ�นทั �ง 3 รอบ แลว้ตอ่ดว้ยกลุม่ที� 2 ซึ�งจะยกนํ�าหนัก
deadlift ใหเ้สร็จสิ�นทั �ง 3 รอบ ระบบนี�จะชว่ยลบเวลาการเตรยีมพื�นที�การแขง่ขนัโดยไมจํ่าเป็นออกไประหวา่งการยกนํ�าหนัก

คณะกรรมการทางเทคนคิดว้ยความรว่มมอืและความชว่ยเหลอืของผูจ้ดัรายการจะมอบหมายเจา้หนา้ที�ดงัตอ่ไปนี�

1. โฆษก/ผูป้ระกาศ ซึ�งเป็นผูต้ดัสนิระดบัชาต/ิระดบันานาชาตทิี�สามารถสนทนาภาษาองักฤษและพดูภาษาประเทศเจา้ภาพ
ได ้

2. เลขานุการทางเทคนคิ ซึ�งเป็นผูต้ดัสนิระดบันานาชาตทิี�อาจสนทนาและเขยีนเป็นภาษาองักฤษกบัภาษาประเทศเจา้ภาพ
ได ้

3. ผูจั้บเวลา (ผูต้ดัสนิที�ผา่นคณุสมบตั)ิ
4. ผูต้รวจสอบ/คณะสํารวจ
5. ผูเ้กบ็คะแนน
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6. spotter/loader กลุม่ชดุสวมใสท่ี�ถกูตอ้ง - เสื�อคอกลมที�ใชใ้นงานหรอืเสื�อคอกลมสตีามเครื�องแบบตามปกต ิกางเกงวอ
รม์สตีามเครื�องแบบรองเทา้ออกกําลงัการหรอืรองเทา้กฬีา กางเกงขาสั �นสําหรับการเลน่กฬีาสามารถใสใ่นอากาศรอ้นตามที�กรรมการ
ไดต้ั �งกฎไว ้

7. ผูค้วบคมุทางเทคนคิ (ผูต้ดัสนิระดบันานาชาตทิี�ผา่นคณุสมบตั)ิ
8. อาจมกีารมอบหมายเจา้หนา้ที�เพิ�มเตมิไดต้ามตอ้งการ เชน่ แพทย ์ผูช้ว่ยแพทย ์เป็นตน้

หนา้ที�ความรบัผดิชอบของเจา้หนา้ที�มดีงันี�
1. โฆษกมหีนา้ที�ในการดําเนนิการแขง่ขนัใหม้ปีระสทิธภิาพ โฆษกจะทําหนา้ที�เป็นพธิกีรและจัดลําดบัการยกแตล่ะครั �งที�

เลอืกโดยนักกฬีา โดยกําหนดตามนํ�าหนักและลําดบัสลากหากจําเป็น โฆษกจะประกาศนํ�าหนักที�ตอ้งการสําหรับการยกนํ�าหนักครั �งตอ่
ไปและชื�อของนักกฬีา เมื�อบารแ์ละพื�นที�การแขง่ขนัพรอ้มสําหรับการยกนํ�าหนักแลว้ หวัหนา้ผูต้ดัสนิจะกําหนดความพรอ้มใหโ้ฆษก
ทราบ เมื�อโฆษกประกาศวา่บารพ์รอ้ม
และเรยีกนักกฬีาเขา้สูพ่ื�นที�การแขง่ขนัแลว้ เวลาการแขง่ขนักจ็ะเริ�มขึ�น
หากใหอ้ธบิายเพิ�มเตมิกค็อื เมื�อโฆษกประกาศวา่บาร ์“พรอ้ม/ยกขึ�น” แลว้ ตอ่มานักกฬีากจ็ะเตรยีมเขา้สูก่ารยกนํ�าหนัก การยกนํ�าหนัก
ที�ประกาศโดยโฆษกจะตอ้งแสดงบนป้ายบอกคะแนนที�ตั �งอยูใ่นตําแหน่งที�สะดดุตา โดยมชีื�อนักกฬีาเรยีงกนัตามลําดบัสลาก

2. เลขานุการทางเทคนคิมหีนา้ที�เขา้รว่มการประชมุทางเทคนคิกอ่นการแขง่ขนั หากไมม่คีณะกรรมการทางเทคนคิหรอื
สมาชกิของคณะกรรมการนั�นเขา้รว่ม เลขานุการทางเทคนคิจะรวบรวมตารางของกรรมการและผูต้ดัสนิจากชื�อของผูต้ดัสนิเหลา่นั�น
ตามที�ประกาศไวว้า่พรอ้มสําหรับทําหนา้ที�ตลอดการแขง่ขนั เลขานุการจะทํารายชื�อ “ผูต้ดัสนิในหนา้ที�และสมาชกิกรรมการ” ตามที�
จําเป็นสําหรับการแขง่ขนัและแจง้ผูต้ดัสนิของประเภทตา่ง ๆ ตามที�ไดจั้ดสรรไว ้หลงัจากการประชมุทางเทคนคิ เมื�อการเสนอชื�อทมี
ครั �งสดุทา้ยรวบรวมเสร็จสิ�นแลว้ เลขานุการทางเทคนคิจะเริ�มทําเอกสารคะแนน เอกสารตรวจสอบอปุกรณท์ี�ไมไ่ดล้งรายการ เอกสาร
ความสงูที�ตั �งบาร ์และเอกสารลําดบัการวดันํ�าหนักสําหรับแตล่ะประเภทการแขง่ขนั โดยใสช่ื�อของนักกฬีาทั �งหมดที�เสนอชื�อใน
ประเภทนั�น ๆ อาจมกีารจับสลากในขั �นตอนนี�เพื�อลําดบัการวดันํ�าหนักและการยกนํ�าหนัก เลขานุการ ทางเทคนคิจะทําบตัรการแขง่ขนั
สําหรับสง่ใหโ้ฆษกแจกใหนั้กกฬีาทกุคนดว้ยเชน่กนั งานเอกสารรวมถงึการแจกบตัรยกนํ�าหนักของนักกฬีา
ใหเ้พยีงพอตามที�กลา่วมานี�จะใสใ่นซองที�เหมาะสมสําหรับประเภทนํ�าหนักแตล่ะรุน่ในการแขง่ขนัและสง่ใหก้บัหวัหนา้ผูต้ดัสนิใน
ประเภทนั�น ๆ เลขานุการทางเทคนคิจะเขา้รว่มในการวดันํ�าหนักแตล่ะครั �งและใหคํ้าแนะนําดา้นกระบวนการและเรื�องตา่ง ๆ ที�ตอ้งให ้
ความสนใจตอ่ผูต้ดัสนิในหนา้ที�นั �น ๆ เลขานุการทางเทคนคิควรเป็นผูต้ดัสนิระดบันานาชาตทิี�มาจากประเทศเจา้ภาพและสามารถ
จัดการปัญหาตา่ง ๆ ที�อาจเกดิขึ�นไดเ้นื�องจากความยุง่ยากดา้นภาษาในที�แขง่ขนั ถอืเป็นหนา้ที�ของผูอํ้านวยการการจัดงานในการให ้
แบบฟอรม์เปลา่ตา่ง ๆ และเอกสารที�จําเป็นเพื�อใหเ้ลขานุการทางเทคนคิทํางานได ้ เอกสารคําอธบิายงานฉบบัสมบรูณพ์รอ้มทั �ง
เอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งสามารถรับไดจ้ากคณะกรรมการทางเทคนคิโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ซึ�งจะมใีหสํ้าหรับผูอํ้านวยการจัดการ
แขง่ขนัทกุคน

3.  ผูจั้บเวลามหีนา้ที�ในการจดบนัทกึเวลาที�ลว่งเลยไประหวา่งการประกาศและตอนที�บารพ์รอ้มกบัตอนที�นักกฬีาเริ�มการยก
ในแตล่ะครั �ง ผูจั้บเวลามหีนา้ที�จดบนัทกึเวลาเผื�อตา่ง ๆ เมื�อไรกต็ามที�ตอ้งการดว้ย ยกตวัอยา่งเชน่หลงัการยกนํ�าหนัก นักกฬีาจะตอ้ง
ออกจากพื�นที�การแขง่ขนัภายใน 30 วนิาท ีเมื�อนาฬกิาเดนิอยูใ่นตอนยกนํ�าหนัก จะหยดุเดนิไดเ้มื�อหมดเวลาเผื�อแลว้ เมื�อเริ�มการยก
นํ�าหนัก หรอืตามดลุยพนิจิของหวัหนา้ผูต้ดัสนิ ฉะนั�นแลว้ถอืเป็นหนา้ที�สําคญัที�นักกฬีาและโคช้ตอ้งเชก็ความสงูของที�ตั �งบาร ์squat
กอ่นถกูเรยีกตวั เนื�องจากเวลาจะเริ�มเดนิทนัททีี�บารไ์ดป้ระกาศวา่พรอ้มแลว้ การปรับที�ตั �งบารเ์พิ�มเตมิจะตอ้งทําภายในเวลาเผื�อ 1
นาทขีองนักกฬีา เวน้แตว่า่นักกฬีาเสนอความสงูที�ตั �งบารข์องตนเองและทาง spotter/loader จัดไวไ้มถ่กูตอ้ง ฉะนั�นถอืเป็นเรื�อง
จําเป็นที�นักกฬีาหรอืโคช้ตอ้งลงนามหรอืลงอกัษรขึ�นตน้ชื�อตน้ความสงูของที�ตั �งบาร ์สิ�งนี�ถอืเป็นเอกสารอยา่งเป็นทางการซึ�งตอ้งใช ้
พสิจูนใ์นกรณีโตแ้ยง้ใด ๆ นักกฬีามเีวลา 1 นาท ีในการเริ�มการยกนํ�าหนักหลงัจากที�โฆษกเรยีกนักกฬีามาที�บารแ์ลว้ หากไมเ่ริ�มยก
นํ�าหนักภายในเวลาที�กําหนด ผูจั้บเวลาจะขานเวลาแลว้หวัหนา้ผูต้ดัสนิจะตอ้งใหส้ญัญาณเสยีง “rack” พรอ้มการ
เคลื�อนที�แขนไปขา้งหลงั การยกนํ�าหนักจะประกาศวา่ “ไมย่ก” ซึ�งทําใหเ้สยีสทิธิ�การยกนํ�าหนักในครั�งนั�น เมื�อนักกฬีาเริ�มการยก
นํ�าหนักภายในเวลาที�เผื�อไวใ้หข้า้งตน้นาฬกิากจ็ะหยดุเดนิ คําจํากดัความของการเริ�มการยกนํ�าหนักขึ�นอยูก่บัการยกนํ�าหนักที�ทําใน
ครั �งนั�น ๆ ในการยกนํ�าหนัก squat กบั bench press จะเริ�มตามสญัญาณสั�งเริ�มของหวัหนา้ผูต้ดัสนิ โดยอา้งองิไดจ้ากขอ้ที� 3 ของ
หวัขอ้ “ผูต้ดัสนิ” ในการแขง่ขนัแบบ deadlift การเริ�มยกนํ�าหนักจะเกดิขึ�นเมื�อนักกฬีาเริ�มยกบารข์ ึ�นในการยกนํ�าหนักนั�น

4. ผูต้รวจสอบ/คณะสํารวจมหีนา้ที�ในการรวบรวมนํ�าหนักที�จะใชใ้นการยกจากนักนํ�าหนักหรอืโคช้และสง่ขอ้มลูตอ่โฆษกโดย
ทนัท ีนักกฬีาจะไดรั้บ 1 นาทรีะหวา่งหลงัยกนํ�าหนักเสร็จสิ�นในครั �งกอ่นกบัการแจง้นํ�าหนักที�ตอ้งการในการยกครั�งตอ่ไปตอ่โฆษกโดย
แจง้ผา่นผูต้รวจสอบ

5. ผูทํ้าคะแนนมหีนา้ที�บนัทกึความคบืหนา้ของการแขง่ขนัอยา่งถกูตอ้งและเมื�อเสร็จสิ�น และตอ้งทําใหม้ั�นใจไดว้า่ผูต้ดัสนิทั �ง
สามลงนามในใบบนัทกึคะแนน ใบรับรองบนัทกึ หรอืเอกสารอื�นใดที�ตอ้งมลีายเซน็ วทิยากรตอ้งประกาศเรื�องนี�กอ่นที�กรรมการจะหาย
ไป

6. Spotter/loader มหีนา้ที�ยกและวางบาร ์ปรับที�ตั �ง squat และมา้นั�งตามที�ตอ้งการ ทําความสะอาดบารห์รอืพื�นที�การ
แขง่ขนัตามที�หวัหนา้ผูต้ดัสนิเรยีกรอ้ง และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พื�นที�การแขง่ขนัไดรั้บการบํารงุรักษาอยา่งดแีละมสีภาพที�สะอาด
เรยีบรอ้ยอยูต่ลอด ไมใ่หม้ ีspotter/loader นอ้ยกวา่ 2 คนหรอืมากกวา่ 5 คนไมว่า่ในเวลาใดกต็ามบนพื�นที�การแขง่ขนั เมื�อนักกฬีา
เตรยีมที�จะยกนํ�าหนัก spotter/loader สามารถชว่ยถอนบารอ์อกจากที�ตั �งบารไ์ด ้และสามารถชว่ยวางบารก์ลบัที�ไดห้ลงัจากที�ยก
นํ�าหนักเสร็จสิ�นดว้ยเชน่กนั อยา่งไรกต็าม spotter/loader หา้มสมัผัสนักกฬีาหรอืบารใ์นระหวา่งทําการยกนํ�าหนัก ยกตวัอยา่งเชน่
ระหวา่งชว่งเวลาที�ลว่งเลยไปในระหวา่งการประกาศเริ�มและการใหส้ญัญาณสิ�นสดุการยก ขอ้ยกเวน้เดยีวสําหรับกฎนี�คอืหากการยก
นํ�าหนักเสี�ยงอนัตรายและอาจะสง่ผลใหนั้กกฬีาบาดเจ็บได ้spotter/loader สามารถเขา้ชว่ยใหนั้กกฬีาที�บารไ์ดไ้มว่า่จะตามคําเรยีก
รอ้ง
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ของหวัหนา้ผูต้ดัสนิหรอืตวันักกฬีาเอง หากนักกฬีาเสยีสทิธิ�ในการยกที�สมบรูณด์ว้ยความผดิพลาดของ spotter/loader โดยไมเ่กดิ
ความผดิพลาดจากตวัเอง นักกฬีาจะตอ้งไดรั้บสทิธิ�ในการยกนํ�าหนักใหมอ่กีครั �งตามการตดัสนิใจของผูต้ดัสนิและคณะกรรมการตดัสนิ
การแขง่ขนัเมื�อจบรอบนั�น

7. ผูค้วบคมุทางเทคนคิจะเป็นผูต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่นักกฬีาเป็นคนเดยีวกบัที�ประกาศและแตง่กายเรยีบรอ้ยกอ่นขึ�นบนพื�นที�
การแขง่ขนั ผูค้วบคมุทางเทคนคิมหีนา้เขา้รว่มการควบคมุอปุกรณด์ว้ยเชน่กนั

กฎเบ็ดเตล็ดตา่ง ๆ (ขอ้ผดิพลาดในการยกบาร ์การประพฤตผิดิ การอทุธรณ ์และอื�น ๆ)
1. ในระหวา่งการแขง่ขนัใด ๆ ที�เกดิขึ�นบนพื�นที�การแขง่ขนัหรอืเวท ีมเีพยีงนักกฬีาและโคช้ คณะกรรมการ ผูต้ดัสนิที�ทํา

หนา้ที�อยู ่spotter/loader และผูค้วบคมุทางเทคนคิเทา่นั�นที�ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูบ่นพื�นที�การแขง่ขนัหรอืเวท ีในระหวา่งการยกนํ�าหนัก
มเีพยีงนักกฬีา spotter/loader และผูต้ดัสนิเทา่นั�นที�ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูบ่นพื�นที�การแขง่ขนั โคช้จะตอ้งอยูภ่ายในพื�นที�สําหรับ
โคช้ตามที�กําหนดไวโ้ดยคณะกรรมการหรอืเจา้หนา้ที�ทางเทคนคิที�ทําหนา้ที�อยู ่พื�นที�สําหรับโคช้จะตอ้งอยูใ่นรปูแบบที�ใหโ้คช้อยูใ่น
ตําแหน่งที�มองเห็นนักกฬีาไดช้ดัเจนพรอ้มทั �งสามารถใหคํ้าแนะนําและสญัญาณตา่ง ๆ กบันักกฬีาที�เกี�ยวขอ้งกบัรายละเอยีดทาง
เทคนคิ (เชน่ความลกึในการทํา squat) พื�นที�สําหรับโคช้จะตอ้งอยูใ่นระยะไมห่า่งไปกวา่ 5เมตรจากเวทแีละหา่งจากเวทยีกนํ�าหนัก
โดยใหพ้ื�นที�สําหรับใหโ้คช้เดนิเพื�อสงัเกตการยกนํ�าหนักจากดา้นใดกไ็ดท้ั �งในมมุขา้งดา้นหลงัหรอืขา้งดา้นหนา้
การแตง่กายสําหรับโคช้ในการแขง่ขนัระดบันานาชาตจิะตอ้งเป็นชดุวอรม์ของทมีชาตติวัเองพรอ้มทั �งเสื�อคอกลมประจําทมีหรอืที� IPF
อนุมตั ิหรอืสวมใสก่างเกงกฬีาขาสั �นพรอ้มทั �งเสื�อคอกลมประจําทมีหรอืที� IPF อนุมตั ิโดยโคช้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎการแตง่กายนี�
หากไมทํ่าตามกฎอาจสง่ผลใหโ้คช้ไมส่ามารถเขา้รว่มในหอ้งอบอุน่รา่งกายและบรเิวณโดยรอบการแขง่ขนัได ้ซึ�งเป็นไปตามการวาง
กฎของผูต้ดัสนิ

2. นักกฬีาจะตอ้งไมพั่นหรอืปรับเครื�องแตง่กายของตนหรอืใชแ้อมโมเนยีภายในพื�นที�สาธารณะ ขอ้ยกเวน้เดยีวสําหรับกฎนี�
คอืนักกฬีาสามารถปรับเข็มขดัของตนเองได ้

3. ในการแขง่ขนัระดบันานาชาตริะหวา่งนักกฬีาสองคนหรอืระหวา่งสองประเทศที�แขง่ขนัในประเภทนํ�าหนักที�ตา่งกนั
นักกฬีาอาจเปลี�ยนนํ�าหนักที�ตอ้งการในการยกนํ�าหนักไดโ้ดยไมคํ่านงึถงึเหตใุด ๆ นักกฬีาที�ตอ้งการนํ�าหนักที�เบาที�สดุในการเริ�มยก
ครั �งแรกจะตอ้งยกนํ�าหนักกอ่นและจะเป็นการตั �งลําดบัสําหรับการยกนํ�าหนักที�เปลี�ยนไปตลอดการยกนํ�าหนักในรอบนั�น

4. ในการแขง่ขนัที�ยอมรับโดย IPF ตา่ง ๆ นํ�าหนักของบารเ์บลลจ์ะตอ้งทวคีณูดว้ยนํ�าหนัก 2.5 กก. เสมอ เวน้เสยีแตว่า่การ
ยกนํ�าหนักจะทําเพื�อสรา้งสถติ ิในการแขง่ขั �นทั �ง squat, bench press และ deadlift การเพิ�มคา่นํ�าหนักจะตอ้งเพิ�มอยา่งนอ้ย 2.5 กก.
ระหวา่งการยกนํ�าหนักทั �งหมด

- ในการยกนํ�าหนักเพื�อสรา้งสถติ ินํ�าหนักของบารเ์บลลจ์ะตอ้งเกนิกวา่สถติเิดมิอยา่งนอ้ย 0.5 กก.
- ในระหวา่งการแขง่ขนั นักกฬีาอาจขอรอ้งใหย้กนํ�าหนักเพื�อสรา้งสถติทิี�ไมไ่ดท้วคีา่นํ�าหนักดว้ย 2.5 กก.ได ้หากการยก

นํ�าหนักสมบรูณ ์คา่นํ�าหนักที�ทําไดจ้ะบนัทกึอยูใ่นทั �งการยกนํ�าหนักของตนและคา่นํ�าหนักรวม
- การยกนํ�าหนักเพื�อสรา้งสถติอิาจทําในการยกนํ�าหนักที�กําหนดไวโ้ดยนักกฬีาครั �งไหนหรอืทกุครั �งกไ็ด ้
- นักกฬีาสามารถเพิ�มคา่นํ�าหนักนอ้ยกวา่ 2.5 กก. สําหรับการยกเพื�อสรา้งสถติไิดใ้นการแขง่ขนั championship ที�ตนเขา้

แขง่ขนั ยกตวัอยา่งเชน่การยกนํ�าหนัก master ในการแขง่ขนัแบบ open จะไมส่ามารถใชนํ้�าหนักที�ตํ�ากวา่ 2.5 กก. ในการสรา้งสถติิ
ของ master ตา่ง ๆ ได ้

- ในกรณีที�นํ�าหนักที�ตั �งไวใ้นรอบตอ่มาไมท่วคีณูดว้ย 2.5 กก.สําหรับการยกนํ�าหนักเพื�อทําลายสถติ ิคา่นํ�าหนักจะลดลงใหอ้ยู่
ใกลเ้คยีงกบัคา่ทวคีณูดว้ย 2.5 กก. หากมนัีกกฬีาทําลายคา่นํ�าหนักนี�ไดใ้นรอบกอ่นหนา้

ตวัอยา่งที� 1: สถติปัิจจบุนัอยูท่ี� 302.5 กก.
นักกฬีา A ทําการ squat 300 กก. ในรอบแรกและเรยีกคา่นํ�าหนักที� 303.5 กก. นักกฬีา B ทําการ squat 305 กก. ในรอบแรก
การยกนํ�าหนักครั �งที� 2 ของนักกฬีา A จะลดลงมาอยูท่ี� 302.5 กก.

ตวัอยา่งที� 2: สถติปัิจจบุนัอยูท่ี� 300 กก.
นักกฬีา A เรยีกคา่นํ�าหนักเพิ�มเพยีง 1 กก. (301 กก.) โดยยกนํ�าหนักครั �งแรกสําเร็จที� 300 กก. ตามเหตกุารณข์า้งตน้
นักกฬีา B ยกนํ�าหนักได ้305 กก. ในรอบแรก ณ จดุนี�นักกฬีา A จะตอ้งยกนํ�าหนักดว้ยคา่นํ�าหนักเพิ�มที�ใกลเ้คยีงกบั 2.5 กก. ขึ�นไป
(302.5 กก.)

5. หวัหนา้ผูต้ดัสนิจะมหีนา้ที�ตดัสนิใจแตเ่พยีงผูเ้ดยีวหากเกดิกรณีที�มขีอ้ผดิพลาดในการโหลดนํ�าหนักหรอืการประกาศที�ไม่
ถกูตอ้งจากทางโฆษก การตดัสนิใจจะสง่แจง้ตอ่โฆษกที�ทําหนา้ที�ประกาศนั�น ๆ ตวัอยา่งของการโหลดที�ผดิพลาดมดีงันี�

- หากบารท์ี�โหลดมนํี�าหนักเบากวา่ที�ไดเ้รยีกไวเ้ดมิและการยกนํ�าหนักสมบรูณ ์นักกฬีาอาจรับการยกนํ�าหนักที�สมบรูณนั์�นหรอื
เลอืกที�จะยกนํ�าหนักอกีครั �งตามนํ�าหนักที�ไดเ้รยีกไวเ้ดมิ หากการยกนํ�าหนักไมผ่า่นสมบรูณ ์นักกฬีาจะไดรั้บยกนํ�าหนักเพิ�มเตมิตาม
คา่นํ�าหนักที�ไดเ้รยีกไวเ้ดมิ จากทั �ง 2 กรณีนี� การยกนํ�าหนักเพิ�มเตมิอาจทําไดใ้นตอนจบรอบแขง่ขนัที�เกดิขอ้ผดิพลาดขึ�น

- หากบารท์ี�โหลดมนํี�าหนักที�หนักกวา่คา่นํ�าหนักที�เรยีกเดมิและการยกนํ�าหนักสมบรูณ ์นักกฬีาจะไดรั้บผลการยกนํ�าหนักนั�น
อยา่งไรกต็าม อาจะมกีารลดคา่นํ�าหนักไดอ้กีครั �งหากเรยีกใหสํ้าหรับนักกฬีาทา่นอื�น หากการยกนํ�าหนักไมผ่า่นสมบรูณ ์นักกฬีาจะได ้
รับสทิธิ�การยกนํ�าหนักเพิ�มเตมิเมื�อจบรอบการแขง่ขนัที�เกดิขอ้ผดิพลาดขึ�น

- หากการโหลดนํ�าหนักไมเ่ทา่กนัตรงบารท์ั �งสองขา้ง หรอืเกดิการเปลี�ยนแปลงที�บารห์รอืจานนํ�าหนักตา่ง ๆ ระหวา่งทําการ
ยกนํ�าหนัก หรอืพื�นที�การแขง่ขนัไมเ่รยีบรอ้ย หากการยกนํ�าหนักสมบรูณถ์งึแมเ้กดิเหตเุหลา่นี� นักกฬีาสามารถยอมรับผลยกนํ�าหนักนั�น
หรอืเลอืกที�จะยกนํ�าหนักใหมอ่กีครั �งได ้หากคา่การยกนํ�าหนักที�สมบรูณไ์มไ่ดอ้ยูใ่นคา่ทวคีณู 2.5 กก. ลงตวั จะบนัทกึคา่นํ�าหนักที�ตํ�า
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กวา่แตใ่กลเ้คยีงกบัคา่ทวคีณู 2.5 กก. ลงตวัแทน หากการยกนํ�าหนักไมถ่กูตอ้งสมบรูณ ์นักกฬีาจะไดรั้บสทิธิ�ยกนํ�าหนักอกีครั �ง การยก
นํ�าหนักเพิ�มตา่ง ๆ จะทําไดเ้มื�อจบรอบการแขง่ขนัที�เกดิขอ้ผดิพลาดขึ�น

- หากโฆษกประกาศคา่นํ�าหนักผดิพลาด ไมว่า่จะเบากวา่หรอืหนักกวา่คา่นํ�าหนักคา่นํ�าหนักที�นักกฬีาเรยีกไว ้หวัหนา้ผูต้ดัสนิ
จะทําการตดัสนิใจแบบเดยีวกบัขอ้ผดิพลาดในการโหลดนํ�าหนัก

- หากนักกฬีาหรอืโคช้ไมส่ามารถอยูใ่นพื�นที�การแขง่ขนัไดไ้มว่า่ดว้ยเหตใุดกต็ามเพื�อตดิตามการแขง่ขนัและนักกฬีาพลาด
การยกนํ�าหนักดว้ยสาเหตทุี�โฆษกประกาศขา้มนักกฬีาคนนั�นไปในคา่นํ�าหนักที�เหมาะสม คา่นํ�าหนักกจ็ะลดลงตามสมควรและนักกฬีา
จะไดรั้บอนุญาตใหย้กนํ�าหนัก แตทํ่าไดแ้คเ่มื�อจบรอบนั�น ๆ แลว้

- ถา้นักกฬีาถกูกดีกนัจากการยกที�ประสบความสําเร็จโดยขอ้ผดิพลาดของ spotter/loader โดยการโหลดนํ�าหนักผดิหรอื
ความผดิอื�นใดที�ไมใ่ชค่วามผดิของตวันักกฬีาเอง เขาจะไดรั้บการยกอกีครั �งตามดลุยพนิจิของผูต้ดัสนิและคณะลกูขนุเมื�อสิ�นสดุรอบ
ถา้การยกครั�งนั�นเป็นการยกแบบทําสถติ ินักกฬีาจะตอ้งยกตอ่จากตวัเองไมว่า่จะอยูร่อบไหนกต็าม

6. การยกนํ�าหนักไมสํ่าเร็จ 3 ครั�งในการยกนํ�าหนักครั �งใด ๆ จะเป็นการเพกิถอนนักกฬีาจากการแขง่ขนัโดยรวมโดยอตัโนมตัิ
นักกฬีายงัสามารถเขา้แขง่ขนัรางวลัการยกนํ�าหนักรายบคุคลหากยกนํ�าหนักไดโ้ดยสจุรติในการยกนํ�าหนักแตล่ะครั �ง ยกตวัอยา่งเชน่
นํ�าหนักที�ใชใ้นการยกตอ้งอยูใ่นความสามารถของนักกฬีาอยา่งสมเหตสุมผล หากยงัมขีอ้สงสยัใด ๆ ทางคณะกรรมการตดัสนิการ
แขง่ขนัจะเป็นผูต้ดัสนิใจ

7. นอกจากการเริ�มตน้ถอนบารจ์ากที�ตั �งบารแ์ลว้ นักกฬีาจะไมไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืใด ๆ จาก spotter/loader ในการจัด
ตําแหน่งตวัเองสําหรับการยกนํ�าหนักในแตล่ะครั �ง

8. ในการทําการยกนํ�าหนักใหส้มบรูณ ์นักกฬีาจะตอ้งออกจากพื�นที�การแขง่ขนัภายใน 30 วนิาท ีหากไมทํ่าตามกฎขอ้นี�อาจ
สง่ผลใหข้าดคณุสมบตัใินการยกนํ�าหนักในครั�งนั�นตามดลุยพนิจิของผูต้ดัสนิ กฎขอ้นี�ออกแบบสําหรับนักกฬีาที�อาจไดรั้บบาดเจ็บใน
ระหวา่งการยกนํ�าหนักหรอือาจมสีภาพรา่งกายที�ดอ้ยกวา่คนปกต ิเชน่ นักกฬีาที�ตาบอด เป็นตน้

9. หากนักกฬีาไดรั้บบาดเจ็บหรอืเกดิสญัญาณสภาวะที�อาจเป็นอนัตรายตอ่สภาพรา่งกายและสวสัดภิาพของนักกฬีาอยา่ง
มากในระหวา่งการอบอุน่รา่งกายหรอืการแขง่ขนั แพทยท์ี�ไดรั้บหนา้ที�อยา่งเป็นทางการมสีทิธิ�ในการตรวจสภาพรา่งกายได ้หาก
แพทยว์นิจิฉัยวา่ไมส่มควรใหนั้กกฬีายกนํ�าหนักตอ่ไปได ้แพทยส์ามารถแจง้ใหนั้กกฬีาออกจากการแขง่ขนัไดโ้ดยอยูภ่ายใตคํ้า
ปรกึษากบัทางคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั ผูจั้ดการทมีหรอืโคช้ตอ้งไดรั้บแจง้การตดัสนิใจนี�อยา่งเป็นทางการ แนะนําใหใ้ชนํ้�ายา
ซกัฟอกที�ใชใ้นบา้น 1 สว่นตอ่นํ�า 10 สว่นสําหรับการทําความสะอาดเลอืดหรอืเนื�อเยื�อออกจากบารห์รอืพื�นที�การแขง่ขนัและในพื�นที�
อบอุน่รา่งกายหากเกดิ “อบุตัเิหต”ุ ขึ�น

10. หากนักกฬีาหรอืโคช้อยูบ่นหรอือยูใ่กลพ้ื�นที�การแขง่ขนัเพื�อทําความเสื�อมเสยีใหแ้กว่งการกฬีาจะตอ้งไดรั้บการเตอืน
อยา่งเป็นทางการ หากการกระทําผดินี�ยงัคงเกดิขึ�น คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัหรอืผูต้ดัสนิหากคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั
ไมอ่ยูส่ามารถเพกิถอนสทิธิ�
ของนักกฬีาหรอืโคช้และออกคําสั�งใหนั้กกฬีาหรอืโคช้ออกจากเขตการแขง่ขนัได ้ผูจั้ดการทมีจะตอ้งไดรั้บการแจง้ทั �งเรื�องคําเตอืน
และการเพกิถอนสทิธิ�เสมอ

11. คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัและผูต้ดัสนิสามารถเพกิถอนสทิธิ�นักกฬีาหรอืเจา้หนา้ที�ไดห้ากเห็นวา่การกระทําผดินั�น
รนุแรงพอที�จะ
สมควรเพกิถอนสทิธิ�โดยทนัทแีทนที�จะออกคําสั�งเตอืนกอ่นโดยดจูากเสยีงสว่นใหญ ่ผูจั้ดการทมีจะตอ้งไดรั้บการแจง้การเพกิถอน
สทิธิ�เสมอ

12. ในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิการอทุธรณต์อ่คําตดัสนิ คําวจิารณใ์นดา้นกระบวนการแขง่ขนั หรอืพฤตกิรรมของบคุคลใด
กต็ามที�เขา้รว่มในการแขง่ขนัจากผูต้ดัสนิจะตอ้งใหค้ณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัเป็นคนตดัสนิใจอนุญาต คณะกรรมการตดัสนิการ
แขง่ขนัอาจขอใหม้กีารเขยีนคําอทุธรณไ์ด ้ผูจั้ดการทมี โคช้ หรอืนักกฬีา ในกรณีที�โคช้ไมอ่ยู ่จะตอ้งสง่คําอทุธรณห์รอืคําวจิารณใ์ห ้
กบัประธานคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั คําอทุธรณจ์ะตอ้งสง่โดยทนัทหีลงัจากมกีารแจง้คําอทุธรณแ์ลว้ หากเงื�อนไขยงัไมเ่ขา้ขา่ย
คําอทุธรณจ์ะไมไ่ดรั้บการพจิารณา

13. หากเห็นวา่จําเป็น คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัอาจระงับกระบวนการแขง่ขนัไดช้ั�วคราวเพื�อพจิารณาคําตดัสนิได ้
หลงัจากการพจิารณาอนัสมควรและเมื�อไดรั้บคําตดัสนิที�เป็นเอกฉันทแ์ลว้ คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะสง่คําตดัสนิใหป้ระธาน
จะแจง้ขอ้ตดัสนิจากคํารอ้งนั�น คําตดัสนิจากคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะถอืเป็นที�ส ิ�นสดุและไมม่ใีครมสีทิธิ�ยื�นอทุธรณไ์ดอ้กี เมื�อ
เริ�มการแขง่ขนัตอ่จากการพจิารณาคําตดัสนิแลว้ นักกฬีาคนตอ่ไปมเีวลา 3 นาทใีนการยกนํ�าหนักในรอบของตวัเอง หากมกีารยื�น
คํารอ้งตอ่สมาชกินักกฬีาหรอืเจา้หนา้ที�ของทมีฝั�งตรงขา้ม จะตอ้งมกีารเขยีนคํารอ้งพรอ้มกบัคา่ใชจ้า่ยจํานวน 75 เหรยีญยโูรหรอื
จํานวนเงนิในคา่เงนิอื�นที�เทยีบเทา่ หากคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัพจิารณาเห็นวา่คํารอ้งเป็นเรื�องเล็กนอ้ยหรอืมคีวาม
ประสงคร์า้ย เงนิทั �งหมดหรอืบางสว่นจะถกูเกบ็ไวแ้ละบรจิาคใหก้บั IPF ตามดลุยพนิจิของคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั
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ผูต้ดัสนิ
1. ผูต้ดัสนิจะตอ้งมจํีานวน 3 คน โดยมหีวัหนา้ผูต้ดัสนิหรอืผูต้ดัสนิกลางกบัผูต้ดัสนิรอบขา้งอกี 2 คน บตัรผูต้ดัสนินานาชาติ
และ บตัรผูค้วบคมุทางเทคนคิจะตอ้งอปัเดตและวางไวท้ี�โตะ๊ของคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั
2. หวัหนา้ผูต้ดัสนิมหีนา้ที�ใหส้ญัญาณที�จําเป็นตอ่การยกนํ�าหนักทั �ง 3 แบบ
3. สญัญาณที�ตอ้งการสําหรับการยกนํ�าหนักทั �งสามแบบมดีงัตอ่ไปนี�

4. เมื�อบารถ์กูวางคนืไวบ้นที�ตั �งบารห์รอืบนพื�นที�การแขง่ขนัเมื�อการยกนํ�าหนักสําเร็จ ผูต้ดัสนิจะประกาศคําตดัสนิโดยใชแ้สง
เป็นสญัญาณโดยใชแ้สงสขีาวสําหรับ “การยกนํ�าหนักที�ด”ี และสแีดงสําหรับ “การยกนํ�าหนักไมผ่า่น” จากนั�นจะยกบตัรเพื�อระบสุาเหตุ
ที� “ยกนํ�าหนักไมผ่า่น”

5. ผูต้ดัสนิทั �ง 3 คนอาจนั�งบนตํ�าแหน่งที�ตนมองวา่สามารถมองเห็นการแขง่ขนัไดด้ทีี�สดุไดร้อบ ๆ พื�นที�การแขง่ขนัในระยะ
ไมห่า่งเกนิ 4 เมตรสําหรับการยกนํ�าหนักในแตล่ะประเภท อยา่งไรกต็าม หวัหนา้ผูต้ดัสนิจะตอ้งพงึระลกึเสมอวา่ตอ้งปรากฎตวัให ้
นักกฬีาเห็นในระหวา่งการทํา squat กบั deadlift และผูต้ดัสนิรอบขา้งจะตอ้งพงึระลกึเสมอวา่จะตอ้งปรากฎใหห้วัหนา้ผูต้ดัสนิเห็น
เสมอเพื�อสงัเกตแขนที�ผูต้ดัสนิทั �งสองยกได ้

6. กอ่นเริ�มการแขง่ขนั ผูต้ดัสนิทั �ง 3 คนจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
- พื�นที�การแขง่ขนัและอปุกรณเ์ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัทกุขอ้ บารแ์ละแผน่นํ�าหนักไดรั้บการตรวจสอบในเรื�องความผดิปกติ
ทางดา้นนํ�าหนักและถอนอปุกรณต์า่ง ๆ ที�ชาํรดุ บารแ์ละตวัล็อกสํารองจะตอ้งเตรยีมพรอ้มและวางไวข้า้ง ๆ ในกรณีที�เกดิ
ความเสยีหายตอ่บารแ์ละที�ล็อกตวัเดมิ
- ตาชั�งทํางานถกูตอ้งและแมน่ยํา (ไดรั้บการรับรองในปัจจบุนั)
- นํ�าหนักที�นักกฬีาใชอ้ยูใ่นขดีจํากดันํ�าหนักและเวลาสําหรับประเภทนํ�าหนักของนักกฬีา อปุกรณส์ว่นบคุคลของนักกฬีาได ้
รับการตรวจสอบและเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัในทกุ ๆ แง่
- เป็นหนา้ที�ของนักกฬีาที�จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณท์กุชิ�นที�ตนตอ้งการสวมใสเ่วลาอยูบ่นพื�นที�การแขง่ขนัผา่นการ
ตรวจสอบจากผูต้ดัสนิ หากพบวา่นักกฬีาสวมใสห่รอืใชอ่ปุกรณท์ี�ไมไ่ดรั้บการตรวจสอบอาจไดรั้บบทลงโทษได ้เชน่ การ
เพกิถอนสทิธิ�การแขง่ขนัในการยกครั�งลา่สดุ
7. ในระหวา่งการแขง่ขนัผูต้ดัสนิทั �ง 3 คนตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

- นํ�าหนักของบารท์ี�โหลดไวเ้ป็นไปตามนํ�าหนักที�โฆษกประกาศ ผูต้ดัสนิอาจไดรั้บตารางการโหลดนํ�าหนักสําหรับ
วตัถปุระสงคน์ี�ได ้การตรวจสอบนี�ถอืเป็นความรับผดิชอบรว่มกนัของผูต้ดัสนิ

- อปุกรณส์ว่นบคุคลของนักกฬีาที�ใชบ้นพื�นที�การแขง่ขนัเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัตา่ง ๆ หากผูต้ดัสนิมขีอ้สงสยัตอ่
นักกฬีาในเรื�องดงักลา่ว ผูต้ดัสนิจะตอ้งแจง้หวัหนา้ผูต้ดัสนิใหท้ราบขอ้สงสยัหลงัจากการยกนํ�าหนักในครั�งนั�น จากนั�นประธานคณะ
กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจงึสามารถตรวจสอบอปุกรณส์ว่นบคุคลจของนักกฬีาคนนั�นได ้หากพบวา่นักกฬีาสวมใสห่รอืใชอ้ปุกรณท์ี�
ผดิกฎที�นอกเหนอืจากอปุกรณท์ี�อาจไดรั้บการปลอ่ยผา่นดว้ยความไมต่ั �งใจจากผูต้รวจสอบอปุกรณ ์นักกฬีาจะตอ้งถกูเพกิถอนสทิธิ�
จากการแขง่ขนัโดยทนัท ีหากสวมใสอ่ปุกรณท์ี�ผดิกฎซึ�งเป็นอปุกรณท์ี�ผา่นผูต้รวจสอบอปุกรณด์ว้ยความเลนิเลอ่ และการยกนํ�าหนัก
ในครั�งที�พบอปุกรณนั์�นสมบรูณ ์การยกนํ�าหนักนั�นจะถกูปฏเิสธและนักกฬีาจะไดรั้บโอกาสยกนํ�าหนักใหมอ่กีครั �ง (โดยไมใ่ชอ้ปุกรณท์ี�
ผดิกฎนั�น) ในตอนจบรอบ หากผูค้วบคมุทางเทคนคิอยูด่ว้ย เสื�อผา้ของนักกฬีาจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบกอ่นที�นักกฬีาจะขึ�นสูพ่ื�นที�
การแขง่ขนั

8. กอ่นเริ�มการทํา squat และ bench press ผูต้ดัสนิรอบขา้งทั �ง 2 คนจะยกแขนขึ�นและยกคา้งไวจ้นกวา่นักกฬีาจะอยูใ่น
ตําแหน่งที�ถกูตอ้งเพื�อเริ�มการแขง่ขนั หากผูต้ดัสนิมมีตเิป็นเสยีงสว่นใหญว่า่มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึ�น หวัหนา้ผูต้ดัสนิจะไมใ่หส้ญัญาณเริ�ม
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การยกนํ�าหนัก นักกฬีาจะยงัคงเหลอืเวลาเผื�อที�ยงัไมห่มดไวเ้พื�อจัดตําแหน่งของบารห์รอืทา่ทางของตนใหถ้กูตอ้งเพื�อรับสญัญาณเริ�ม
ตน้ยกนํ�าหนัก เมื�อการยกนํ�าหนักเริ�มตน้ขึ�นแลว้ ผูต้ดัสนิรอบขา้งจะไมเ่รยีกสญัญาณตอ่ขอ้ผดิพลาดในระหวา่งการทําการยกนํ�าหนัก

9. ผูต้ดัสนิจะไมไ่ดรั้บคําชี�แจงทั �งเอกสารหรอืคําพดูทางวาจาใด ๆ เกี�ยวกบักระบวนการแขง่ขนั ฉะนั�นแลว้ ถอืเป็นสิ�งสําคญั
ที�หมายเลขนักกฬีาจะตอ้งตามดว้ยชื�อของนักกฬีาบนป้ายบอกคะแนนเพื�อใหผู้ต้ดัสนิตดิตามลําดบัการยกนํ�าหนักไดต้ลอด

10. ผูต้ดัสนิตอ้งไมพ่ยายามโนม้นา้วคําตดัสนิใด ๆ ของผูต้ดัสนิคนอื�น ๆ
11. หวัหนา้ผูต้ดัสนิสามารถปรกึษากบัผูต้ดัสนิรอบขา้ง กบัทางคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั หรอืกบัเจา้หนา้ที�คนอื�น ๆ

ตามความจําเป็นเพื�อทําใหก้ารแขง่ขนัสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�นได ้
12. หวัหนา้ผูต้ดัสนิอาจสั�งใหทํ้าความสะอาดบารห์รอืพื�นที�การแขง่ขนัไดต้ามดลุยพนิจิ หากนักกฬีาหรอืโคช้ขอรอ้งให ้

ทําความสะอาดบารห์รอืพื�นที�การแขง่ขนั คํารอ้งนี�จะตอ้งใหห้วัหนา้ผูต้ดิสนิหรอืผูค้วบคมุทางเทคนคิเป็นคนประกาศ ไมใ่ช ่spotter
หรอื loader ในการแขง่ขนั deadlift รอบสดุทา้ยตอ้งมกีารทําความสะอาดบารก์อ่นการยกนํ�าหนักทกุครั �ง และในอกีสอบรอบที�เหลอื
ไดห้ากโคช้หรอืนักกฬีาตอ้งการ

13. หลงัจากการแขง่ขนัแลว้ ผูต้ดัสนิทั �ง 3 คนจะตอ้งลงนามเอกสารคะแนนทางการ ใบรับรองผลบนัทกึ หรอืเอกสารอื�น ๆ ที�
ตอ้งลงนาม

14. ในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิผูต้ดัสนิจะไดรั้บคดัเลอืกโดยคณะกรรมการทางเทคนคิและตอ้งพสิจูนค์ณุสมบตัขิองตน
เองในการแขง่ขนั Championship ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ

15. ในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิสามารถเลอืกผูต้ดัสนิสองคนจากประเทศเดยีวกนัเพ9ือตดัสนิในการแขง่ขนัที�มชีาตทิี�ลง
แขง่ขนัมากกวา่ 1 ชาตไิด ้โดยชาตทิี�ผูต้ดัสนิเป็นตวัแทนไมม่นัีกกฬีาเขา้แขง่ในการแขง่ขนั championship นั 2น หากมกีารแขง่ขนั
ในกลุม่เดยีวกนัมากกวา่ 1 กลุม่ จําเป็นตอ้งใชก้รรมการทา่นเดยีวกนัในการตดัสนิ

16. การเลอืกผูต้ดัสนิใหทํ้าหนา้ที�เป็นหวัหนา้ผูต้ดัสนิในการแขง่ขนัประเภทหนึ�งไมไ่ดต้ดัสทิธิ�ในการเลอืกใหเ้ป็นผูต้ดัสนิรอบ
ขา้งในประเภทอื�น ๆ ได ้

17. ในการแขง่ขนั World Championship หรอืการแขง่ขนัอื�นๆ ที�มกีารยกนํ�าหนักเพื�อทําสถติโิลก จะมเีพยีงผูต้ดัสนิจาก
IPF ประเภทที� 1 หรอื 2 เทา่นั�นที�เขา้ตดัสนิได ้แตล่ะประเทศจะตอ้งเสนอชื�อผูต้ดัสนิสงูสดุ 3 คนเพื�อทําหนา้ที�ใน World
Championship โดยบวกกบัผูต้ดัสนิประเภทที� 1 สําหรับหนา้ที�คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัหากมจํีานวนไมเ่พยีงพอ ผูต้ดัสนิที�ได ้
รับการเสนอชื�อทั �งหมดในการแขง่ขนั championship จะตอ้งสามารถเขา้รว่มไดอ้ยา่งนอ้ย 2 วนั

18. ผูต้ดัสนิและสมาชกิคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะสวมชดุตามเครื�องแบบดงันี�

ผูช้าย ในฤดหูนาว: เสื�อเบลเซอรส์นํี�าเงนิเขม้ที�มเีครื�องหมาย IPF ที�เหมาะสมที�หนา้อกดา้นซา้ยกางเกงขายาวสี
เทาที�เหมาะสม (โดยไมใ่ชก่างเกงยนีส)์ กบัเสื�อเชิ�ตสขีาวและเนคไทที�เหมาะสมของ IPF

ผูช้าย ในฤดรูอ้น: กางเกงขายาวสเีทาที�เหมาะสม (โดยไมใ่ชก่างเกงยนีส)์ กบัเสื�อเชิ�ตสขีาวและเนคไทที�
เหมาะสม      ของ IPF

ผูห้ญงิ ในฤดหูนาว: เสื�อเบลเซอรส์นํี�าเงนิเขม้ที�มเีครื�องหมาย IPF ที�เหมาะสมที�หนา้อกดา้นซา้ยกระโปรงหรอื
กางเกงขายาวสเีทาที�เหมาะสม (โดยไมใ่ชก่างเกงยนีส)์ กบัเสื�อเชิ�ตสตรหีรอืเสื�อเชิ�ตสขีาวและผา้พันคอ / เนคไทที�เหมาะสมของ IPF

ผูห้ญงิ ในฤดรูอ้น: กระโปรงหรอืกางเกงขายาวสเีทาที�เหมาะสม (โดยไมใ่ชก่างเกงยนีส)์ กบัเสื�อเชิ�ตสตรหีรอืเสื�อ
เชิ�ตสขีาวและผา้พันคอ / เนคไทที�เหมาะสมของ IPF

เครื�องหมาย IPF และผา้พันคอ/เนคไทจะใชส้แีดงสําหรับผูต้ดัสนิประเภทที� 1  และใชส้ฟ้ีาสําหรับผูต้ดัสนิประเภทที� 2 คณะ
กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะตอ้งกําหนดวา่จะใสช่ดุฤดหูนาวหรอืรอ้น รองเทา้กฬีาไมถ่อืวา่รวมอยูก่บัเสื�อเบลเซอรก์บักางเกงขายาว
ได ้โดยตอ้งสวมใสร่องเทา้ หนังสดํีากบัรองถงุเทา้สดํีา

19. คณุสมบตัขิองผูต้ดัสนิประเภทที� 2 มดีงัตอ่ไปนี�
- ผูต้ดัสนิระดบัชาตทิี�มปีระสบการณอ์ยา่งนอ้ย 2 ปี โดยไดรั้บตําแหน่งเป็นผูต้ดัสนิอยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยใน

การแขง่ขนั National Powerlifting Championship สองครั�งภายในชว่งเวลาดงักลา่ว
- ตอ้งไดรั้บการแนะนําจากทางสมาพันธร์ะหวา่งชาติ
- ตอ้งเขา้รับการสอบภาคภาษาองักฤษแบบขอ้เขยีน/ผา่นคอมพวิเตอรป์ระเภทที� 2 และขอ้สอบภาคปฏบิตั ิณ

World Championship, Continental Championship หรอื Regional Championship
- ตอ้งทําคะแนนผา่น 85 เปอรเ์ซน็ตข์ึ�นไปทั �งในการสอบขอ้เขยีนและภาคปฏบิตั ิ

20. คณุสมบตัขิองผูต้ดัสนิประเภทที� 1 มดีงัตอ่ไปนี�
- ตอ้งเป็นผูต้ดัสนิประเภทที� 2 ที�มปีระวตัทิี�ดใีนระยะเวลาอยา่งนอ้ย 4 ปี
- ตอ้งเขา้ตดัสนิการแขง่ขนั International Championship อยา่งนอ้ย 4 รายการ (ซึ�งไมร่วมถงึ World Bench

Press Championship)
- ตอ้งเขา้รับการสอบภาคภาษาองักฤษแบบขอ้เขยีน/ผา่นคอมพวิเตอรป์ระเภทที� 1 และขอ้สอบภาคปฏบิตั ิณ

World Championship ใด ๆ (ซึ�งไมร่วมถงึ World Bench Press Championship), Continental Championship หรอื Regional
Games หรอื International Tournament

- ตอ้งทําการตดัสนิการยกนํ�าหนักมาแลว้ 75 ครั�ง โดยตอ้งเป็น การแขง่ squat 35 ครั�งในฐานะหวัหนา้ผูต้ดัสนิ
โดยที�นับการยกนํ�าหนักครั �งแรกจากนักกฬีาดว้ย
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- ผูเ้ขา้รว่มจะไดรั้บคะแนน 25 คะแนน และมผีูค้มุสอบเขา้สงัเกตคณุสมบตัใินระหวา่งการตรวจสอบอปุกรณ ์ระหวา่ง
การวดันํ�าหนัก และระหวา่งนั�งอยูบ่นพื�นที�การแขง่ขนั ผูเ้ขา้รว่มจะถกูหกัคะแนนครั�งละ 0.5 คะแนน สําหรับขอ้ผดิพลาดที�อาจฝ่าฝืนกฎ
ทางเทคนคิตา่ง ๆ ผูค้มุสอบจะเป็นสมาชกิของ คณะกรรมการทางเทคนคิของ IPF หรอืเจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากทางคณะ
กรรมการทางเทคนคิของ IPF และนายทะเบยีนผูต้ดัสนิ

- ผูเ้ขา้รว่มตอ้งทําคะแนนรวมไดผ้า่น 90 เปอรเ์ซน็ตข์ึ�นไป ซึ�งมสีดัสว่น 75 คะแนนจากคําตดัสนิที�สั�งบนพื�นที�การ
แขง่ขนัเทยีบกบัสมาชกิคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัและผลงานในหนา้ที�ตา่ง ๆ ที�จําเป็น เชน่ การตรวจสอบอปุกรณ ์การวดันํ�าหนัก
และการคมุคมุพื�นที�การแขง่ขนั

- ตอ้งไดรั้บการเสนอชื�อจากสมาพันธร์ะหวา่งชาตติอ่หวัหนา้คณะกรรมการทางเทคนคิและนายทะเบยีนผูต้ดัสนิใน 3
เดอืนกอ่นเริ�มการทดสอบ หลกัในการเสนอชื�อมดีงันี�

1. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มในฐานะผูต้ดัสนิ
2. อนัดบัความสําคญัในฐานะของผูต้ดัสนิประเภทที� 2
3. เวลาวา่ในการเป็นผูต้ดัสนิในการแขง่ขนัระดบันานาชาตใินอนาคต
4. ความรูแ้ละความสามารถทางภาษาองักฤษ
- คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มประเภทที� 1 นั�น ผูต้ดัสนิจะตอ้งสามารถสนทนาเป็นภาษาองักฤษในมาตรฐานที�เขา้ใจใน

ขอ้โตแยง้ไดส้มบรูณ ์โดยเฉพาะเวลาที�ถกูขอใหเ้ขา้รว่มในหนา้ที�คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั สําหรับประเด็นนี� ผูค้มุสอบจะตดัสนิ
ความสามารถของผูเ้ขา้รว่มเอง หากผูเ้ขา้รว่มผา่นการสอบประเภทที� 1 แตพ่ดูภาษาองักฤษไมไ่ดจ้ะไดเ้ป็นผูต้ดัสนิประเภทที� 1 ใน
ระดบัภมูภิาคและสามารถเขา้รว่มในคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัไดท้ี�การแขง่ขนัระดบัภมูภิาคหรอืระดบัชาตเิทา่นั�น

21. การคดัเลอืกผูเ้ขา้รับการทดสอบโดยทาง IPF จะเปลี�ยนแปลงไปตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี�
- จํานวนของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อที�ไดรั้บ
- จํานวนตําแหน่งการทดสอบที�มอียู่
- ความตอ้งการสําหรับผูต้ดัสนิประเภทที� 1 ภายในประเทศตา่ง ๆ ในปัจจบุนั

22. กระบวนการทดสอบเป็นไปดงันี�
a. ประเภทที� 2
ผูเ้ขา้ทดสอบจะไดรั้บการสอบขอ้เขยีน/ผา่นระบบคอมพวิเตอรเ์ป็นภาษาองักฤษเฉพาะหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรม

ดา้นกฎขอ้บงัคบัครอบคลมุเรยีบรอ้ยแลว้ภายใตก้ารกํากบัของผูต้ดัสนิประเภทที� 1 ที�ไดรั้บการอนุมตัซิ ึ�งไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้
คมุสอบจากทางคณะกรรมการทางเทคนคิของ IPF และทะเบยีนผูต้ดัสนิ การสอบภาพปฏบิตัจิะไดรั้บหลงัจากการสอบขอ้เขยีน/ผา่น
ระบบคอมพวิเตอรใ์นระหวา่งการแขง่ขนั ผูเ้ขา้ทดสอบจะเป็นผูต้ดัสนิรอบขา้งและตอ้งทําการตดัสนิการยกนํ�าหนักทั �งหมด 100 ครั�ง
โดยที�ตอ้งตดัสนิการแขง่ squat 40 ครั�ง ผูเ้ขา้ทดสอบตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากทางคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัและไดค้ะแนน
อยา่งนอ้ย 85 เปอรเ์ซน็ตจ์ากการตดัสนิทั �งหมดเมื�อเทยีบกบัผูต้ดัสนิที�เขา้รว่มตดัสนิสว่นใหญ ่การตดัสนิจะเริ�มตน้ในรอบแรกของการ
ยกนํ�าหนัก การสอบขอ้เขยีน/ผา่นระบบคอมพวิเตอรแ์ละภาคปฏบิตัปิระเภทที� 2 จะจัดขึ�นรว่มกนัเฉพาะกบัการแขง่ powerlifting
championship ระดบัภมูภิาคหรอืนานาชาตเิทา่นั�น

b. ประเภทที� 1
ผูเ้ขา้ทดสอบจะไดรั้บการสอบภาคปฏบิตัแิละการสอบขอ้เขยีน/ผา่นระบบคอมพวิเตอร ์ณ การแขง่ World

Championship (ซึ�งไมร่วมถงึ World Bench Press Championship) Continental Championship และ Regional
Championship ใด ๆ ผูเ้ขา้ทดสอบจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากทางคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั ผูเ้ขา้ทดสอบจะตอ้งทําคะแนน
ไดอ้ยา่งนอ้ย 90 เปอรเ์ซน็ต ์จากการตดัสนิทั �งหมดเมื�อเทยีบกบัสมาชกิคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัสว่นใหญท่ี�เขา้รว่มตรวจสอบ
ซึ�งรวมถงึความสามารถของผูเ้ขา้ทดสอบที�เห็นไดจ้ากการทําหนา้ที�อื�น ๆ ดว้ย เชน่การทดสอบการตรวจอปุกรณแ์ละกระบวนการการ
วดันํ�าหนักตา่ง ๆ การตดัสนิจะเริ�มตน้ขึ�นในการยกนํ�าหนักรอบแรก

23. จะตอ้งจา่ยคา่ทดสอบใหก้บัเจา้หนา้ที�คลงัของ IPF กอ่นการทดสอบเสมอ เอกสารคะแนนการทดสอบทั �งหมดจะตอ้งได ้
รับการตรวจคะแนนจากทางผูต้ดัสนิที�คมุสอบนั�น เมื�อการตรวจคะแนนเสร็จสมบรูณ ์ผูเ้ขา้ทดสอบจะตอ้งไดรั้บการแจง้คะแนนตา่ง ๆ
เอกสารคะแนนที�ไดรั้บการตรวจแลว้จะตอ้งสง่ไปยงัทะเบยีนผูต้ดัสนิเสมอ

24. หลงัจากไดรั้บผลการทดสอบแลว้ ทางทะเบยีนผูต้ดัสนิจะแจง้ผลตอ่เลขานุการแหง่ชาตขิองสมาพันธข์องผูเ้ขา้ทดสอบ
และสง่หนังสอืรับรองใหก้บัผูเ้ขา้ทดสอบ

25. ผูเ้ขา้ทดสอบที�เขา้รว่มการสอบภาคปฏบิตัจิะไดรั้บการทดสอบจากทางคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั (สําหรับประเภท
ที� 1) หรอืผูต้ดัสนิที�ทดสอบซึ�งไดรั้บมอบหมาย (สําหรับประเภทที� 2) เพื�อกําหนดวา่การสอบสําเร็จหรอืลม้เหลว

26. เมื�อผา่นการทดสอบแลว้ วนัที�เลื�อนตําแหน่งของผูต้ดัสนิจะตอ้งเป็นวนัที�เขา้ทดสอบ
27. ผูเ้ขา้ทดสอบที�ไมผ่า่นการทดสอบจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทดสอบซํ�า ณ การแขง่ขนั Championship เดยีวกนั และตอ้ง

จา่ยคา่ทดสอบอกีครั �ง
28. การลงทะเบยีน

a. ผูต้ดัสนิทกุคนจะตอ้งลงทะเบยีนซํ�ากบัทาง IPF เพื�อคงสภาพคณุสมบตัปัิจจบุนัของตนใหอ้ยูใ่นมาตรฐานที�ยอม
รับได ้

b. การลงทะเบยีนซํ�าจะตอ้งทําในวนัที� 1 มกราคมในแตล่ะปีที�จัดโอลมิปิก
c. เลขานุการทางเทคนคิ ณ การแขง่ขนัระดบันานาชาตติะจอ้งสง่รายนามผูต้ดัสนิที�เขา้รว่มในรปูแบบ excel ตอ่

ทะเบยีนผูต้ดัสนิของ IPF ทนัทหีลงัจากการแขง่ขนั
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d. สมาพันธแ์หง่ชาตขิองผูต้ดัสนิมรหนา้ที�ในการสง่คา่ลงทะเบยีนจํานวน 50 เหรยีญยโูรตอ่เจา้หนา้ที�คลงัของ IPF
พรอ้มประวตัแิละประสบการณใ์นระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองผูต้ดัสนิในระหวา่งชว่งเวลาการลงทะเบยีนกอ่นหนา้ตอ่ทาทะเบยีน
ผูต้ดัสนิ IPF

e. ผูต้ดัสนิที�ไมม่คีวามเคลื�อนไหวเป็นระยะเวลา 4 ปีหรอืผูท้ี�ไมไ่ดล้งทะเบยีนซํ�าจะถกูเพกิถอนใบรับรองและตอ้ง
เขา้รับการทดสอบซํ�า

f. บตัรที�ออกใหภ้ายใน 12 เดอืนกอ่นวนัที� 1 มกราคมในชว่งโอลมิปิกแตล่ะชว่งไมจํ่าเป็นตอ้งออกใหมจ่นกวา่จะถงึ
วนัที� 1 มกราคมของปีที�จัดโอลมิปิกปีตอ่ไป

29. ทะเบยีนผูต้ดัสนิ IPF จะตอ้งใหส้ ิ�งตอ่ไปนี�ตอ่สมาพันธร์ะดบัชาติ
a. รายนามของผูต้ดัสนิที�ไดรั้บการแตง่ตั �ง โดยอปัเดตทกุ ๆ ปี
b. รายนามผูต้ดัสนิที�ตอ้งลงทะเบยีนซํ�าเพื�อยงัคงสภาพการแตง่ตั �งอยู่

30. ผูต้ดัสนิระดบันานาชาตทิั �งในประเภทที� 1 และ 2 ตอ้งตดัสนิการแขง่ขนั International Powerlifting หรอื Bench Press
Championship อยา่งนอ้ย 2 รายการ และ National Powerlifting Championship อกีสอง 2 รายการในระหวา่งชว่งสี�ปีกอ่นหนา้
ระหวา่งปีโอลมิปิกเพื�อใหส้ามารถเขา้รับการลงทะเบยีนใหมไ่ด ้

คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัและคณะกรรมการทางเทคนคิ

คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั
1. ในการแขง่ขนั World Championship และ Continental Championship คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะไดรั้บ

มอบหมายใหเ้ป็น
ประธานในการยกนํ�าหนักในแตล่ะชว่ง

2. คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะตอ้งประกอบดว้ยผูต้ดัสนิประเภทที� 1 จํานวน 3 หรอื 5 คน หากทางคณะกรรมการทาง
เทคนคิไมอ่ยู ่ผูท้ี�อาวโุสที�สดุใน 3 หรอื 5 คนนี�จะตอ้งไดรั้บตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั คณะลกู 5 คนจะตั �ง
ไดเ้ฉพาะในการแขง่ขนั World Games หรอื Open Championship ในดา้น Powerlifting ของทั �งหญงิหรอืชายเทา่นั�น

3. สมาชกิคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะตอ้งมาจากประเทศที�ตา่งกนัโดยยกเวน้ประธาน IPF และประธานคณะกรรมการ
ทางเทคนคิ

4. หนา้ที�ของคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัคอืการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กฎทางเทคนคิตา่ง ๆ นําไปใชอ้ยา่งถกูตอ้ง
5. ในระหวา่งการแขง่ขนั คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัสามารถแทนผูต้ดัสนิคนใดกไ็ดท้ี�มกีารตดัสนิที�ไมส่มควร ผูต้ดัสนิที�

กระทําการดั�งกลา่วจะตอ้งไดรั้บคําเตอืนกอ่นการถกูเพกิถอนใด ๆ
6. ผูต้ดัสนิจะตอ้งตดัสนิอยา่งเป็นกลาง แตก่ารตดัสนิผดิพลาดอาจเกดิขึ�นไดห้ากอยูภ่ายใตค้วามปรารถนาด ีหากเกดิกรณ๊ดงั

กลา่ว ผูต้ดัสนิจะไดรั้บอนุญาตใหอ้ธบิายการตดัสนิใจนั�นซึ�งเป็นเรื�องของคําเตอืนของตน
7. หากมกีารประทว้งจากคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัตอ่ผูต้ดัสนิ ตอ้งแจง้ใหผู้ต้ดัสนิทราบเกี�ยวกบัเรื�องการประทว้งนั�น

คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัไมค่วรกดดนัผูต้ดัสนิบนพื�นที�การแขง่ขนัโดนไมจํ่าเป็น
8. หากเกดิขอ้ผดิพลาดรา้ยแรงขึ�นในการตดัสนิซึ�งขดักบักฎทางเทคนคิ คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัอาจทําการแกไ้ขขอ้

ผดิพลาดนั�นได ้อาจใหนั้กกฬีายกนํ�าหนักซํ�าอกีครั �งไดต้ามดลุยพนิจิ
9. คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัสามารถกลบัคําตดัสนิไดภ้ายใตก้ารหารอืกบัผูต้ดัสนิและพรอ้มกบัมตลิงคะแนนเอกฉันท์

จากทางคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัเฉพาะกบัเหตกุารณท์ี�รนุแรงที�เกดิขึ�นเมื�อมขีอ้ผดิพลาดที�ชดัเจนหรอืโจง่แจง้ในการตดัสนิมี
เพยีงคําตดัสนิของผูต้ดัสนิ 1 ถงึ 2 คนเทา่นั�นที�ทางคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะรับพจิารณา การเลน่ซํ�าของการยกสามารถให ้
ชมจากทมีงานตากลอ้งอยา่งเป็นทางการเพื�อประกอบการตดัสนิใจ

10. การเลอืกนักกฬีาสําหรับทดสอบสารกระตุน้จะตอ้งทําโดย CCES
11. สมาชกิคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะอยูใ่นตําแหน่งที�แน่ใจวา่มองเห็นการแขง่ขนัโดยไมม่กีารกดีขวางใด ๆ
12. กอ่นการแขง่ขนัแตล่ะครั �ง ประธานคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัตอ้งมั�นใจวา่สมาชกิคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั

มคีวามรูใ้นบทบาทของตนและขอ้บงัคบัใหม ่ๆ ที�อาจมกีารแกไ้ขหรอืเพิ�มเตมิขอ้กําหนดที�มอียูใ่นคูม่อือยา่งถอ่งแท ้
13. การเลอืกตรวจสารเสพตดิจากนักกฬีาจะตอ้งดําเนนิโดยคณะกรรมการตรวจสารเสพตดิ
14. หากมเีสยีงเพลงคลอระหวา่การแขง่ขนั คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจะเป็นคนกําหนดระดบัเสยีง เสยีงเพลงจะถกู

ระงับเมื�อนักกฬีายกนํ�าหนักบารใ์นทา่ squat และ bench press หรอืเริ�มดงึในทา่ deadlift
15. บตัรผูต้ดัสนิจะไดรั้บการลงนาม ณ การสิ�นสดุการจัดกลุม่นํ�าหนัก
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คณะกรรมการทางเทคนคิ IPF
1. จะประกอบไปดว้ยประธาน ซึ�งจะตอ้งเป็นผูต้ดัสนิประเภทที� 1 ที�ไดรั้บเลอืกจากการประชมุสามญั และสมาชกิสงูสดุ 10 คน

จากหลากหลายประเทศที�ไดรั้บแตง่ตั �งโดยสมาคมบรหิารในการปรกึษาหารอืกบัประธานคณะกรรมการทางเทคนคิและตวัแทน
โคช้หรอืนักกฬีา

2. ไดรั้บหนา้ที�ในการตรวจสอบขอ้กําหนดและขอ้เสนอตา่ง ๆ ในดา้นเทคนคิที�สง่โดยสมาพันธใ์นเครอื
3. เป็นผูม้อบหมายหวัหนา้ผูต้ดัสนิ ผูต้ดัสนิรอบขา้ง และคณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัสําหรับการแขง่ขนั World

Championship ซึ�งอาจมอบหมายผูต้ดัสนิที�อยูใ่นการแขง่ขนัแตไ่มไ่ดรั้บการเสนอชื�อโดยประเทศของตนในกรณีที�มผีูต้ดัสนิไม่
เพยีงพอ

4. ฝึกอบรมและแนะนําผูต้ดัสนิที�ยงัไมถ่งึระดบันานาชาตแิละทําการสอบซํ�าผูต้ดัสนิที�ถงึระดบันั�นแลว้
5. แจง้ทางการประชมุสามญัของ IPF ประธานและเลขานุการทั�วไปผา่นทะเบยีนผูต้ดัสนิวา่ผูต้ดัสนิคนไหนมคีณุสมบตัใินการ

เขา้ตดัสนิการแขง่ภายหลงัจากการทดสอบหรอืการสอบซํ�า
6. จัดการอบรมสําหรับผูต้ดัสนิกอ่นการแขง่ขนัหลกัเชน่ World Championship ตา่ง ๆ คา่ใชจ้า่ยในการจัดการอบรม

ตา่ง ๆ จะตอ้งใหท้างสหพันธก์ารจัดงานเป็นผูรั้บผดิชอบ
7. ยื�นคํารอ้งตอ่ การประชมุสามญัของ IPF สําหรับการเพกิถอนบตัรของผูต้ดัสนิระดบันานาชาตเิมื�อเห็นวา่จําเป็นตอ้งกระทํา

การแบบนั�น
8. ตพีมิพส์ื�อทางเทคนคิตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกบัหลกัการฝึกอบรมและผลงานของการแขง่ขนัยกนํ�าหนักผา่นทางผูบ้รหิาร
9.

a. มหีนา้ที�รับผดิชอบการตรวจสอบการแขง่ขนัและอปุกรณส์ว่นบคุคลตา่ง ๆ ทั �งหมดตามที�ระบใุนคูม่อืรวมถงึ
อปุกรณท์ี�ผูผ้ลติหลายเจา้สง่มาเพื�อวตัถปุระสงคใ์หใ้ชคํ้าวา่ “IPF อนุมตั”ิ ในการโฆษณาเชงิพาณชิยเ์ทา่นั�น หากอปุกรณใ์ด ๆ ที�สง่มา
ผา่นกฎและขอ้กําหนดตา่ง ๆ ของทาง IPF ในปัจจบุนั และทางสมาคมผูบ้รหิาร IPF เห็นพอ้งพรอ้มคําตดัสนิจากคณะกรรมการทาง
เทคนคิแลว้ ทางผูร้หิาร IPF จะจัดคา่ภาษีสําหรับอปุกรณแ์ตล่ะชิ�นและทางคณะกรรมการทางเทคนคิจะออกใบรับรองการอนุมตัใิห ้

b. เมื�อถงึสิ�นปีของทกุ ๆ ปี คา่ภาษีการตอ่อายตุามที�ทาง IPF ไดอ้อกไวจ้ะตอ้งสง่ใหก้บั IPF ในวตัถปุระสงคใ์นการ
รับรองการอนุมตัใิหมอ่กีครั �ง หากมกีารเปลี�ยนการออกแบบ อปุกรณช์ิ�นนั�นจะตอ้งสง่ใหท้างคณะกรรมการทางเทคนคิตรวจสอบและ
ออกใบรับรองใหมอ่กีครั �ง

c. หากผูผ้ลติเปลี�ยนการออกแบบอปุกรณสํ์าหรับการแขง่ขนัหรอือปุกรณส์ว่นบคุคลจากที�เคยสง่ไวค้ราวกอ่น
สําหรับการอนุมตัใินเวลาใดกต็ามหลงัจากที�ออกใบรับรองการอนุมตัแิลว้และอปุกรณนั์�น ๆ ไมผ่า่นกฎขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของ IPF ใน
ปัจจบุนั ทาง IPF จะเพกิถอนการอนุมตันัิ�น IPF จะไมอ่อกใบรอบรองใหมจ่นกวา่การเปลี�ยนแปลงการออกแบบไดรั้บการแกไ้ขและ
อปุกรณนั์�น ๆ ไดส้ง่มาใหท้างคณะกรรมการทางเทคนคิตรวจสอบ

สถติโิลกและสถตินิานาชาติ

การแขง่ขนัระดบันานาชาติ
1. สถติโิลกและสถตินิานาชาตจิะทําไดใ้นการแขง่ขนัดงักลา่ว ซึ�งกค็อืการแขง่ขนั Championship ที�ไดรั้บการสนับสนุนและ

ยอมรับจากทาง IPF สถติโิลกและสถตินิานาชาตสิามารถทําไดโ้ดยไมต่อ้งชั�งนํ�าหนักบารเ์บลลห์รอืตวันักกฬีาหากนักกฬีาไดเ้ขา้วดั
นํ�าหนักถกูตอ้งกอ่นการแขง่ขนัและผูต้ดัสนิหรอืคณะกรรมการทางเทคนคิตรวจสอบนํ�าหนักของบารเ์บลลแ์ละจานนํ�าหนักกอ่นการ
แขง่ขนัแลว้ สถติขิองทั �งชายและหญงิอาย ุ40-49 ที�เกนิกวา่สถติริะดบั open จะรวมอยูใ่นประเภท open หากเหมาะสม สถติขิองทั �ง
ชายและหญงิอาย ุ50-59 ที�เกนิกวา่สถติทิี�ไดใ้นกลุม่อาย ุ40-49 กจ็ะรวมในประเภทอาย ุ40-49 ปี และประเภท open ดว้ยหาก
เหมาะสม สถติขิองทั �งชายและหญงิอาย ุ60-69 ปีที�ทําไดเ้กนิกวา่กลุม่ที�ทําไดใ้นอาย ุ50-59 ปีกจ็ะรวมในกลุม่ประเภทอาย ุ50-59 ปี
กบักลุม่ 40-49 ปี และประเภท open หากเหมาะสม สถติขิองทั �งชายและหญงิอาย ุ70 ปีขึ�นไปที�ทําไดเ้กนิกวา่กลุม่ที�ทําไดใ้นอายุ
60-69 ปีกจ็ะรวมในกลุม่ประเภทอาย ุ60-69 ปี กบัในกลุม่ 50-59 ปีหรอืกลุม่ 40-49 ปีและประเภท open หากเหมาะสม ในทํานอง
เดยีวกนั สถติกิลุม่ยอ่ยอาย ุ14-18 ปีที�ทําไดเ้กนิกวา่กลุม่อาย ุ19-23 ปีกจ็ะรวมอยูใ่นกลุม่นี�และประเภท open ดว้ยหากเหมาะสม สถติิ
กลุม่อาย ุ19-23 ปีเกนิกวา่สถติริะดบั open กจ็ะรวมอยูใ่นประเภท open หากเหมาะสม
หมายเหต:ุ ตั �งแตปี่ 2021 เริ�มลงทะเบยีนบนัทกึ World Games
บนัทกึควรลงทะเบยีนในหมวดนํ�าหนักตวัที�เป็นของผูเ้ขา้แขง่ขนัตามนํ�าหนักตวัของเขา
มาตรฐานการบนัทกึเริ�มตน้ควรเทา่กบัสถติโิลกใน powerlifting สําหรับ 14/07/2021

2. ขอ้กําหนดการยอมรับสถติโิลกและสถตินิานาชาตมิดีงัตอ่ไปนี�
a. การแขง่ขนั International Championship จะตอ้งจัดภายใตก้ารสนับสนุนของ IPF
b.ผูต้ดัสนิแตล่ะคนจะตอ้งถอืบตัรผูต้ดัสนินานาชาตขิอง IPF ปัจจบุนัและตอ้งเป็นสมาชกิสมาพันธร์ะดบัชาตทิี�อยูใ่น

เครอืของ IPF ตอ้งเป็นผูต้ดัสนิที�มากจากชาต ิ3 ชาตทิี�ตา่งกนับนเวทแีละตอ้งมคีณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัจํานวน 3 คน
c. ความสามารถและความน่าเชื�อถอืของผูต้ดัสนิในชาตสิมาชดิทั �งหมดตอ้งไรท้ี�ต ิ
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d. มเีพยีงบาร ์จานนํ�าหนัก และที�ตั �งบารท์ี�อยูใ่นรายชื�อของรายนามเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมติ
จากทาง IPF ใหใ้ชใ้นการแขง่ขนัที�ไดรั้บการสนับสนุนจาก IPF ในเวลาปัจจบุนัเทา่นั�นที�จะใชไ้ดใ้นการตั �งสถติโิลกและสถติริะดบั
นานาชาติ

e. สถติขิองนักกฬีาแตล่ะบคุคลจะตอ้งเกดิขึ�นจากผลรวมของการยกนํ�าหนักทั �ง 3 ครั�ง สถติกิารยกนํ�าหนัก Bench
Press เดี�ยว ที�ทํา ณ การแขง่ขนัยกนํ�าหนัก 3 ครั�ง (Powerlifting) ไมจํ่าเป็นตอ้งเกดิขึ�นจากผลรวมและการยกนํ�าหนักโดยสจุรติจะ
ตอ้งทําในการยกแบบ squat และ deadlift

f. หากเกดิเหตกุารณท์ี�มนัีกกฬีา 2 คนเรยีกคา่นํ�าหนักเดยีวกนัสําหรับการทําสถติใิหมใ่นการยกนั�น และถา้หาก
นักกฬีาคนแรกตามลําดบัสลากยกนํ�าหนักสําเร็จ ทางเลขานุการคอมพวิเตอรจ์ะเพิ�มคา่นํ�าหนัก 0.5 กก. (หากไมส่ามารถหาร 2.5 กก.
ลงตวั) ลงในการยกนํ�าหนักรอบนั�นเพื�อทําสถติ ิหากมคํีาถามตอ่คา่สถติริวม ผูถ้อืสถติจิะตอ้งกําหนดตามขอ้ 1 d ในหนา้ที�สองภายใต ้
หวัขอ้ กฎทั�วไปของ Powerlifting

g. สถติใิหมจ่ะเกดิขึ�นไดห้ากเกนิกวา่สถติกิอ่นหนา้อยา่งนอ้ย 0.5 กก. เทา่นั�น
h. หากนักกฬีาพยายามตั �งสถติโิลกในการยกนํ�าหนัก deadlift และอยูใ่นลําดบัสดุทา้ยในรอบนั�นดว้ยเหตกุารณ์

ประทว้งบางอยา่ง นักกฬีาที�เหลอืในกลุม่ที�พยายามทําสถติโิลกจะตอ้งเพิ�มคา่นํ�าหนัก 0.5 กก. หากมผีูท้ี�พยายามตั �งสถติโิลกมากกวา่
1 คนในการแขง่ขนัแบบเดยีวกนัและนักกฬีาคนหนึ�งไดรั้บการยกนํ�าหนักใหมอ่กีครั �งจากการประทว้งบางอยา่ง นักกฬีาคนนั�นตอ้งยก
ตอ่จากตวัเอง

i. สถติทิั �งหมดที�ทําลายภายใตเ้งื�อนไขเดยีวกนัที�ไดร้ะบไุวข้า้งตน้จะไดรั้บการยอมรับและจดบนัทกึ
3. สถติกิารยก Bench Press เดี�ยวระดบัโลกจะทําไดใ้นการแขง่ Championship ที�มชีื�อขึ�นตน้วา่การยกเดี�ยวหรอืในการ

เงื�อนไขดงันี�
a. อยูใ่นเกณฑเ์ดยีวกนัที�ใชไ้ดก้บัสถติ ิpowerlifting ระดบัโลกทั �งหมด
b. หากนักกฬีาทําลายสถติยิก bench press เดี�ยวในขณะที�ยกนํ�าหนักในการแขง่ powerlifting ทั �งสาม ครั�ง

นักกฬีาสามารถอา้งสทิธิ�สถติยิก bench press เดี�ยวไดห้ากทําการยกนํ�าหนักทั �งในแบบ squat และ deadlift ทําโดยสจุรติ
c.หากนักกฬีาทําสถติไิดเ้กนิสถติ ิpowerlifting ทั �ง 3 สถติใินการแขง่ยก bench press เดี�ยว นักกฬีาไมส่ามารถ

อา้งสทิธิ�สถติ ิpowerlifting ทั �ง 3 สถติไิด ้

กฎ IPF สาํหรบัการยกแบบ CLASSIC (raw/unequipped)

เครื�องแตง่กายนกักฬีา

ชุด สาํหรบัการแขง่ขนั (Suits)

ชุดที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนกั
ในการแขง่ขนัที�กําหนดใหเ้ป็นแบบ CLASSIC (raw/unequipped) ตอ้งสวมชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยก

นํ�าหนัก (Non-supportive) ในทกุทา่ของการแขง่ขนั ชดุประเภทนี�สามารถสวมใสใ่นการแขง่ขนัที�กําหนดใหเ้ป็นแบบ Equipped ได ้
เชน่กนั สายของชดุตอ้งใสบ่นบา่ของนักกฬีาทั �งสองขา้งตลอดระหวา่งการยกในทกุ ๆ ทา่ตลอดการแขง่ขนั

เฉพาะชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก (Non-supportive) จากผูผ้ลติที�อยูใ่น “รายการเครื�องแตง่กายและ
อปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF” เทา่นั�นที�สามารถใชไ้ดใ้นการแขง่ขนัได ้ นอกจากนี�ชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความ
สามารถในการยกนํ�าหนักจากผูผ้ลติที�ไดรั้บการอนุมตัจิะตอ้งมคีณุลกัษณะตามขอ้กําหนดทั �งหมดของกฎทางเทคนคิของ IPF ชดุที�ไม่
ไดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักใด ๆ ที�มาจากผูผ้ลติที�ไดรั้บการรับรองจาก IPF แตต่วัชดุนั�น ๆ ไมเ่ป็นไปตามกฎทาง
เทคนคิของ IPF จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นการแขง่ขนั

ชดุที�ไมไ่ดช้ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนัก (Non-supportive) ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�
(1) ชดุจะตอ้งเป็นชิ�นเดยีวมลีกัษณะรัดรปูและไมห่ลวมเมื�อสวมใส่
(2) ชดุจะตอ้งผลติจากผา้หรอืวสัดสุ ิ�งทอสงัเคราะหท์ั �งหมด ชดุดงักลา่วจะตอ้งไมช่ว่ยเพิ�มความสามารถในการยกนํ�าหนักให ้

กบันักกฬีาในทกุ ๆ ทา่
(3) วสัดขุองชดุหนาไดแ้คเ่พยีง 1 ชั �นเทา่นั�น เวน้แตบ่รเิวณเป้ากางเกงสามารถมคีวามหนาได ้2 ชั �นและสามารถมขีนาดพื�นที�

ไดถ้งึ 12 ซม. x 24 ซม.
(4) ชดุตอ้งมขีากางเกง โดยจะตอ้งมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 3 ซม.และไมเ่กนิ 25 ซม.จากดา้นบนของเป้ากางเกงลงไปทางขา

ดา้นใน วดัในลกัษณะที�นักกฬีาสวมชดุอยูใ่นทา่ยนื
(5) ชดุสามารถมโีลโกห้รอืตราสญัลกัษณข์อง:

- ผูผ้ลติที�ไดรั้บการรับรอง
- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
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- โลโกห้รอืตราสญัลกัษณข์องสโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ในการ
แขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�ากวา่เทา่นั�น

เสื�อยดื
นักกฬีาทกุเพศจะตอ้งสวมเสื�อยดืในทา่ Squat Bench Press และ Deadlift
เสื�อยดืตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�
(1) เสื�อยดืจะตอ้งผลติจากผา้หรอืวสัดสุ ิ�งทอสงัเคราะหต์ลอดทั �งชดุ และไมส่ามารถผลติดว้ยวสัดทุี�มลีกัษณะยดืไดใ้ดๆ ที�

เคลอืบดว้ยสารโพลเีมอร ์หรอืวสัดคุลา้ยๆ กนัที�มลีกัษณะยดืไดไ้มว่า่จะทั �งตวัเสื�อหรอืบางสว่นของเสื�อ จะตอ้งไมม่กีารเย็บตะเข็บเสรมิ
กระเป๋า กระดมุและซปิ จะมไีดแ้คค่อกลมของเสื�อ

(2) เสื�อยดืตอ้งมแีขนเสื�อ แขนเสื�อทั �ง 2 ขา้งตอ้งคลมุหวัไหลข่องนักกฬีาและไมย่าวไปจนถงึหรอืตํ�ากวา่ขอ้ศอกของนักกฬีา
แขนเสื�อจะตอ้งไมถ่กูถลกหรอืมว้นขึ�นไปบนหวัไหลร่ะหวา่งที�นักกฬีากําลงัทําการแขง่ขนั

(3) เสื�อยดืสามารถเป็นสพีื�นรวมถงึสพีื�นหลากส ีจะไมม่โีลโกห้รอืสญัลกัษณใ์ด ๆ หรอืสามารถมโีลโกห้รอืสญัลกัษณข์อง
- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- ภมูภิาคของนักกฬีา
- งานอเีวน้ที�นักกฬีากําลงัแขง่ขนั
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
- โลโกห้รอืตราสญัลกัษณข์องสโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ในการ

แขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�ากวา่เทา่นั�น

กางเกงช ั�นในขาส ั�น
กางเกงขาสั �นสําหรับการออกกําลงักาย (athletic supporter) หรอืกางเกงชั �นในขาสั �นมาตรฐานทั�วไป (standard

commercial briefs) ยกเวน้บ็อกเซอร ์ที�ผลติจากวสัดตุา่ง ๆ เหลา่นี�ไดแ้ก ่ผา้ฝ้ายเสน้ใยไลอนและเสน้ใยสงัเคราะหส์ามารถสวมใสไ่ด ้
และจะตอ้งสวมใสใ่ตช้ดุสทู (suits) นักกฬีาหญงิสามารถสวมใสเ่สื�อชั �นในทั�วไปหรอืเสื�อชั �นในสําหรับออกกําลงักายได ้ชดุวา่ยนํ�าหรอื
ชดุที�ผลติดว้ยวสัดทุี�มลีกัษณะยดืไดใ้ด ๆ ที�เคลอืบดว้ยสารโพลเีมอร ์หรอืวสัดคุลา้ยๆ กนัที�มลีกัษณะยดืได ้ยกเวน้ยางยดืบรเิวณเอว
จะไมส่ามารถสวมใสใ่ตช้ดุที�ใชใ้นการแขง่ขนัได ้กางเกงชั �นในใด ๆ ที�เพิ�มความสามารถในการยกถอืวา่ผดิกฎกตกิาการแขง่ขนัของ
IPF

ถงุเทา้
ถงุเทา้ที�สามารถใสไ่ดม้ดีงันี�

- ถงุเทา้ที�สามารถใสไ่ดม้ดีงันี�
- ถงุเทา้อาจมหีลายสหีรอืสอีะไรกไ็ด ้และอาจจะมโีลโกข้องผูผ้ลติได ้
- ถงุเทา้ไมส่ามารถยาวจนสมัผัสกบัปลอกรัดหวัเขา่ได ้
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- หา้มใสถ่งุน่องถงุเทา้และกางเกงรัดรปูที�มคีวามยาวเทา่กบัความยาวของขา
- จะตอ้งสวมใสถ่งุเทา้ที�ปกคลมุหนา้แขง้เพื�อความปลอดภยัในการแขง่ขนัทา่ Deadlift

เข็มขดั
ผูแ้ขง่ขนัอาจใสเ่ข็มขดัสําหรับการแขง่ขนัได ้และถา้สวมใสจ่ะตอ้งอยูด่า้นนอกของชดุสทู และอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะเข็มขดั

จากผูผ้ลติที�อยูใ่น “รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF” เทา่นั�น

วสัดแุละการผลติ
- ตวัเข็มขดัตอ้งผลติจากหนัง ไวนลิหรอืวสัดอุื�น ๆ ที�ไมย่ดืชั �นเดยีว หรอืถา้มมีากกวา่ 1 ชั �นใหป้ระกอบเขา้ดว้ยกนั

ดว้ยกาวหรอืเย็บเขา้ดว้ยกนั
- เข็มขดัตอ้งไมม่วีสัดรุองหรอืหนุนใด ๆ ในทกุ ๆ สว่นของของเข็มขดัทั �งภายในและภายนอก
- หวัเข็มขดัตอ้งยดึอยูท่ี�ปลายดา้นหนึ�งของสายเข็มขดัโดยใชส้ลกัเกลยีวหรอืการเย็บ
- หวัเข็มขดัสามารถมงีา่มหนึ�งหรอืสองงามได ้หรอื เป็นประเภท "ปลดล็อคงา่ย" หรอืที�เรยีกวา่ lever
- หว่งเข็มขดัจะตอ้งตดิอยูใ่กลก้บัหวัเข็มขดัโดยใชส้ลกัเกลยีวหรอืการเย็บ
- เข็มขดัอาจเป็นสเีดยีวหรอืหลายส ีและไมม่โีลโกห้รอือาจมโีลโกแ้ละสญัลกัษณข์อง

- ประเทศของนักกฬีา
- ชื�อของนักกฬีา
- ผูส้นับสนุน (ที�เป็นไปตามกฎ IPF)
- โลโกห้รอืตราสญัลกัษณข์องสโมสรของนักกฬีาหรอืสปอนเซอรส์ว่นตวัที�ไมไ่ดรั้บการรับรองจาก IPF ใน

การแขง่ขนัระดบัชาตแิละระดบัที�ตํ�ากวา่เทา่นั�น

ขนาด
- ความกวา้งของเข็มขดั 10 ซม.
- ความหนาสงูสดุของเข็มขดัคอื 13 มม. ตลอดความยาวหลกัของเข็มขดั
- ความกวา้งภายในสงูสดุของหวัเข็มขดัคอื 11 ซม.
- ความกวา้งภายนอกสงูสดุของหวัเข็มขดัคอื 11 ซม.
- ความกวา้งสงูสดุของหว่งบนหวัเข็มขดัคอื 5 ซม.
- ระยะหา่งสงูสดุระหวา่งปลายเข็มขดัและปลายสดุของหว่งคอื 25 ซม.

รองเทา้หรอืรองเทา้บูต๊
รองเทา้หรอืรองเทา้บูต๊ที�สามารถใสไ่ด ้

- จะตอ้งสวมเฉพาะรองเทา้กฬีาในรม่เทา่นั�น หรอืรองเทา้บูต๊กฬีา Weightlifting/Powerlifting  และ Deadlift
Slippers ที�อธบิายไปขา้งตน้
หมายถงึรองเทา้ที�ใชใ้นกฬีาในรม่เชน่ มวยปลํ�าหรอืบาสเกตบอล สว่นรองเทา้เดนิป่าไมไ่ดร้วมอยูใ่นหมวดหมูน่ี�

- หา้มมสีว่นของพื�นรองเทา้ที�สงูกวา่ 5 ซม.
- พื�นรองเทา้ตอ้งแบนราบ
- หา้มเพิ�มแผน่รองเทา้ภายในรองเทา้ที�ไดรั้บการอนุมตั ิเพราะแผน่รองเทา้ไดม้คีวามหนาอยูแ่ลว้ไมเ่กนิ 1 ซม.
- ถงุเทา้ที�มยีางนอกพื�นฝาเทา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตในการ Squat/Bench Press/Deadlift

สายรดัขอ้มอื
1. ตอ้งสวมใสส่ายรัดขอ้มอืที�ไดรั้บการอนุมตัจิาก IPF เทา่นั�น
2. สามารถสวมใส ่sweatband ที�มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 12 ซม. และ หา้มใส ่sweatband และ wrist wraps พรอ้มกนั

ในการแขง่ขนั
3. หา้มคลมุบรเิวณเหนอืขอ้มอืเกนิ 10 ซม. และ หา้มเกนิ 2 ซม.จากขอ้มอืลงไป ซึ�งความกวา้งทั �งหมดรวมกนัตอ้ง

ไมเ่กนิ 12 ซม.
4. ผูห้ญงิมสุลมิสามารถใส ่Hijab ได ้

ปลอกหุม้บรเิวณเขา่
ปลอกหุม้จะเป็นทรงกระบอกผลติจากยางเทยีม (Neoprene) สวมใสเ่ฉพาะที�บรเิวณหวัเขา่เทา่นั�นในขณะที�กําลงัแขง่ขนั

และจะไมส่ามารนําไปสวมใสใ่นสว่นอื�น ๆ ของรา่งกายไดน้อกจากหวัเขา่เฉพาะปลอกหุม้เขา่จากผูผ้ลติที�อยูใ่น “รายการเครื�องแตง่
กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF” เทา่นั�น ที�สามารถใชไ้ดใ้นการแขง่ขนั นอกจากนี�ปลอกหุม้หวัเขา่จากผู ้
ผลติที�ไดรั้บการอนุมตัจิะตอ้งทําตามขอ้กําหนดทั �งหมดของกฎระเบยีบทางเทคนคิของ IPF ปลอกหุม้หวัเขา่จากผูผ้ลติที�ไดรั้บการ
อนุมตัทิี�ฝ่าฝืนกฎของ IPF จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นการแขง่ขนั
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ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี�
- ปลอกหุม้ตอ้งผลติจากยางเทยีมนโีอพรนี 1 ชั �นตลอดทั �งชิ�น หรอืมผีา้ชั �นเดยีวปกคลมุไดแ้ละผา้นั�นจะตอ้งมี

ลกัษณะ non-supportive มรีอยเย็บตะเข็บได ้หรอืสามารเย็บตดิกบัยางเทยีมได ้ในการผลติปลอกหุม้ขอ้เขา่ทั �งหมดตอ้งไมม่สีว่นใด
ที�ชว่ยสง่เสรมิขอ้เขา่ของนักกฬีาใหเ้ดง้กลบัได ้

- ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งมคีวามหนาสงูสดุ 7 มม. และความยาวสงูสดุ 30 ซม.
- ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ไมค่วรมสีายรัดหรอืสายรัดหรอือปุกรณเ์สรมิที�คลา้ยกนัในหรอืบนตวัยดึเหลา่นี� แขนขอ้เขา่

ตอ้งเป็นกระบอกสบูตอ่เนื�องโดยไมม่รีใูน neoprene หรอืวสัดปิุดใด ๆ
- ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งไมม่สีายรัดเพิ�มเตมิ แถบสําหรับปะยดึ (ตนีตุก๊แก) สายมดัใหแ้น่น แผน่รอง หรอื

อปุกรณต์า่ง ๆ คลา้ยกนัที�กลา่วมานี�ที�ชว่ยสง่เสรมิขอ้เขา่ ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ตอ้งเป็นทรงกระบอกยาวและมชี ิ�นเดยีว โดยที�ไมม่รีู
บรเิวณยางเทยีมหรอืวสัดทุี�ใชป้กคลมุ

- เมื�อนักกฬีาสวมใสป่ลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ในการแขง่ขนั ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่จะตอ้งไมส่มัผัสกบัชดุสทูของ
นักกฬีาหรอืถงุเทา้และตอ้งอยูก่ ึ�งกลางเหนอืขอ้เขา่

นิ�วหวัแมม่อื
- ควรจะพันผา้เทปจากทางการแพทยส์องชั �นรอบหวัแมม่อืสามารถจะพันผา้เทปจากทางการแพทยส์องชั �นรอบ

หวัแมม่อื

การตรวจสอบอปุกรณส์ว่นบคุคลในการแขง่ขนัที�กาํหนดใหเ้ป็นแบบ Classic/Raw
ในการแขง่ขนัแบบ Classic/Raw นักกฬีาจะตอ้งนําเสนออปุกรณส์ว่นตวัทั �งหมดตอ่ผูต้ดัสนิเพื�อทําการชั�งนํ�าหนักสําหรับขั �น

ตอนการกําเนนิการของพวกเขา รายการสิ�งของที�ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทางเทคนคิหรอืการพจิารณาโดยผูต้ดัสนิวา่เป็นสิ�งที�ไม่
สะอาดหรอืฉีกขาดจะตอ้งถกูปฏเิสธในขณะนั�นและนักกฬีาจะมทีางเลอืกในการสง่รายการสิ�งของใหมอ่กีครั �ง ในระหวา่งการแขง่ขนัผู ้
ควบคมุดา้นเทคนคิจะตรวจสอบสิ�งของอปุกรณส์ว่นบคุคลที�สวมใสโ่ดยนักกฬีาในพื�นที�ที�วอรม์รา่งกาย หรอื พื�นที�สําหรับการเตรยีม
พรอ้มและจะปฏเิสธรายการสิ�งของใด ๆ ที�ไมต่รงตามขอ้กําหนดของกฎขอ้บงัคบัทางดา้นเทคนคิ ผูค้วบคมุดา้นเทคนคิจะตอ้งปฏเิสธ
ปลอกหุม้บรเิวณหวัเขา่ที�ไดรั้บการตดิตั �งบนตวันักกฬีาดว้ยความชว่ยเหลอืของบคุคลหรอืวธิกีารอื�น เชน่การใชพ้ลาสตกิที�เลื�อนการใช ้
นํ�ามนัหลอ่ลื�นเป็นตน้ หากนักกฬีาสวมอปุกรณห์รอืเครื�องใชส้ว่นตวัในการแขง่ขนัที�ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทางเทคนคิ ผูต้ดัสนิจะ
ดําเนนิการตามกตกิา “กรรมการขอ้ที� 6 (d)” ผูต้ดัสนิและผูค้วบคมุดา้นเทคนคิเฉพาะสําหรับประเภทนํ�าหนักตวัจะตอ้งประชมุ 5 นาที
กอ่นเริ�มการตรวจสอบอปุกรณส์ว่นบคุคล

โลโกข้องผูส้นบัสนนุ
โลโกแ้ละสญัลกัษณข์องผูผ้ลตินอกเหนอืจากที�ระบไุวใ้น "รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บอนุมตัสํิาหรับการ

แขง่ขนั IPF" ประเทศใดประเทศหนึ�งหรอืนักกฬีาทา่นใดทา่นหนึ�งสามรถทําการขออนุญาตจากเลขาธกิาร IPF เพื�อใชโ้ลโกห้รอื
สญัลกัษณเ์พิ�มเตมิบนเครื�องแตง่กายและอปุกรณนั์�น ๆ หรอือปุกรณส์ว่นบคุคลสําหรับประเทศหรอืนักกฬีานั�น ๆ ที�ทําเรื�องขอเทา่นั�น
การทําเรื�องขออนุญาตดงักลา่วมคีา่ธรรมเนยีมดงัที�คณะผูบ้รหิารชอง IPF ไดร้ะบไุว ้ IPF ผา่นทางคณะผูบ้รหิารสามารถอนุมตัิ
โลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ขอมาได ้แตจ่ะมสีทิธิ�ปฏเิสธการอนุมตัติามที�ผูบ้รหิารเห็นวา่โลโกห้รอืสญัลกัษณจ์ะเป็นการประนปีระนอมผล
ประโยชนท์างการคา้ของ IPF หรอืไมผ่า่นมาตรฐานที�ด ีนอกจากนี�ผูบ้รหิารยงัมสีทิธิ�ในการอนุมตัทิี�จะจํากดัขนาดหรอืตําแหน่งของ
โลโกห้รอืสญัลกัษณบ์นอปุกรณส์ว่นบคุคล การอนุมตัใิดนั�น ๆ จะมอีายไุดต้ลอดทั �งปีที�ไดรั้บการอนุมตัแิละตอ่ไปอกี 1 ปีปฏทินิ
หลงัจากนั�นแลว้จะตอ้งทําการสมคัรใหมแ่ละชาํระคา่ธรรมเนยีมสําหรับการใชโ้ลโกห้รอืสญัลกัษณเ์พื�อคงสถานะวา่ไดรั้บการอนุมตัิ
แลว้ โลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัภิายใตก้ฎขอ้นี�จะตอ้งระบไุวใ้นภาคผนวก "รายการเครื�องแตง่กายที�ไดรั้บอนุมตัแิละ
อปุกรณสํ์าหรับการใชง้านในการแขง่ขนั IPF" และ เลขาธกิาร IPF จะตอ้งออกหนังสอืตอบรับการอนุมตัใิหผู้ส้มคัรที�ประสบความ
สําเร็จในการรอ้งขออนุมตั ิในหนังสอืนั�นจะตอ้งรปูแสดงโลโกห้รอืสญัลกัษณท์ี�ไดรั้บการอนุมติแลว้ พรอ้มระบวุนัที�ไดรั้บการอนุมตัิ
และขอ้จํากดัตา่ง ๆ หากม ีหนังสอืดงักลา่วสามารถยื�นเป็นหลกัฐานการอนุมตัติอ่ผูต้ดัสนิในการแขง่ขนัวา่ไดรั้บอนุมตัใหส้ามารถใชไ้ด ้

โลโกห้รอืสญัลกัษณข์องผูผ้ลติที�ไมอ่ยูใ่น “รายการเครื�องแตง่กายและอปุกรณท์ี�ไดรั้บการอนุมตัเิพื�อใชใ้นการแขง่ขนั IPF”
และไมไ่ดอ้ยูใ่นภาคผนวก “รายการเครื�องแตง่กายที�ไดรั้บอนุมตัแิละอปุกรณสํ์าหรับการใชง้านในการแขง่ขนั IPF” “โลโกข้องผู ้
สนับสนุน” นี�สามารถใชเ้ฉพาะกบัเสื�อยดื รองเทา้ หรอืถงุเทา้เทา่นั�นโดยที�โลโกห้รอืตราสญัลกัษณถ์กูพมิพห์รอืปัก และมขีนาดไมเ่กนิ
5 ซม. x 2 ซม.
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