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 8180 - 8102وزنه برداری سال  قوانین و مقررات پارا
 

مایل است اصالحات  IPC (WPPO)بخش وزنه برداری  ،(WPPO)برداری وزنه برگزاری مجمع جهانی پارا قبل از

 و (3102منتشر شده در ماه می ( 3102 - 3102وزنه برداری مربوط به دوره زمانی  انجام شده در قوانین و مقررات فنی پارا

را  (3102منتشر شده در مارس ) 3102 - 3102تغییرات صورت گرفته در قوانین کالسبندی مربوط به دوره زمانی  نیز

 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. (01/01/69) 3102اول ژانویه  ییرات ازبه اطالع شما برساند که این تغ

اصالحات انجام شده در قوانین مسابقات در قوانین فنی و ضمائم قوانین کالسبندی بر اساس بازخورد و پیشنهادات 

یته فنی کم ،وزنه برداری جهانی مسئولین فنی پارا ،های ملیفدراسیون ،های ملی پارالمپیککمیته دریافتی از

 وزنه برداری انجام گرفته است. وزنه برداری و تیم مدیریت پارا ورزشی پارا
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 مقدمه

باشند. حاكميت و مديريت كلي تمامي  الزم االجراء مي IPCبراي تمامي مسابقات مورد تأييد وزنه برداري  IPCاين قوانين و مقررات وزنه برداري 

 باشد.  مي IPCكتابچه قوانين  2-7( مشمول ضوابط تفضيلي مندرج در فصل IPC)شامل وزنه برداري  IPCهاي ورزشي  رشته

 حاكميت

نمايد. اين كميته، در بين ساير وظايف خود، مسئول  المللي ورزش وزنه برداري عمل مي ( به عنوان فدراسيون بينIPCالمللي پارالمپيك ) كميته بين

 IPCباشد.  مربوط به ورزش وزنه برداري و تضمين رعايت و اجراي اين قوانين و مقررات مي المللي و تدوين قوانين و مقررات برگزاري مسابقات بين

بايد در « IPCوزنه برداري »دهد و بنابراين عبارت  انجام مي« IPCوزنه برداري »المللي تحت نام  مسئوليت هاي خود را به عنوان فدراسيون بين

 لقي شود.خوانده و ت IPCاين قوانين و مقررات فني معادل 

 چاپ اين قوانين و مقررات

هاي ملي  باشد( و در راستاي منافع كميته مي IPCها در اختيار  باشند )حق چاپ آن مي IPCبه عنوان كپي رايت  IPCتمامي قوانين وزنه برداري 

مقررات مي توانند توسط هر سازمان منتشر شده است. اين قوانين و  IPCپارالمپيك، ورزشكاران، مديران و دست اندركاران رسمي وزنه برداري 

براي اعمال حق چاپ خود در قبال اين قوانين و مقررات  IPCها، مجدداً چاپ و ترجمه شوند كه اين منوط به توانايي مستمر  قانوني نيازمند به آن

باشد. نسخه انگليسي اين  ميدر هر يك از نسخه هاي ترجمه شده اين قوانين و مقررات  IPCشامل حق تاكيد براي مشخص نمودن حق چاپ 

 ها پذيرفته شود. قوانين و مقررات بايد به عنوان نسخه اصلي و قانوني در تفسير آن

 تغييرات در اين قوانين و مقررات

ه بردراي لطفاً توجه داشته باشيد كه اين قوانين ممكن است به طور مثال به دليل تغييرات در موضوعات مربوط به كالسبندي يا در مواردي كه وزن

IPC  صورت گيرد كه اطالع رساني صحيح در اين خصوص  2116ضروري تشخيص دهد، تغيير نمايند. بنابراين ممكن است تغييراتي قبل از سال

 انجام خواهد گرفت.

 IPCمقررات وزنه برداري  -1

 IPCمسابقات مورد تأييد وزنه برداي  -1-1

 شوند: ذيل مي شامل موارد IPCمسابقات مورد تأييد وزنه برداي 

 (IPCبرداري  ، مسابقات قهرماني منطقه اي وزنهIPC)بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني وزنه برداري  IPCمسابقات  -

 جام جهاني(بازي هاي منطقه اي، ) IPCمسابقات مصوب  -

 (NPCمورد حمايت يك  )مسابقات وزنه برداري ملي، دعوتي IPCمسابقات مورد تأييد  -

 باشد. )تعيين( جدول مسابقات در ضميمه يك موجود ميوضعيت 

 چرخه مسابقات -2-1

 يك چرخه )دوره( چهار ساله براي مسابقات قهرماني به شرح ذيل مورد پذيرش و اعمال قرار خواهد گرفت:

زماني كه اين مسابقات سال اول: مسابقات قهرماني منطقه اي )چرخه يا دوره مسابقه براي مسابقات قهرماني منطقه اي ممكن است در  -

 گردد، اصالح شود(. در قالب بازي هاي منطقه اي برگزار مي
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 سال دوم: مسابقات قهرماني جهاني -

سال سوم: مسابقات قهرماني منطقه اي )چرخه يا دوره مسابقه براي مسابقات قهرماني منطقه اي ممكن است در زماني كه اين مسابقات  -

 گردد، اصالح شود(. مي در قالب بازي هاي منطقه اي برگزار

 سال چهارم: بازي هاي پارالمپيك -

 مديريت مسابقات -3-1

توسط كميته  و يا نماينده فني منتخب،  IPCقبل از جلب موافقت وزنه برداري  نبايدرسيده اند،  IPCي كه به تاييد وزنه برداري برنامه مواد مسابقات

 ( تغيير داده شود. LOCبرگزاري محلي )

تواند استثنائاتي را در برنامه مسابقات )مثالً در مواردي كه تعداد شركت كنندگان در يك ماده  مييا نماينده فني منصوب شده  IPCفقط وزنه برداري 

 باشد و ...( قائل شود.  شوند، تعداد ثبت نام ها در مسابقات محدود مي زياد يا كم مي

وزنه برداري »و « جهاني»( را دارد. كلمات IPCرماني جهاني و مسابقات مصوب )داراي مجوز فقط حق مديريت مسابقات قه IPCوزنه برداري 

IPC » نبايد بدون رضايت و موافقت وزنه برداريIPC .در ارتباط با هر گونه مسابقه وزنه برداري استفاده شود ، 

مجاز است تمامي قوانين و مقررات براي برگزاري و مديريت اين مسابقات را تدوين نمايد. تمامي مقررات تدوين شده توسط وزنه  IPCوزنه برداري 

 بايد شش ماه قبل از روز آغاز مسابقات، اعالم و منتشر گردد.  IPCبرداري 

تي كه در اين قوانين براي داوران يا ساير مسئولين مسابقه بايد داراي اختيار تصميم گيري قانوني در خصوص تمامي موضوعا IPCوزنه برداري 

 ار باشد. لحاظ نشده، باشد و بايد از حق به تعويق انداختن و صدور دستورات منطبق با قوانين پذيرفته شده براي برگزاري هر ماده )مسابقه( برخورد

حداقل استاندارد انتخاب، ليست مواد مسابقات و ...( بايد در اسناد ، NPC، معيارهاي ثبت نام )تعداد ورزشكاران از هر IPCدر خصوص مسابقات 

 منتشر خواهد شد.  powerlifting-www.ipcبه آدرس  IPCنامه در وب سايت  نامه انتخاب( تعريف شود و اين آيين مربوط به انتخاب )آيين

هاي برگزاري اجازه دهد تا تعداد  تواند به كميته مي IPCني / منطقه اي و جام هاي جهاني، وزنه برداري در خصوص مسابقات قهرماني جها

 ورزشكاران از هر كشور و در هر ماده را محدود نمايند. 

ورزشكار بزرگسال مرد و ده  )به غير از بازي هاي پارالمپيك( هر كشور مجاز است تا حداكثر ده نفر IPCدر تمامي مسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

نفر ورزشكار از هر كشور در يك گروه  دونفر ورزشكار بزرگسال زن را در محدوده )گستره( ده گروه وزني مردان و زنان ثبت نام نمايد. نبايد بيشتر از 

 .وزني خاص ثبت نام گردند

نفر ورزشكار مرد در  11مپيك(، هر كشور مجاز است كه همچنين حداكثر )به غير از بازي هاي پارال IPCدر تمامي مسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

بايد بيشتر از رده جوانان و ده نفر ورزشكار زن در رده جوانان را در گستره ده گروه وزني ويژه مردان و زنان براي گروه سني جوانان ثبت نام نمايد. ن

 وند.بت نام ش نفر ورزشكار از هر كشور در يك گروه وزني خاص دو

تواند به عنوان يك گروه از وزنه برداران تلقي شود. در صورتي كه بيشتر از  چنانچه تا ده نفر وزنه بردار در يك گروه وزني وجود داشته باشند، اين مي

ر در هر گروه فرعي، تشكيل ده نفر وزنه بردار در يك گروه وزني به رقابت مي پردازند، در اين صورت گروه هاي فرعي بايد با حداكثر ده نفر وزنه بردا

 شوند. 

http://www.ipc-powerlifting/
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ساس وزنه در صورت تشكيل گروه هاي فرعي، تا حداكثر امكان، تعداد وزنه برداران در هر گروه بايد با هم مساوي باشد و ترتيب گروه بندي بايد بر ا

حركت اول، اولين گروه براي بلند كردن استارت )اولين حركت( اعالم شده در وزن كشي مشخص شود. وزنه برداران داراي پايين ترين وزن براي 

 وزنه را تشكيل خواهند داد )اول از همه وزنه خواهند زد( و به ترتيب گروه هاي داراي وزن هاي باالتر در حركت اول، وزنه خواهند زد.

 اصالحيه:

و به توسعه  فراهم نمايد كميته هاي مليافزايش يافته تا امكان كسب مدال بيشتر را براي  يك از كميته هاي ملي)حداكثر تعداد ثبت نامها براي هر 

 و ارتقاء  ورزشكاران بيشتري كمك نمايد.(

( مسابقه وجود داشته باشد, گروهها به ROUNDS) ( بين دورهايRECOVERY) به منظور تضمين اينكه حداقل مقدار وقت براي بازيابي

و سپس  نفر ورزشكار كمتر نباشند )مگر اينكه تصميم ديگري ازطرف پاراوزنه برداري جهاني گرفته شود( 5شد كه حداقل از صورتي تشكيل خواهند 

 ( اضافي در نظر گرفته خواهد شد. RECOVERYوقت بازيابي )

 بازي هاي پارالمپيك -4-1

IPC (www.paralympic.org )مپيك در وب سايت در خصوص بازي هاي پارالمپيك، تمامي اطالعات مربوطه در بخش بازي هاي پارال

 باشد. موجود مي

 AH (Haleczko)فرمول  -5-1

باشند، گروه هاي وزني طبق توافق صورت گرفته كميته برگزاري  در مواردي كه تعداد ثبت نام ها در يك گروه وزني خاص كمتر از سه نفر مي

براي مشخص نمودن رتبه )مقام( و مدال ورزشكاران رقابت كننده اعمال  AHادغام خواهند شد و سپس فرمول  IPCمسابقات و وزنه برداري 

 يمه دو(.خواهد شد )ضم

كه تعداد ثبت نام ها در گروه هاي وزني خاص پايين باشد )دو نفر يا كمتر از آن در هر گروه وزني  IPCدر مسابقات ملي مورد تأييد وزنه برداري 

ر اين موارد، د AHباشد(، در اين صورت گروه هاي تركيب شده بايد به منظور شامل شدن سه ورزشكار يا بيشتر در هر گروه تشكيل شوند و فرمول 

 اعمال خواهد شد. 

 در صورتي كه تعداد كل وزنه برداران در مسابقات اندك باشد، در اين صورت گروه هاي تركيب شده بايد براي هر جنسيت تشكيل شود. 

قات به صورت تركيب شده شود يا مساب به ويژه در مواردي كه ثبت نام براي يك مسابقه محدود اعالم مي IPCدر مسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

گردد، گروه هاي تركيب شده ذيل بايد تشكيل شود و  به طور خودكار اعمال مي AHباشد )مانند بازي هاي منطقه اي( و فرمول  )ادغامي( آزاد مي

 مدال ها براي هر گروه اعطاء خواهد شد.

داشته باشند، در اين صورت گروه هاي وزني و  در مسابقه حضورورزشكار زن يا كمتر از آن  15 يا ورزشكار مرد و 15در صورتي كه در مجموع 

ار كننده و برگز IPCمدال برابر به وجود آورند، مگر آن كه توافق رسمي ديگري ميان وزنه برداري داراي جنسيتي بايد تشكيل شده و دو ماده 

 مسابقات منعقد شده باشد.

http://www.paralympic.org/
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زن يا بيشتر از آن وجود داشته باشند، در اين صورت گروه هاي وزني و جنسيتي بايد ورزشكار  16ورزشكار مرد و  16در صورتي كه در مجموع 

ار كننده مسابقات منعقد و برگز IPCمدال برابر به وجود آورند، مگر آن كه توافق رسمي ديگري ميان وزنه برداري داراي تشكيل شده و سه ماده 

 شده باشد.

 شرايط انتخاب ورزشكاران -6-1

مليت ورزشكار »تحت عنوان  IPCاز بخش دوم كتابچه قوانين  3-1در خصوص مليت، مندرج در فصل  IPCان بايد از سياست تمامي ورزشكار

IPC » تبعيت نمايند. در مسابقاتIPC  و نيز در مسابقات مصوبIPC تمامي ورزشكاران بايد بر اساس سياست هاي صدور گواهينامه ورزشكاران ،

IPCگردد. براي آگاهي از  نامه كالسبندي اعمال مي زنه برداري دريافت نمايند. از نظر كالسبندي، ضوابط مندرج و آيين، گواهينامه خود را از و

 مراجعه نماييد. IPCجزئيات مربوطه، به قوانين و مقررات كالسبندي وزنه برداري 

 ( MQSحداقل استانداردهاي انتخاب ) 1 - 7

، حداقل استاندارد انتخاب را IPCهدف از تعيين حداقل استاندارد انتخاب، ترويج يك استاندارد باالتر براي مسابقات و رقابت هاست. وزنه برداري 

رد. و بازي هاي منطقه اي تعريف خواهد كرد و اين موارد را در راهنماي انتخاب براي مسابقات مربوطه منتشر خواهد ك IPCبراي مسابقات سطح 

توان آن را براي مسابقات خاص )حتي در نيمه دوره چهار ساله  حداقل استانداردهاي انتخاب به طور مستمر مورد بازنگري قرار خواهند گرفت و مي

و در مسابقات جهاني يا پارالمپيك( كم و زياد كرد. اين بازنگري و هر گونه اصالح در صورتي انجام خواهد شد كه ثابت شود كه به بهترين نح

انجام  راستاي منافع و پيشرفت اين ورزش است. در چنين مواردي هر گونه اصالح در يك حداقل استاندارد انتخاب تا پس از مسابقات مهم آتي بعد از

 باشد. در ضميمه سه موجود مي MQSچنين اصالحات يا تغييرات، به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد. جدول كامل 

 

 IPCمسئولين فني وزنه برداري  -2

 نامه( يونيفرم و لباس كد )آيين -1-2

، شامل كالسبندها هميشه بايد از لباس تميز و مناسب و يونيفرم منظم در هنگام انجام وظيفه در مسابقات بر IPCتمامي مسئولين وزنه برداري 

 اساس شرايط ذيل استفاده نمايند:

 مسئولين )داوران( مرد:

را به همراه بج مربوطه داوران يا كالسبندهاي وزنه برداري  IPC( رسمي مورد تأييد وزنه برداري خاكستري تيره د لباس )كت و شلوارمردان باي

IPC  بپوشند و اين بج را روي جيب سينه سمپ چپ قرار دهند و از يك پيراهن سفيد، كروات رسمي وزنه برداريIPC  و كفش مشكي استفاده

 نمايند.

 )داوران( زن:مسئولين 

كه روي جيب سينه سمت  IPCهمراه با بج مخصوص داوران و كالسبندهاي وزنه برداري  IPCزنان بايد لباس رسمي مورد تأييد وزنه برداري 

برداري  رسمي وزنه دستمال گردنتواند شامل يك كت و دامن يا شلوار رسمي به همراه يك بلوز سفيد،  گيرد، را بپوشند، اين لباس مي چپ قرار مي

IPC .و كفش مشكي باشد 
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يا لباس مخصوص مسابقات را در كل زمان مسابقه  IPCوزنه برداري زماني كه نمايندگان فني مسئوليتي در آن مسابقات ندارند، بايد لباس رسمي 

 ده نمايند.از زمان ورود تا زمان خروج از مسابقات به تن داشته باشند و نمي توانند از لوگوي تيم ملي كشور خود استفا

 انتخاب كادر فني، نقش ها و مسئوليت ها -2-2

باشد. وزنه  IPCبايد داراي حداقل تعداد كادر فني و كالسبندهاي مجرب و منتخب توسط وزنه برداري  IPCهر مسابقه مورد تأييد وزنه برداري 

ليست منظمي از داوران و كالسبندهاي فعلي داراي گواهينامه را نگهداري خواهد نمود كه انتخاب نهايي كادر فني از اين ليست خواهد  IPCبرداري 

 ، تجديد و به روز نمايند.IPCبود. هر يك از كادر فني بايد گواهينامه خود را هر چهار سال يك بار بر اساس فرآيند تجديد گواهينامه وزنه برداري 

، يك IPCبرداري  به منظور تضمين و اجرايي نمودن فرصت هاي مستمر توسعه اي و تجربي براي حداكثر تعداد كادر فني داراي گواهينامه وزنه

خواهد بود. در خصوص گزينش كادر  IPCسيستم انتخاب چرخشي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين در مجموع بنا به صالحديد وزنه برداري 

 المللي، معيارهاي ذيل مد نظر قرار خواهد گرفت: فني بين

 سالمت و درستي مسابقه -

 IPCتجربه اخير فرد و شايستگي كلي وي از نظر تمامي جوانب داوري وزنه برداري  -

 گردد. منطقه اي كه مسابقات در آن جا برگزار مي -

 هزينه هاي مربوطه براي كميته برگزاري محلي -

 رفتار و عمل نمايند.  IPCنامه اخالق  ، هميشه بايد بر اساس آيينIPCده از سوي وزنه برداري تمامي داوران و كادر فني منصوب ش

 لينك مربوطه 

باشند )مانند دارا بودن نقش  رقابت كننده در مسابقات مي NPCمسئولين فني داراي گواهينامه كه داراي هر گونه نقش يا مسئوليت ديگري در يك 

، انتخاب IPCي يا ورزشكار( براي انجام وظيفه داوري در خالل كل زمان برگزاري مسابقه مورد تأييد وزنه برداري مربي، مدير تيم، نماينده رسم

ها هيچ ورزشكاري جهت شركت در جلسات مسابقه در آن  آن NPCنخواهند شد و نبايد انتخاب شوند، مگر در شرايطي كه يك روز كامالً آزاد كه 

رزشكاري براي رقابت نداشته باشد( و داور مربوطه، در تمامي جلسات صبح و عصر مسابقه در يك روز، و NPCروز خاص نداشته باشد )يعني 

موافقت نمايند كه يك منفعت دو جانبه وجود دارد و فرصت معتبري براي فرد در كسب مسئول فني منصوب شده همراه با كميته برگزاري مسابقات، 

 تجربه پيشرفت / ارتقاء وي وجود دارد.

بر عهده كميته )در صورت نياز(،  حق الزحمه روزانه، اقامت، غذا و )رفت و برگشت( اگر چنين توافقي حاصل شد، كليه هزينه هاي مربوط به سفر اما

   مسئول پرداخت چنين هزينه هايي خواهند بود.او  NPCبرگزاري نبوده و مسئول فني منصوب شده يا 

ها، سطح  تعداد كادر فني مورد نياز / انتخاب شده بستگي به تعداد درخواست افراد، تعداد ثبت نامي، IPCدر مسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

 مسابقه و غيره دارد. 

 5جهاني نيازمند تائيديه است، بايد تعداد درست و سطح داوران بين المللي شامل هيئت ژوري ) /كه ركوردهاي منطقه اي در هر شرايطي و در جائي

  قوانين ذيل شكل گيرد؛ در هر شرايطي كادر فني طبق شرايط زير منصوب مي شوند:نفر( طبق 

 IPCمسابقات سطح 
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نفر كادر فني داراي گواهينامه وزنه  21تعداد كالسبند مورد نياز، يك نفر نماينده فني و حداقل  IPC، وزنه برداري IPCبراي تمامي مسابقات سطح 

همچنين يك نفر دستيار )معاون( نماينده فني را براي بازي  IPCرا از خارج از كشور ميزبان تعيين و منصوب خواهد كرد. وزنه برداري  IPCبرداري 

به داوران  IPCالمللي منصوب خواهد كرد. وزنه برداري  هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهاني و نيز در صورت نياز براي ساير مسابقات بين

، هميشه بايد حداقل تعداد مسئولين )كادر فني( براي IPCاز كشور ميزبان توجه خواهد داشت. در مسابقات مهم در سطح  IPCوزنه برداري مجرب 

ها، اگر نه همه شان، بايد داراي گواهينامه درجه يك باشند تا برگزاري درست و  پوشش دادن دو جلسه كامل مسابقه وجود داشته باشند و اكثريت آن

 ون نقص مسابقات را تضمين نمايند. بد

از كشور برگزار كننده مسابقات، نيز از طريق  IPCدر صورت امكان، حداقل هشت نفر كادر فني )داور( مجرب اضافي داراي گواهينامه وزنه برداري 

 تعيين و منصوب خواهد شد.  IPCمشورت و موافقت كامل وزنه برداري 

به عنوان كادر اضافي نباشد، توافق نامه هاي  IPCالمللي فعال وزنه برداري  اراي تعداد مورد نياز كادر فني بينچنانچه يك كشور ميزبان مسابقات، د

انجام خواهد شد تا تضمين گردد كه تعداد مسئولين به ميزان كافي براي پوشش دادن تمامي جلسات مسابقات  IPCجايگزيني توسط وزنه برداري 

براي تربيت كادر فني جديد،  IPCواردي، كشور ميزبان همچنين به برگزاري كالس هاي آموزشي وزنه برداري وجود داشته باشند. در چنين م

 ترغيب خواهد شد. 

، فقط داوران داراي گواهينامه درجه يك و دو بايد قضاوت نمايند. نماينده فني، دستيار نماينده فني و اعضاي هيأت ژوري IPCدر مسابقات سطح 

 باشند. IPCران درجه يك نيز بايد از داو

 IPCمسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

 (مي شود. كشور ميزبان نيز كه شامل مسابقات جام جهاني )با حضور بيش از شش كشور -

كه داراي  IPCنفر كادر فني )داوري( وزنه برداري  15 حداقل، يك نفر نماينده فني و IPCالمللي مورد تأييد وزنه برداري  براي يك مسابقه بين

است و تسهيالتي را براي انتخاب داوران داوران مسئول انتخاب اين  IPC. وزنه برداري گردندباشند، بايد انتخاب و منصوب  المللي مي گواهينامه بين

  تخطي نخواهد كرد. IPCزنه برداري كشور ميزبان در نظر خواهد گرفت ضمن آن كه به هيچ عنوان از قوانين و

 

 IPCتأييد وزنه برداري مسابقات مورد 

  كشوريمسابقات 

 گستردگي مسابقه و تعداد ثبت نام كنندگان دارد( وفني )تعداد آن بستگي به  نمايندهبايد يك ، IPCمورد تأييد وزنه برداري  كشوريمسابقه در يك 

حضور داشته  IPC( داور داراي گواهي از طرف وزنه برداري 6و حداقل شش )(  IPC)معرفي شده از طرف وزنه برداري يك نفر دبير مسابقه  يا

  د.   نباش

 ) با حضور حداكثر شش كشور شامل كشور ميزبان ( مسابقات دعوتي
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وزنه برداري المللي  داراي گواهينامه بيننفر كادر فني  هفت حداقل و دبير مسابقات، يك نفر IPCبراي يك مسابقه دعوتي مورد تأييد وزنه برداري 

IPC  به عالوه داوران وزنه برداريIPC ضمن آن كه به هيچ عنوان از قوانين وزنه برداري ، از كشور ميزبان بايد حضور داشته باشندIPC  تخطي

 نخواهد شد. 

براي قضاوت در يك دسته، در يك ، دو نفر داور از يك كشور )با يك مليت( نبايد IPC/دعوتي مورد تأييد وزنه برداري المللي در تمامي مسابقات بين

 رقابت ميان دو يا چند كشور انتخاب گردند. 

، هزينه هاي سفر، اسكان و غذا و در صورت لزوم، حق الزحمه مورد توافق IPCبراي آن دسته از مسئولين )داوران( تعيين شده از سوي وزنه برداري 

داده خواهد شد. اين بر اساس هر گونه توافق نهايي صورت گرفته ميان وزنه برداري ها، توسط كميته برگزاري ارائه و پوشش  قرار گرفته براي آن

IPC ب شده و كميته برگزاري مسابقات خواهد بود و نبايد اين توافقات مستقيماً توسط خود مسئولين )داوران ...( انجام شود. توافقات با افراد منصو

 انجام داد.  IPCها بر اساس توافق با وزنه برداري  س از ابالغ انتصاب رسمي آن)به طور مثال در خصوص پرواز و ...( را مي توان پ

باشند و عالقه  جهت افزايش فرصت ها براي حضور بيشتر داوران )مسئولين فني(، آن دسته از داوران و مسئولين فني كه داراي گواهينامه مناسب مي

خود را به طور كامل خودشان پرداخت نمايند، مي توانند اسامي خود را جهت بررسي مند به كسب تجربه بيشتر هستند و مي خواهند هزينه هاي 

اعالم نمايند. اين چنين سهميه هاي اضافي قابل  IPCبيشتر براي انجام وظايف در يك مسابقه، به غير از بازي هاي پارالمپيك، به وزنه برداري 

 و كميته برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  IPCتضمين نيستند، اما از طريق مذاكره ميان وزنه برداري 

 مراجعه نماييد. IPCدر خصوص انتصاب كالسبندها، به بخش قوانين و مقررات كالسبندي وزنه برداري 

 اصالحيه:

 واهد شد.خالصه كلي نقش و مسئوليت هاي مسئولين فني) داوري(به روز آوري خواهد شد و جزئيات اضافي به بخش ضمائم منتقل خ

 نماينده فني -3-2

 باشد:  گيرد، به شرح ذيل مي مد نظر قرار مي IPCحداقل معيارهاي الزم كه براي يك نماينده فني وزنه برداري 

با حداقل پنج سال تجربه / سابقه و صالحيت در ميدان يا پيرامون  IPCالمللي درجه يك وزنه برداري  يك نماينده فني بايد يك داور بين -الف

 ميدان مسابقه وزنه برداري باشد و بايد همچنين از تسلط خيلي خوبي به زبان انگليسي به صورت شفاهي و كتبي و دانش خوب و سطح بااليي در

 )فن آوري اطالعات( برخوردار باشد. ITزمينه كامپيوتر/ مهارت هاي 

ت نده فني بايد قادر به ارائه توانايي جهت هدايت خوب و مناسب به منظور نظارت مؤثر بر روند برگزاري مسابقات بوده و بايد از ساير مهارنماي -ب

ر هاي كليدي و صالحيت هاي الزم )از جمله برگزاري دوره بازآموزي براي كادر فني، تمرين، راهنمايي و آموزش مربيان( برخوردار باشد و ساي

 وزش هاي الزم توسط كميته برگزاري مسابقات براي كادر و داوطلبين خود، را به مورد اجرا بگذارد.آم

ن نماينده فني همچنين بايد با آمادگي كامل جهت انجام وظايف محوله و انجام كار براي ساعات طوالني، در قبل و در خالل مسابقاتي كه در آ -ج

 در دسترس و از توان الزم براي اين كار برخوردار باشد.شود،  به عنوان نماينده فني انتخاب مي

 وظايف نماينده فني -4-2

 قبل از مسابقات:
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با آمادگي كامل جهت بازديد از محل ميزباني مسابقات مورد نظر جهت بازرسي عمومي و فني )اسكان، سالن مسابقات، محل تمرين،  -

 حمل و نقل، سهولت تردد و جابجايي افراد معلول ...( در دسترس باشد.ريزي اعالم نتايج،  تجهيزات فن آوري اطالعات، برنامه

 تماس منظم خود را با كميته برگزاري مسابقات و به ويژه با مدير تعيين شده به عنوان مدير مسابقات حفظ نمايد. -

 تهيه و تدوين برنامه مسابقات و در صورت لزوم اصالح آن، با موافقت كميته برگزاري مسابقات. -

 ده نمودن برنامه جلسات تمرين و در صورت لزوم اصالح آن.آما -

 هاي روزانه براي داوران و هيأت ژوري. تهيه برنامه -

 تضمين آماده بودن كارت هاي مربوط به حركات بلند كردن وزنه )توسط وزنه برداران( در مسابقه. -

براي داوران ملي در يك دوره زماني حداقل شش ماه قبل  در صورت تقاضاي كميته برگزاري مسابقه، برگزار نمودن يك سمينار بازآموزي -

 از مسابقات.

المللي مبارزه با دوپينگ به مورد اجرا  و استانداردهاي بين IPCنامه مبارزه با دوپينگ  تضمين اينكه ضوابط مبارزه با دوپينگ بر طبق آيين -

 وجود دارد.  IPCشوند و همكاري نزديكي با بخش مربوطه  گذاشته مي

 مسابقات: طيدر 

 برگزاري يك جلسه فني حداقل يك روز قبل از شروع مسابقات. -

 حضور هر روزه در سالن مسابقات قبل از شروع وزن كشي تا پايان مراسم اعطاي مدال در هر روز از مسابقه. -

 در صورت انتصاب وي(نظارت و كنترل مستمر و دقيق مسابقات با همكاري مدير مسابقات كميته برگزاري و دستيار نماينده فني ) -

 در تمامي زمان هاي مسابقه به طور كامل و دقيق تبعيت و اعمال مي گردند. IPCتضمين اينكه قوانين وزنه برداري  -

 همكاري و ارتباط با مدير مسابقات كميته برگزاري با هدف تضمين برگزاري يك مراسم اعطاي مدال مناسب و شايسته. -

ژوري در موارد لزوم جهت ارائه و دريافت نقطه نظرات در خصوص مسابقات و ساير موضوعات. اين  برگزاري جلساتي با داوران / هيأت -

 گونه جلسات بايد بعد از هر جلسه / هر روز از مسابقات برگزار شود.

 نظارت بر نتايج مسابقات با همكاري مدير مسابقات كميته برگزاري. -

 پس از پايان مسابقات. IPCارسال نتايج رسمي مسابقات به دفتر وزنه برداري  -

المللي مبارزه با دوپينگ و با  و استانداردهاي بين IPCنامه مبارزه با دوپينگ  تضمين اينكه ضوابط مبارزه با دوپينگ بر اساس آيين -

 شوند.  به مورد اجرا گذاشته مي IPCهمكاري نزديك با بخش مربوطه 

 هيأت ژوري  -5-2

المللي مهم، يك هيأت ژوري براي  هرماني جهاني و منطقه اي يا بازي هاي منطقه اي يا ساير مسابقات بيندر بازي هاي پارالمپيك، مسابقات ق

كه هر  خواهد بود IPCنفره فقط شامل داوران درجه يك وزنه برداري  5رياست بر هر جلسه مسابقه وزنه برداري تعيين خواهد شد. هيأت ژوري 

و  تمامي اعضاء اين هيأت بايد از تسلط و مهارت بسيار خوبي به زبان انگليسي هم از نظر شفاهي باشند. كدام بايد از مليت هاي مختلف و متفاوت



12 

بايد هم كتبي و درك كامل اين زبان برخوردار باشند. يك عضو رزرو هيأت ژوري هميشه بايد براي هر جلسه ژوري تعيين گردد و اين عضو رزرو نيز 

 باشد.  IPCيك داور درجه يك وزنه برداري 

 نمايد.براي بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني و منطقه اي، نماينده فني منتصب، بايد هيأت ژوري را براي هر جلسه از مسابقه تعيين 

 رئيس هيأت ژوري -6-2

 باشد: رئيس هيأت ژوري به شرح ذيل مي وظايف

كامل حاصل نمايد كه تمامي اعضاي ديگر اين هيأت، از درك كاملي نسبت قبل از هر مسابقه، رئيس هيأت ژوري بايد اطمينان و رضايت  -

 به نقش خود برخوردارند.

 به طور متناسب و دقيق در خالل مسابقات اعمال مي گردند.  IPCتضمين نمايد كه قوانين فني وزنه برداري  -

نمايد. در چنين مواردي مي توان از هيأت ژوري  2در صورت انجام حركت براي ثبت ركورد، داوران درجه يك را جايگزين داوران درجه  -

 استفاده كرد.

 اتخاذ اقدامات اصالحي الزم، پس از مشورت با ساير اعضاي هيأت ژوري. -

 مقايسه و بررسي انطباق نتايج دستي با نتايج كامپيوتري. -

ه اين كتاب ركورد ورزشكار، مستقيماً و سپس تضمين اينك IPCثبت ركوردهاي دقيق و صحيح در كتاب ركورد ورزشكاران وزنه برداري  -

 به ورزشكار يا مربي وي عودت داده شود.

 اعضاي ژوري -7-2

 باشد.  وظايف اصلي هيأت ژوري حمايت از نماينده فني در تضمين اعمال دقيق و مناسب قوانين فني در سر تا سر مسابقه مي

ارزيابي دقيق داشته باشند. اين ارزيابي توسط سيستم  در هر جلسه از مسابقه بردن وزنهبايد در هر دور مسابقه و از هر باال كليه اعضاء هيئت ژوري 

  چراغ )در صورت امكان( كه مشابه سيستم داوران است انجام مي شود در غير اين صورت، بايد به صورت دستي در ورقه امتيازات درج مي گردد. 

كيت چك  4-5)به بخش  م كنترل لباس و تجهيزات ورزشكاران قبل از وزن كشياعضاي انتخاب شده براي هيأت ژوري همچنين مسئول انجا

باشند، در خالل مسابقه، هيأت ژوري به همراه يكديگر در نزديك محل مسابقه و در موقعيتي خواهند نشست كه مسابقه را كامالً و  مي مراجعه شود(

 بدون مانعي مشاهده و نظارت نمايند. 

باشد و اين  تواند هر داوري را كه تصميماتش به نظر هيأت ژوري، نادرست مي ري بر اساس تصميم اكثريت اعضاء، ميدر خالل مسابقه، هيأت ژو

 ها به اثبات برسد، تعويض نمايد. اين داور بايد قبل از هر گونه اقدام براي اخراج وي، يك اخطار شفاهي دريافت كرده باشد.  موضوع براي آن

بخواهد در خصوص تصميم يك داور استفسار يا بررسي نمايد و نظر اكثريت اعضاي ژوري را در اين خصوص دارد، اگر هر يك از اعضاي ژوري 

تواند از يك سيستم المپي )چراغ( براي  سواالت و پرسش ها بايد از طريق رئيس ژوري به داور مربوطه ارائه شود. در صورت امكان، هيأت ژوري مي

براي پاسخ گويي به اين گونه سواالت، استفاده نمايد. رئيس ژوري بايد با ساير اعضاي هيأت مشورت نمايد و اقدام  فراخواندن يك داور به ميز ژوري

 اصالحي متناسب را بر اساس نظر اكثريت اعضاء اتخاذ نمايد. 
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دام مقتضي را براي اصالح اين اشتباه تواند اق چنانچه يك اشتباه جدي در داوري روي دهد كه با قوانين فني مغايرت داشته باشد، هيأت ژوري مي

تواند بنا به  انجام دهد. اين كار بايد در تمامي موارد از طريق ژوري انجام گيرد. چنانچه اجماع در خصوص يك تصميم وجود دارد، هيأت ژوري مي

 صالحديد خود يك حركت ديگر را به وزنه بردار مربوطه اعطا نمايد. 

يم جمعي سه داور را تغيير دهد مگر در موردي كه يك اعتراض رسمي نسبت به تصميم داوران بر اساس تواند تصم هيأت ژوري هرگز نمي

 مراجعه نماييد(.  بخش اعتراض و استيناف 5-2شود. )به بخش  دستورالعمل انجام اعتراض، داده مي

 داوران -8-2

 باشند.  نند. اين سه نفر شامل سرداور و دو كمك داور ميك را قضاوت مي IPCيك مسابقه وزنه برداري  IPCسه نفر داور وزنه برداري 

بنشينند كه بهترين ديد و نظارت را به مسابقه يا خيلي نزديك سه داور قضاوت كننده هميشه بايد به گونه اي در اطراف سكو اما نه مستقيماً روي آن 

  آن ها را محدود كنند. و همچنين نبايد جلوي ديد هيئت ژوري را بگيرند يا ميدان ديد داشته باشند

شود كه در  در خالل مسابقات، يك سري وظايف را مي توان به داوران محول كرد )براي مثال سر داور بودن در مسابقات يك وزن، دليل اين نمي

صورت كافي بودن وقت، آن داور در مسابقات يك وزن ديگر به عنوان كمك داور يا براي انجام ساير وظايف قضاوت انتخاب نشود )يعني داور 

ت در مسابقات يك وزن به عنوان سر داور انجام وظيفه نمايد و در مسابقات يك وزن ديگر به عنوان كمك داور يا جهت انجام ساير ممكن اس

 وظايف داوري تعيين شود(. 

داوران و مسئولين حفظ نمايد، بنابراين تمامي يا قوانين ايشان ديگر مشابه بايد هويت خود را بدون وابستگي به هر سازمان  IPCوزنه برداري 

 برخوردار باشند.  IPCبايد از صالحيت و شايستگي وزنه برداري  ات مورد تاييد،مسابق

و همچنين روند پيشرفت آنها به  IPCو شرايط الزم براي داوران وزنه برداري  IPCبراي كسب اطالعات بيشتر در تمام سطوح داوري وزنه برداري 

 مراجعه نمائيد.  لينك تعيين شده

 سرداور -9-2

پهناي گرفتن مواظب اجراي قوانين و شكسته نشدن اين قوانين باشد، مانند سرداور هميشه پشت سر ورزشكار خواهد نشست تا به صورت آسان تر 

 هميشه به طرف تماشاگران خواهد نشست. سرداور مسئوليت هاي ذيل را بر عهده دارد:او و  ،ميله توسط ورزشكار را مشاهده نمايد

 مطابقت داشته باشد. IPCاقي كه در محل مسابقه )سكو( مي افتد، با قوانين وزنه برداري هر اتف -

 ها. )تكيه گاه ميله( به صورت افقي و در مركز )وسط( آن Rackكنترل ميله از نظر قرار دادن صحيح وزنه ها و قرار گرفتن آن روي  -

 رخواست شده توسط اعالم كننده قرار دارند.)تكيه گاه ميله( در ارتفاع د Rackكنترل اينكه ارتفاع هر دو  -

دادن يك دستور شنيداري و عالمت بصري به گوينده / اعالم كننده رسمي در زماني كه ميله به طور صحيح وزنه گذاري و تكيه گاه ميله  -

(Rack.در ارتفاع درست قرار دارند ) 

 صورت لزوم به منظور تسهيل و تسريع در برگزاري مسابقه.مشورت با دو داور كمكي )كناري(، هيأت ژوري يا هر مسئول ديگر، در  -

و « دستور شروع»دادن دستورات و عالئم الزم به وزنه بردار براي هر حركت در طور جلسه مسابقه، طبق موارد بيان شده در بخش  -

 «. يا باز گرداندن ميله به جاي خود« Rackدستور »
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 وظايف داوران -11-2

 قبل از مسابقه

 بايد به طور مشترك تأييد و اطمينان حاصل نمايند كه: هر سه داور

 ميله ها و صفحه هاي وزنه مسابقات از نظر ميزان وزن چك شوند و تمامي تجهيزات ناقص، كنار گذاشته شوند. -الف

 ها چك شود. ترازو ها به طور دقيق و صحيح كار كنند و در صورت لزوم گواهينامه رسمي آن -ب

 ها انجام شود. اران در چارچوب زماني و وزن مشخص شده براي گروه وزني آنوزن كشي وزنه برد -ج

 در خالل مسابقات

 تماي داوران بايد هميشه در خالل مسابقات موارد ذيل را چك نمايند:

 توسط وزنه بردار و مربي اعمال و رعايت گردند. IPCتمامي قوانين وزنه برداري  -الف

 م كننده به درستي وزنه گذاري شود. به داوران مي توان يك چارت )جدول( وزنه بدين منظور ارائه كرد.ميله بر اساس درخواست فرد اعال -ب

در مرحله چك لباس و تجهيزات / وزن كشي، لباس و تجهيزات فردي ورزشكار به طور دقيق ارائه، بررسي و ثبت گردند )همين طور اين موارد  -ج

 آميز بايد اعمال گردد(. پس از انجام يك حركت ثبت ركورد موفقيت

پس از  چنانچه هر يك از داوران كمكي دليلي براي ايجاد ترديد و شك نسبت به صداقت و درستي وزنه بردار در رابطه با بند فوق الذكر دارد، بايد -د

 انجام مسابقه )بلند كردن وزنه(، هر گونه ترديد و شك خود را به سر داور مسابقه اطالع دهد.

س يا در اين صورت هر سه داور بايد لباس و / يا تجهيزات فردي وزنه بردار را مجدداً چك نمايند. چنانچه ورزشكار به خاطر استفاده از هر لبا -ه

 شود.  باشد، خطاكار شناخته شود يا خطاي وي در وزن كشي چك نشده باشد، بايد بالفاصله از دور مسابقه حذف تجهيزاتي كه منطبق با قوانين نمي

تواند  نمايد. اين كار را مي ( روي پايه ها به يك حالت )وضعيت( جديد جابجا ميbarbellبايد اطمينان حاصل گردد كه فقط وزنه بردار وزنه را ) -و

خواست كند كه ميله تواند در با يا بدون درخواست كمك از افراد كمكي/ وزنه گذار انجام دهد. مربي هرگز مجاز به تماس با ميله وزنه نيست اما مي

 توسط افراد كمكي/ وزنه گذار جابجا شود.

 در چنين مواردي، وقت نگهدار نبايد ساعت را متوقف نمايد. اين بر عهده مربي يا وزنه برداران است كه درخواست چنين كمكي را بنمايند. -ز

 است. IPCحالت استارت )شروع( يك وزنه بردار بر اساس قوانين وزنه برداري  -ح

چنانچه هر يك از داوران كمكي بر اين عقيده است كه حركت استارت يك وزنه بردار قبل از دستور سرداور براي شروع يك حركت زدن وزنه،  -ط

باشد، در اين صورت وي بايد بالفاصله يك دست خود را باال ببرد تا توجه را به اين موضوع كه يك خطاي احتمالي )بالقوه( صورت  نادرست مي

 داده شده، انجام گيرد.« استارت»جلب نمايد. اين كار نبايد پس از اينكه دستور  گرفته،

 اگر قبل از دستور استارت به يك خطاي احتمالي )بالقوه( توجه شود و سپس اجماع اكثريت داوران قضاوت كننده بر انجام يك خطا وجود داشته -ي

د. وزنه بردار يا مربي وي به محض درخواست شفاهي هيأت ژوري، بايد از دليل عدم را نخواهد دا« استارت»باشد، در اين صورت سرداور دستور 

 دريافت دستور استارت اطالع يابند. رئيس هيأت ژوري مسئول انتقال اين اطالعات به وزنه بردار خواهد بود.
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وزنه و اين بر عهده  شروع وزنه زدن صحيح نيست جايگيري برايبدين معني است كه معموال  ،داده نمي شود "استارت "كه دستور هنگامي  -ك

  جايگاه قرار گرفته است.درستي در ه بايد اطمينان حاصل نمايند وزنه بردار باست كه بردار و مربي وي 

 در اين صورت به وزنه بردار فقط باقيمانده زمان مشخص شده اعطاء مي گردد و زمان اضافي داده نخواهد شد.

 مسابقاتدر پايان هر جلسه از 

بت سه نفر داور فعال در يك مسابقه بايد تمامي پروتكل هاي رسمي مورد نياز و هر گونه مدارك ديگر نيازمند امضاء داوران )شامل تقاضاهاي ث

 ركورد، برگه هاي نتايج و ...( را امضاء نمايند.

 منشي مسابقات -11-2

 باشد : ثبت دقيق روند مسابقات است، ساير وظايف منشي مسابقات به شرح ذيل مي عمدتاً مسئول ، در صورتي كه انتخاب شده باشد،منشي مسابقات

 و ... IPCبررسي ليست هاي ورزشكاران از نظر وزن ثبت نام شده، گروه وزني، شماره شناسايي وزنه برداري  -الف

 نظارت بر قرعه كشي قبل از وزن كشي. -ب

 نياز.ثبت گروه وزني در خالل وزن كشي در صورت  -ج

 صدور مجوز براي وزنه برداران و حداكثر دو نفر همراه تيم مربوطه براي ورود به اتاق گرم كردن. -د

 نظارت بر ترتيب بلند كردن وزنه )ترتيب مسابقه توسط وزنه برداران( در خالل مسابقه به همراه ناظر )مارشال(. -ه

 ابقات.نظارت بر ثبت هر گونه ركورد جديد ثبت شده در خالل مس -و

درت تضمين اينكه تمامي مسئولين مربوطه نسبت به كنترل و امضاي برگه امتيازات، گواهينامه هاي ثبت ركورد و ساير مدارك نيازمند امضاء، مبا -ز

 نمايند.

 مسئولين فني كميته برگزاري محلي -12-2

، نسبت به انتصاب مسئولين ذيل كه مي بايست IPCكميته برگزاري محلي مسابقات تحت هدايت و راهنمايي و با مشورت كامل وزنه برداري 

و داراي تجربه الزم براي سطح مسابقات مربوطه باشند، اقدام نمايد. به منظور تضمين اينكه  IPCهمگي از داوران مجرب )تأييد شده( وزنه برداري 

موضع و تصميم نهايي و قطعي را در خصوص انتصاب و استفاده از تمامي  IPCصحت و درستي مسابقات به مخاطره نيافتد، وزنه برداري  شأن،

 مسئولين مسابقات خواهد داشت.

 / اعالم كنندهگوينده

مسئول مراسم در مسابقاتي كه وي اصوالً همچنين به عنوان  باشد(  IPCوزنه برداري از بايد يك داور واجد شرايط )كه گوينده/ اعالم كننده 

گوينده/ مسئوليت كمك به پيشبرد و برگزاري مؤثر مسابقه ضمن آگاه نمودن تمامي افراد )اطالع رساني به همه افراد( را دارد، به حساب مي آيد. 

مراحل هر ست را كنترل نموده تا مطمئن شود همه مراحل ست ها به  IPCوزنه برداري بايد بر اساس ترتيب راهنماي مسابقات اعالم كننده 

مربوطه اعالم شده توسط گوينده/ اعالم كننده همچنين بايد روي يك تابلو اعالنات مسابقات اطالعات درستي و مطابق قانون پيش مي رود. 

 الكترونيكي كه در يك جايگاه مرتفع )بلند( قرار دارد، به نمايش گذاشته شود. 

 اين فرد، آخرين مهلت هاي تغيير وزن )وزنه ها( را اعالم خواهد كرد. 
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اري و نيز گوينده / اعالم كننده مسئول اعالم واضح وزن )هميشه به كيلوگرم( و ارتفاع پايه مورد نياز براي حركت بعدي به سرداور و مسئول وزنه گذ

 باشد.  وزنه بردار بعدي براي آماده شدن جهت حضور در سكو مياعالم نام وزنه بردار بعدي و نيز اطالع دادن )آگاه نمودن( 

شود، سرداور اين موضوع را به  شود و ارتفاع پايه نيز تنظيم شده و سكو براي وزنه برداري آماده مي زماني كه وزن اعالم شده روي ميله قرار داده مي

ضح نده/ اعالم كننده باال خواهد برد كه وي نيز بالفاصله و به طور واصورت شفاهي و به صورت بصري از طريق باال بردن دست خود به طرف گوي

 دستور ذيل را اعالم خواهد كرد:

 وزنه گذاري روي ميله انجام شده است. -الف

 مقدار وزنه ............. كيلوگرم. -ب

 براي حركت )اول، دوم، سوم( -ج

 از ......... )نام كشور(. -د

باشد كه در اين لحظه دقيقاً وقت  ه منظور حصول اطمينان از اينكه وزنه بردارمطلع بوده و آماده رفتن بر روي سكو مياعالم نام كامل ورزشكار ب -ه

 نگهدار بايد تايم استارت حركت را براي محاسبه وقت وزنه بردار شروع )استارت( نمايد.

 وقت نگهدار

اختصاص يافته به يك وزنه بردار براي شروع حركت باشد.(   IPCوزنه برداري از  ) بايد يك داور واجد شرايط يق تايماوقت نگهدار مسئول ثبت دق

 باشد.  شود، مي بعدي وي پس از اينكه وزنه بردار طبق مقررات توسط اعالم كننده به روي سكو فراخوانده مي

حركت وزنه بردار دو دقيقه وقت براي شروع بلند كردن وزنه پس از پايان اعالم فرد اعالم كننده، خواهد داشت مگر اينكه يك وزنه بردار پس از 

 مخودش )يعني براي حركت چهارم يعني حركت زدن ركورد( به جاي دو دقيقه، سه دقيقه وقت خواهد داشت تا اين حركت خود )براي ركورد( را انجا

 دهد. 

اري را وقت نگهدار بايد ساعت خود فقط پس از اعالم نام كامل وزنه بردار، در پايان زمان اعالم فرد اعالم كننده، شروع نمايد و يك عالمت شنيد

توسط سرداور  «استارت»براي آگاه نمودن وزنه بردار، از باقي ماندن يك دقيقه از وقتش، بدهد. وقت نگهدار بايد به محض اينكه دستور و عالئم 

 ( نمايد. Resetشود، ساعت خود را متوقف و مجدداً تنظيم ) داده مي

اگانه وقت نگهدار همچنين مسئول اپراتوري / ثبت دستي تمامي مجوزهاي زماني )وقت دادن هاي( مورد نياز با استفاده از يك تايمر )زمان سنج( جد

ثانيه پس از ترك  31اي مثال بعد از يك حركت، وزنه بردار بايد سكو را ظرف مدت باشد )بر مانند يك ساعت شمار معكوس در صورت نياز، مي

توسط  نيمكت، ترك نمايد و حركت بعدي وزنه بردار بايد از طريق داور مارشال مجدداً به منشي مسابقه اعالم گردد كه اين حركت بعدي وزنه بردار

مل از زمان ترك نيمكت توسط وزنه بردار گذشته باشد، يادداشت و امضاء شده است )اين مربي وي و نيز توسط مارشال، قبل از اينكه يك دقيقه كا

 شود(.  يك دقيقه كامل از زمان ترك نيمكت توسط وزنه بردار محاسبه مي

 پس از اينكه وقت نگهدار ساعت خود را براي يك حركت، استارت نمود، اين ساعت فقط در زمان هاي ذيل بايد متوقف شود:

 دهد. ماني كه سر داور دستور عالمت استارت را ميز -الف

 زماني كه وقت داده شده )مجاز( سپري شده باشد. -ب
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 دهد. زماني كه سرداور بنا به صالحديد خود بنا به هر دليل معتبر، دستور شفاهي مستقيم بر توقف ساعت را مي -ج

نمايد و سرداور بايد دستور شنيداري « تايم»نكند، وقت نگهدار بايد اعالم اگر وزنه بردار حركت خود را در مدت زمان مجاز داده شده شروع 

«Rack » را بدهد. اين حركت به عنوان«no lift اعالم خواهد شد و اين حركت خطا محسوب خواهد شد. شروع حركت « يا عدم بلند كردن وزنه

 بايد همزمان با شروع عالمت سرداور باشد.  Bench Pressپرس سينه يا 

 باشد.(  IPCوزنه برداري از ) بايد يك داور واجد شرايط  (Marsallارشال )م

 باشد: مسئوليت هاي مارشال به شرح ذيل مي

 عمل نمودن به عنوان كنترل كننده كارت دستي و كمك به پيشبرد و روند كارآمد مسابقات. -الف

 ها. شده از سوي وزنه برداران يا مربيان آن پذيرش، كنترل و بررسي تمامي تغييرات در ميزان وزنه اعالم و ثبت -ب

ها بر اساس يك ترتيب و سبك منظم كه در ابتدا بر اساس  مرتب نمودن وزنه هاي )حركت هاي( اعالم شده توسط وزنه برداران يا مربيان آن -ج

باشد( كه در اين موارد  وزنه بردار ديگر يكسان مياوزان اعالم شده و در صورت نياز، در زماني كه وزن درخواستي )يك وزنه بردار با وزن درخواستي 

 شود. )وزنه برداران بر اين اساس و ترتيب وزنه مي زنند(. بر اساس پايين ترين شماره قرعه كشي و هميشه به اين تربيب عمل مي

ده به صورت يك به يك يا به صورت ( ورزشكاران كه به صورت مناسب مرتب شده، را به اعالم كننattemptsكارت هاي مربوط به وزنه زدن ) -د

 نمايد. دستي از طريق منشي مسابقات يا مستقيماً از طريق صفحه كامپيوتر، ارائه مي

 جديد يا تغيير در آن را بپذيرد. attemptتواند يك وزنه يا  فقط مارشال مي -ه

بردار يا مربي وي با خودكار مشكي يا آبي نوشته شود كه اين ( فقط توسط وزنه attemptبايد مستقيماً روي كارت مربوطه )كارت  هر تغيير -و

كارت سپس توسط مارشال فقط بزرگ قرمز امضاء خواهد شد و وزنه بردار يك دقيقه از زمان ترك نيمكت پس از حركت قبلي اش فرصت دارد كه 

 از طريق مارشال وزن مورد نياز براي حركت بعدي خود را به منشي مسابقات اطالع دهد.

 كنترل كننده هاي فني

 مسئوليت هاي ذيل را بر عهده دارند:باشد.(   IPCوزنه برداري از ) بايد يك داور واجد شرايط كنترل كننده هاي فني 

 حضور داشته باشد.  زمان كنترل تجهيزاتمسئول كنترل ارشد فني بايد در  –الف 

 زمين بازي كمك به كنترل دسترسي رسمي به اتاق گرم كردن و دسترسي به – ب

تضمين اينكه فقط ورزشكاران يك ماده خاص )يك گروه وزني و جنسيت خاص( و مربيان مشخص شده )براساس قوانين خاص مسابقه( مجاز  -ج

 نزديكي درب ورودي اتاق گرم كردن هستند. /به ورود به اتاق گرم كردن يا در

 مسابقه، معرفي ها و مراسم اعطاي مدال.كمك به حفظ و تداوم روند و پيشبرد كارآمد و مناسب  -ت

تضمين اينكه ورزشكاران از نظر شنيداري براي هر گونه معرفي ورزشكاران، شركت در مسابقه و براي مراسم اعطاي مدال به موقع )مطلع( و  -د

 شوند.  آماده مي

( دقيقه قبل از شروع 5آخرين شانس تغيير اولين حركت خود را پنج ) مطلع باشند كه تضمين اينكه ورزشكاران و مربيان آنها از نظر شنيداري  -ذ

 . اعالم نمايندمسابقه خود 
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رل كنترل بصري ورزشكاران و تائيد نمودن آنكه ورزشكاران تنها لباسهاي ويژه وزنه برداري را پوشيده اند و ساير تجهيزات فني طبق ليست كنت  -ي

 مي باشند. شده است و مجاز به ورود در محوطه سكو 

ها تا زماني كه وقت نگهدار ساعت شمارش معكوس خود را استارت )شروع( نكرده، وارد محل  حصول اطمينان از اينكه ورزشكاران و مربيان آن

 مسابقه )سكو( نشوند.

 (Loaders /Spottersافراد كمكي / وزنه گذارها ) -13-2

 موارد كلي 

 ايفا كرده و بايد از شرايط ذيل برخوردار باشند: IPCبرداري افراد كمكي / وزنه گذار نقش مهمي در وزنه 

، سطح قابل قبولي از درك و فهم زبان انگليسي، شايستگي و سابقه قابل قبولي در كار IPCداراي دانش و درك روشني از قوانين وزنه برداري  -الف

 كردن با وزنه هاي آزاد و كار پيرامون ورزشكاران داراي معلوليت باشند.

تفاوت هاي ميان هدايت، عبور دادن و جازدن صحيح وزنه ها روي يك ميله براي ورزشكاران داراي انواع معلوليت ها را به طور كامل درك  -ب

 نمايند.

وزنه  دارا بودن مدرك مربيگري يا آمادگي جسماني به همراه سابقه كار كردن با وزنه هاي آزاد، كه طبق تأييد فدراسيون ملي مربوطه و/ يا -ج

المللي نيز از  در مسابقات بين IPCباشند. برخورداري از سابقه مورد تأييد در زمينه همكاري با ورزشكاران وزنه برداري  در اولويت مي IPCبرداري 

 ديگر مزيت ها به شمار مي آيد، تجربه قبلي در زمينه كار با وزنه هاي آزاد ضروري است.

، آماده و در دسترس قرار دهند IPCنه گذاري بايد خود را براي هر گونه آموزش الزم از سوي وزنه برداري در صورت درخواست، افراد مسئول وز -د

باشد. تمامي هزينه هاي  حداقل سه روز قبل از هر مسابقه مي IPCكه از جمله حضور در سمينار يا كارگاه علمي آشنايي با قوانين وزنه برداري 

 ده كميته برگزاري مسابقات خواهد بود.مربوطه براي هر گونه آموزش بر عه

از حق صريح براي ارائه نظر نهايي و قطعي در زمينه استفاده از هر يك از افراد معرفي شده به عنوان فرد كمكي و وزنه گذار در  IPCوزنه برداري 

 برخوردار خواهد بود.  IPCتمامي مسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

گردد كه براي اين سمت محوله،  شود اما بعد از آن در خالل تمرين يا مسابقه مشخص مي چنين سمتي پيشنهاد ميدر مواردي كه يك فرد براي 

باشد، در اين صورت چنين فردي از سمت خود كنار گذاشته شده و فوراً فرد ديگري جايگزين وي خواهد شد. از آن جا كه اين موضوع به  مناسب نمي

باشد، لزوماً اخطار اوليه به وزنه گذار داده نخواهد شد )يعني در صورت عدم كارآيي بالفاصله تعويض خواهد  مي سالمتي و ايمني ورزشكار مربوط

 شد.(. 

نفر فرد كمكي / وزنه گذار روي سكوي مسابقه، در يك زمان حضور داشته باشند و اين گروه شامل يك نفر  5هرگز نبايد كمتر از سه نفر يا بيشتر از 

اري و حداقل دو نفر و حداكثر چهار فرد كمكي )وزنه گذار كمكي( خواهد بود. حداقل دو نفر بايد داراي توانايي انجام نقش مسئول مسئول وزنه گذ

 شوند. در مسابقات مهم، ترجيحاً پنج نفر كمكي/ وزنه گذار بايد براي هر جلسه از مسابقات بايد در نظر گرفته شوند. وزنه گذاري معرفي 

 باشند: شترك( وزنه گذار ها به شرح ذيل مينقش تركيبي )م

 كمك به سرداور در برگزاري روان، كارآمد و مرتب )منظم( مسابقات -
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 تميز، ايمن و مرتب نگاه داشتن تجهيزات و سكو. -

گذاري كه افراد كمكي / وزنه گذارها هرگز نبايد هر گونه توصيه مربيگري يا راهنمايي را در هيچ زماني به ورزشكاران بدهند. هر فرد كمكي / وزنه 

 اين قانون را نقض نمايد، بدون اخطار قبلي، مي توان او را از محل مسابقه )سكو( اخراج كرد. 

( استفاده نمايند و هميشه لباس هاي Poloاز لباس مرتب )يكدست( به همراه تي شرت يا پيراهن يقه دار )تمامي افراد كمكي/ وزنه گذارها بايد 

 ها را، بپوشند.  تميز و مرتب و بدون هيچ گونه تبليغات روي آن

 مسئول افراد كمكي / وزنه گذار 

را تبعيت نموده و مسئوليت هاي خود را به شرح ذيل به  فرد مشخص شده به عنوان مسئول وزنه گذاري بايد دستورات و راهنمايي هاي سر داور

 مورد اجرا بگذارد:

 ارائه راهنمايي ها و جهت گيري كلي به افراد كمكي خود به منظور تضمين وزنه گذاري صحيح و سريع و برداشتن سريع وزنه ها از ميله. -الف

م كننده تنظيم شده باشند و اينكه قبل از هر بار بلند كردن )وزنه زدن(، ميله ( در ارتفاع اعالم شده از سوي اعالRacksتضمين اينكه پايه ها ) -ب

، قرار « loadedوزنه گذاري شدن ميله يا »به صورت افقي و در مركز به صورت عمودي )راست(، قبل از اعالم شنيداري )زباني( به سرداور مبني بر 

 داشته باشد.

سكو تميز، مرتب و طبق درخواست سرداور، باشد و به طور كلي تضمين اينكه سكّو هميشه به طور حصول اطمينان از اينكه ميله، نيمكت و  -ج

 باشد. مناسب نگهداري شده و از يك ظاهر تميز و مرتب برخوردار مي

پايه ها كمك نمايد، اما وي  تواند به وزنه بردار در تغيير مكان يا تنظيم )آرايش( مجدد يا بلند كردن ميله از روي مسئول وزنه گذاري همچنين مي -د

ها و پس از هر گونه دستور يا راهنمايي ارائه شده از سوي  بايد اين كار را فقط پس از درخواست مستقيم وزنه بردار يا مربي وي تحت راهنمايي آن

 ها، انجام دهد. آن

بايد اين كار را « Rack»نا به دستور سرداور يا پس از دستور وي هرگز نبايد در خالل انجام حركت وزنه زدن با ميله تماس پيدا كند مگر اينكه ب -ه

 انجام دهد.

ي بلند كردن وزنه بايد به صورت قاطع و محكم )مطمئن( و روي امتداد خط سينه وزنه بردار باشد )كه هميشه پس از راهنمايي ارائه شده از سو -و

دهد، ميله بايد به صورت مطمئن  يا نشانه مثبتي را در خصوص داشتن كنترل ميله مي شود( زماني كه وزنه بردار هر گونه عالمت وزنه بردار انجام مي

بردار در كنار  اما با كنترل بسيار زياد در دستان باز شده وزنه بردار آزاد شود و مسئول وزنه گذاري با حداكثر سرعت ممكن بايد در پشت و دور از وزنه

 را به وي بدهد.« استارت»دار را ببيند و دستور بايستد به طوري كه سر داور بتواند وزنه بر

 افراد كمكي / وزنه گذار كمكي 

و حداكثر اين افراد بايد هميشه حاضر و آماده باشند و در كنار ميله در خالل هر حركت با هر دو دستان خود به صورت قفل شده در هم در كنار ميله 

 كار، تماس پيدا كنند.  سانتي متر زير ميله آماده باشند اما هرگز نبايد با قسمت انتهايي ميله )استوانه يا يقه )قفل(( تا زمان دريافت دستور براي اين 11

، در صورتي كه اين افراد بايد حركت ميله را به طرف پايين و برگشت مجدد آن به باال، دنبال نمايند و از آمادگي كامل براي گرفتن ميله از وزنه بردار

عد از دريافت دستور از سرداور براي قرار دادن نمايد يا ب ها مي وي كنترل آن را از دست بدهد، يا زماني كه وزنه بردار تقاضاي گرفتن ميله را از آن
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دهد كه حركت وزنه انجام شده  (، برخوردار باشند. همين دستور همچنين ممكن است زماني داده شود كه سرداور تشخيص ميRackميله روي پايه )

 د.ولي ناموفق بوده است، يعني اينكه ميله در خالل مرحله پرس سينه به طرف پايين حركت كرده باش

 افراد كمكي / وزنه گذاران كمكي مي توانند: 

( در ابتداي حركت وزنه زدن كمك نمايند اما اين كار فقط در صورت تقاضاي وزنه بردار يا مربي Rackبه وزنه بردار در خارج نمودن ميله از پايه )

 وي بايد انجام شود. 

( كمك Rackاما فقط پس از دستور سرداور براي قرار دادن ميله روي پايه )دستور ها مي توانند در جابجايي ميله پس از انجام حركت زدن وزنه  آن

 نمايند. 

ستور افراد كمكي / وزنه گذاران كمكي هرگز نبايد با ميله يا وزنه بردار در خالل انجام واقعي حركت زدن وزنه، يعني در خالل زماني كه بين د

دا كنند. اگر چنانچه وزنه بردار به علت خطاي يك فرد كمكي/ وزنه گذار كمكي نتواند شود، تماس پي سپري مي« Rack»و دستور « استارت»

( attemptتواند يك حركت ) مرتكب خطايي نشود، بنا به صالحديد داوران، وي مي وزنه بردار حركت زدن وزنه را به طور موفق انجام دهد، و خود

 دور از مسابقه انجام خواهد شد. ديگر را انجام دهد، اما اين حركت اضافي در پايان آن 

انند اين كار افراد كمكي/ وزنه گذاران كمكي مي توانند به وزنه بردار يا مربي وي در بستن وزنه بردار به نيمكت كمك نمايند. اين افراد هرگز نمي تو

 را به تنهايي، به جاي مربي يا ورزشكار انجام دهند.

 اصالحيه:

 مسئولين فني) داوري(به روز آوري خواهد شد و جزئيات اضافي به بخش ضمائم منتقل خواهد شد.خالصه كلي نقش و مسئوليت هاي 

 مربي -3

نمايد. بر اين اساس،  مربي نقش حياتي و مهمي را براي ورزشكار به ويژه در جايي كه راحتي، سالمت و ايمني ورزشكاران داراي اهميت است، ايفا مي

مسئوليت  IPCه اتاق گرم كردن يا محل مسابقه )سكوي مسابقه( در هر يك از مسابقات مورد تأييد وزنه برداري سازمان ملي هر مربي وارد شونده ب

 IPCكامل دارد تا تضمين نمايد كه مربي اش يك صالحيت )مدرك( رسمي مربيگري دارد كه مورد تأييد سازمان ملي متبوع وي و/ يا وزنه برداري 

باشد. مربي بايد همچنين از دانش و  در دسترس بوده و از پوشش بيمه اي معتبر براي مربيگري برخوردار مي است و مدارك متناسب و مربوطه وي

 برخوردار باشد.  IPCمعلومات و درك قابل قبول و روشني از جديدترين قوانين جاري وزنه برداري 

باشد و هميشه بايد يك كارت شناسايي رسمي  براي مسابقه ميمربي مجاز به حضور در اتاق گرم كردن جهت كمك به ورزشكار خود در آماده شدن 

ت از صادره از سوي كميته برگزاري مسابقات را به همراه داشته باشد و آشكارا و بدون هيچ گونه عذري كارت شناسايي خود را در هر زمان درخواس

 نشان دهد.  IPCسوي مسئولين وزنه برداري 

 تواند بيش از دو نفر كادر مربيگري مجاز خود را در يك زمان در اتاق گرم كردن داشته باشد.  هر تيم هيچ گاه نمي

از  مربي مجاز به كمك كردن به ورزشكار در وارد شدن به و يا خارج شدن از سكوي مسابقه و / يا در صورت نياز رفتن به روي نيمكت / بلند شدن

 باشد.  روي آن مي
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( به اندازه اعالم شده و رسماً ثبت شده، قبل از فراخواني براي Rackر عهده وزنه بردار يا مربي وي است كه چك نمايند كه ارتفاع پايه ميله )اين ب

هد شد و باشد زيرا به محض اينكه اعالم شود كه ميله آماده است و اعالم كننده نام وزنه بردار را اعالم نمايد، ساعت شروع خوا حضور در سكو، مي

 هر گونه تنظيمات درخواستي بعدي براي انجام روي ارتفاع ميله در وقت مجاز دو دقيقه اي وزنه بردار انجام خواهد شد. 

 تواند به ورزشكار در بستن باند )تسمه(، كمك نمايد كه اين كار يا توسط خود مربي و ورزشكار يا با كمك افراد كمكي / وزنه گذاران كمكي مربي مي

( يا دست ها و Racksتواند انجام شود. به محض حضور وزنه بردار در سكوي مسابقه، مربي نبايد هرگز با ميله، پايه هاي ميله ) وران كمكي مييا دا

مكي / وزنه تواند دستورالعمل هاي شفاهي را به وزنه بردار يا افراد ك بازوهاي وزنه بردار در خالل زمان آماده شدن وزنه بردار تماس پيدا كند. وي مي

 گذاران جهت كمك به وزنه بردار در آمادگي نهايي اش ارائه نمايد. 

نده در خالل بلندكردن وزنه، مربيان بايد در داخل منطقه تعيين شده براي مربيگري كه با عالمت گذاري خاص، به وسيله هيأت ژوري يا كنترل كن

 فني مشخص شده، باقي بمانند. 

ي را در قالب تصميم اعتراض نمايد، بايد اعتراض خود را به رئيس هيأت ژوري ارائه نمايد و بايد يك اعتراض رسم اگر مربي بخواهد نسبت به يك

 مربيان هرگز نبايد با هر يك از داوران در اين خصوص وارد صحبت شوند.  فرم مربوطه ارائه كرده و در عرض يك دقيقه صد يورو بپردازد.

رفتار و عمل  IPCه اي و به نمايندگي از كشورشان و به طور كلي به عنوان نماينده ورزش وزنه برداري يك مربي هميشه بايد به صورت حرف

 نمايند، به ويژه در زماني كه در ميدان مسابقه )سكوي مسابقه( حضور دارند. 

مگر استفاده از لوگوي  ها روي آن نباشد،لباس و كفش هاي مربي هميشه بايد مناسب، تميز و مرتب بوده و هيچ عالمت تبليغاتي يا لوگوي اسپانسر

 مورد تائيد قرار گرفته باشند.  IPC)آرم( كشور متبوع وزنه برداران و يا هر يك از ديگر كميته هاي ملي كه قبال از سوي 

يلي جهت كسب برتري ناعادالنه سازد و يا بنا به دال چنانچه به نظر برسد كه هر مربي، اين ورزش را به صورت بدخواهانه )با سوء نيت( بي اعتبار مي

 نمايد، ملزم به ترك محل مسابقه خواهد شد و كارت مجوز و شناسايي وي ابطال خواهد گرديد. اقدام مي

 فرآيندهاي قبل از مسابقه -4

 ثبت نام ها -1-4

 هفته قبل از مسابقه در فرم ثبت نام نهايي درج گردد.  6گروه وزني يك ورزشكار ثبت نام شده، بايد 

 وزنه برداران بايد از حداقل استاندارد انتخاب منتشر شده براي گروه وزني شان برخوردار باشند. 

از  اما هر كشور شركت كننده، مجاز است در صورتي كه تعداد ورزشكارانش در هر يك از مسابقات مردان يا زنان يا در هر دوي اين مسابقات كمتر

ي را كه حداقل استاندارد انتخاب را به دست نياورده را در هر يك از مسابقات مردان يا زنان يا در هر دوي باشد، حداكثر يك نفر ورزشكار سه نفر مي

 اين مسابقات ثبت نام نمايد.

م شود، اما به جز در مورد بازي هاي پارالمپيك كه در آن گروه هاي وزني اعالم شده در فرم ثبت نا ثبت نام در گروه وزني مربوطه نهايي تلقي مي

ي ثبت نام شده نهايي، قطعي )نهايي( باقي مي ماند، هر وزنه بردار امكان تغيير گروه وزني خود، فقط به يك گروه وزني باالتر يا پايين تر از گروه وزن

اي معادل  شد. مبلغ جريمهتواند انجام گيرد و اين كار بايد در خالل جلسه فني با براي وي در فرم ثبت نام نهايي را دارد، اما اين كار فقط يك بار مي

يورو براي هر تغيير اخذ خواهد شد. هيچ فرصت ديگري براي يك تغيير در گروه هاي وزني وجود نخواهد داشت و در صورت تغيير گروه وزني،  111
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كه استارت نزده( ثبت )ورزشكاري  DNSورزشكار مربوطه رد صالحيت شده و از دور مسابقه كنار گذاشته خواهد شد و در ليست نتايج به عنوان 

 خواهد شد.

 اصالحيه: 

 )حداقل استاندارد انتخاب( اعمال مي گردد, تغييرات گروه وزني تنها در صورتي مجاز MQSزمانيكه يك  به منظور حفظ استاندارد باالي مسابقات,

 براي آندسته وزنه زده باشد. MQSطه معادل ومي باشند كه ورزشكار مرب

 قانون جديد:

براي  به منظور انعكاس اين روش و عملكرد در بازيهاي پارالمپيك, هيچ گونه تغيير گروه وزني پس از آخرين مهلت تعيين شده براي ثبت نام نهايي

 مسابقات قهرماني جهاني پاراوزنه برداري مجاز نخواهد بود. 

 جلسه فني -2-4

فني حداقل يك روز قبل از شروع مسابقات واقعي برگزار خواهد شد تا امكان ارائه ، يك جلسه IPCبراي تمامي مسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

مجاز به شركت در اين جلسه هستند و الزم است  NPCوجود داشته باشد )حداكثر دو نفر نماينده از هر  NPCاطالعات فني به نمايندگان رسمي 

داشته باشد(. در صورتي كه فضاي برگزاري جلسه به نظر بسيار محدود برسد، وزنه  ها دانش و تسلط خوبي به زبان انگليسي و قوانين كه يكي از آن

 برخوردار خواهد بود.  NPCاز حق كاهش اين تعداد به يك نفر نماينده از هر  IPCبرداري 

 در خالل اين جلسه اطالعات و موضوعات ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

 حضور و غياب كشورها -الف

 ركت ورزشكاران / تغييرات گروه هاي وزني ورزشكارانتأييد ش -ب

 برنامه مسابقات -ج

 پروتكل ها و ساير موضوعات مربوطه -د

رسد، پس از جلسه فني الزم االجراء بوده و هر گونه تغييرات در زمان مقرر )به موقع( به  هر گونه اصالحاتي كه در برنامه مسابقات به نظر الزم مي

 ي ملي پارالمپيك خواهد رسيد.ها اطالع تمامي كميته

 جلسه كادر فني -3-4

 هاي ملي پارالمپيك، جلسه اي براي كادر فني مسابقات برگزار خواهد شد. پس از اتمام جلسه فني كميته

 قرعه كشي -4-4

وزن كشي و در خالل قرعه كشي فرآيندي است كه در آن يك شماره به ورزشكاران اختصاص خواهد يافت كه بر اساس اين شماره، ورزشكاران 

( بعدي خود، وزن هاي مشابه را انتخاب كرده اند )بر اساس اين شماره ها( به رقابت attemptمسابقاتي كه وزنه برداران در آن براي حركات )

 خواهند پرداخت. وزنه برداران بر اساس ترتيب شماره اي قرعه كشي، وزنه خواهند زد. 

هاي ملي  بعد از پايان جلسه فني كميته، در طي يا  IPC)رندوم( به وسيله كاميپوتر در مسابقات وزنه برداري تواند به صورت اتفاقي  قرعه كشي مي

 پارالمپيك انجام شود. 
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تواند به صورت دستي به وسيله هر دو نفر از سه  )مانند مسابقات مصوب يا تأييد شده( قرعه كشي مي IPCدر ساير سطوح مسابقات وزنه برداري 

 يل انجام شود: نماينده فني مسابقات، منشي مسابقات و / يا رئيس هيأت ژوري. مسئول ذ

مان و قرعه كشي ها را مي توان در هر زماني قبل از شروع وزن كشي به منظور تعيين ترتيب وزن كشي و بلند كردن وزنه )مسابقه( انجام داد اما ز

 مسابقات باشد.فرآيند انتخاب شده، بايد با موافقت نماينده فني و منشي 

 كنترل تجهيزات )لوازم( ورزشكار -5-4

دقيقه قبل از شروع وزن كشي انجام خواهد شد. به هر حال اين كار بنا به صالحديد نماينده فني،  15كنترل تجهيزات )لوازم( ورزشكاران معموالً 

توانند براي شروع وزن كشي در زمان زودتر از موعد )زمان( منشي مسابقات و داوران تعيين شده براي آن جلسه از مسابقه است و اين مسئولين مي 

تمامي وزنه برداران رقابت كننده به قبالً تعيين شده، براي گروه وزني يا جلسه اي كه در آن مسئوليت دارند، به توافق برسند، اما فقط در صورتي كه 

 باشند. در دسترس اطالع داده شده و در آن گروه وزني يا جلسه خاص از مسابقه، 

كنترل تجهيزات تمامي ورزشكاران بايد در زمان مشخص شده، انجام گيرد. هيچ گونه كنترل تجهيزات در خالل وزن كشي انجام نخواهد شد. 

ورزشكاران وارد شونده در خارج از وقت مشخص شده براي كنترل تجهيزات، همچنان بايد توسط مسئولين تعيين شده براي كنترل تجهيزات، چك 

 و مجبور به پرداخت جريمه اي معادل يكصد يورو خواهند بود.  )اگر زمان كافي وجود داشته باشد( شوند

و كنترل كننده فني مسئول بازرسي كامل و بررسي تمامي البسه شخصي و  )معموال انتخاب شده از ميان هيئت ژوري( حداقل سه نفر كادر فني

 باشند.  مربوطه در فرم بازرسي تجهيزات مي تجهيزات ورزشكاران و چك نمودن )تيك زدن( موارد

، يونيفرم )لباس( وزنه برداري و ساير IPC، دفترچه ثبت ركورد ورزشكار وزنه برداري IPCتمامي وزنه برداران بايد كارت شناسايي وزنه برداري 

ه باشد. هر ورزشكاري كه كارت شناسايي وزنه شود، را به همراه داشت تجهيزات مسابقه اي فردي خود را كه در كنترل لوازم )تجهيزات( چك مي

خود را در زمان كنترل تجهيزات ارائه ندهد، مشمول جريمه اي معادل يكصد يورو خواهد بود.  IPCو دفترچه ثبت ركورد وزنه برداري  IPCبرداري 

برسد در غير اين صورت مسئولين مربوطه از كاربرد و تمامي اقالم و تجهيزات فردي مندرج در بسته لوازم ورزشكار بايد تميز، مرتب و به نظر مناسب 

 ها جلوگيري خواهند كرد.  استفاده از آن

 ورزشكاران بايد تمامي موارد ذيل را در زمان كنترل لوازم )تجهيزات( به مسئولين فني ارائه دهند:

 IPCكارت شناسايي وزنه برداري  -

 IPCدفترچه ثبت ركورد ورزشكار وزنه برداري  -

 برداري لباس وزنه -

 تي شرت -

 كفش -

نبايد در زماني كه مورد استفاده ورزشكار است هرگز هميشه بايد در محل ميز كنترل تجهيزات ارائه شود. اين مورد )سينه بند(  -سينه بند -

 )روي بدن وي است(، چك شود.

 روسري )ويژه زنان( -
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 نوار )تسمه( ويژه بستن به نيمكت -

 كمربند -

 بانداژ -

 مچ بند -

 چسب )پالستر( -

 مراجعه نماييد.12-11براي آگاهي از جزئيات بيشتر در خصوص توصيف تجهيزات فوق الذكر، به فصل 

 اصالحيه:

دقيقه قبل از زمان  5كنترل تجهيزات حداكثر از اين پس  جهت بهبود حركت و مراجعه ورزشكاران از محل كنترل تجهيزات به محل وزن كشي ,

 شروع خواهد شد.اعالم و منتشر شده براي شروع وزن كشي, 

 وزن كشي -6-4 

 وزن كشي ورزشكاران بايد حداكثر تا دو ساعت قبل از شروع مسابقات در گروه وزني يا جلسه مربوطه از مسابقات شروع شود. 

 حداكثر مدت زمان وزن كشي يك ساعت و نيم خواهد بود. 

تعيين تمامي وزنه برداران در گروه وزني يا جلسه مربوطه از مسابقات بايد در وزن كشي حضور يابند كه اين وزن كشي بايد در حضور سه نفر داور 

 شده براي گروه وزني مربوطه وزنه برداران انجام شود به جز مواردي كه بنا به داليل جنسيتي استثناء وجود دارد. 

 يشه بر اساس ترتيب شماره اي از قبل قرعه كشي شده براي وزنه برداري، وزن كشي شوند.وزنه برداران بايد هم

تنزل در صورتي كه يك وزنه بردار به هنگام فراخواني، آماده نباشد، شماره وي به انتهاي ليست وزن كشي قرعه كشي شده براي گروه وزني مربوطه 

 خواهد يافت. 

منشي  خصوصي فقط با حضور ورزشكار، مربي يا مدير وي و سه نفر داور تعيين شده خاص، انجام خواهد شد.وزن كشي هر ورزشكار در يك اتاق 

تواند براي كمك به ثبت اطالعات، با موافقت نماينده فني مسابقات در محل وزن كشي حضور يابد تا به اين فرآيند و كارآمدي وزن  مسابقات مي

 كشي و مسابقات تسريع بخشد.

بايد در وزن كشي ارائه شود. هر ورزشكاري كه كارت شناسايي و  IPCو دفترچه ركورد ورزشكار وزنه برداري  IPCايي وزنه برداري كارت شناس

خود را در زمان ورود به اتاق وزن كشي به ميز داوران ارائه ندهد، مشمول يك مبلغ جريمه فوري معادل يك  IPCدفترچه ثبت ركورد وزنه برداري 

 باشد.  صد يورو مي

باشد و هميشه ورزشكاران  وزنه برداران مي توانند يا به صورت عريان يا با حداقل لباس زير، وزن كشي شوند. پوشيدن هيچ لباس ديگري مجاز نمي

 بايد بدون اندام مصنوعي )اورتز، پروتز( وزن كشي شوند. 

مي توان به گونه اي مناسب و هماهنگ نمود كه وزنه برداران زن  باشند، فرآيند معمولي را در صورتي كه ورزشكاران زن در حال وزن كشي مي

 توسط مسئولين با جنسيت خودشان )مسئولين زن( وزن كشي شوند. 

 بنا به صالحديد نماينده فني، كادر زن بيشتري يا دستياران زن ديگري را مي توان صرفاً بدين منظور مورد بهره برداري قرار داد. 
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تر يا سبك تر از محدوده گروه وزني  ها سنگين تواند وزن كشي شود. فقط آن دسته از وزنه برداراني كه گروه وزني آن بار مي هر وزنه بردار فقط يك

ها بايد به باسكول ها بازگردند و در محدوده  است كه ابتدا در آن ثبت نام شده اند، مجاز به بازگشت به باسكول )ترازو( )وزن كشي مجدد( هستند. آن

ها از مسابقه حذف خواهند شد. آن دسته از وزنه  يك ساعت و نيم اختصاص يافته براي وزن كشي، خود را وزن نمايند، در غير اين صورت آنزماني 

ه شوند، برداراني كه قصد وزن كردن خود را دارند، فقط مي توانند پس از اينكه تمامي وزنه برداران ديگر همان گروه وزني به باسكول ها فراخواند

اين دسته از وزنه برداران در صورت باقي ماندن زمان و در صورتي كه امكان وزن كشي بر اساس ترتيب شماره  به هر حالوزن كشي مجدد شوند، 

 هاي قرعه كشي اجازه بدهد، مي توانند وزن كشي مجدد شوند. 

كشي شود كه در چارچوب مدت زمان فوق آماده و در دسترس تواند خارج از محدوده زماني يك ساعت و نيم وزن  يك وزنه بردار فقط در صورتي مي

چنين بوده باشد ولي به علت تعداد وزنه برداراني كه قصد وزن كشي دارند، نتوانسته از فرصت وزن كشي مجدد برخوردار شود. در چنين مواردي به 

ها نهايي )قطعي( است، خواهد بود.  حديد داوران كه تصميم آنوزنه برداري فقط يك بار فرصت وزن كشي مجدد داده خواهد شد اما اين صرفاً با صال

( را Rackدر خالل وزن كشي، وزنه بردار يا مربي وي بايد با اطمينان يك وزن را براي شروع مسابقه و ارتفاع پايه هاي ميله در نيمكت )ارتفاع 

ود و به رويت و امضاي وزنه بردار يا مربي وي برسد و نزد فرد مسئول اعالم نمايند. تمامي اين جزئيات بايد به وضوح در كارت رسمي مسابقه درج ش

مسابقه  انجام دهنده وزن كشي باقي بماند تا به داور مارشال تحويل داده شود كه وي اقدام به نگهداري و كنترل اين كارت ها در خالل آن جلسه از

 اضافي جهت استفاده در خالل مسابقات داده نخواهد شد. attemptج حركت يا مربوطه خواهد كرد. به وزنه بردار يا مربي وي هيچ گونه كارت در

ها هميشه بايد با اطمينان اخذ و ثبت شود و هرگز نبايد اعالم شود )كسي از آن اطالع پيدا كند(  گروه وزني مورد تأييد وزنه برداران و حركت اول آن

 وزني خاص يا در آن جلسه از مسابقه، وزن كشي شده باشند.تا اين كه تمامي وزنه برداران شركت كننده در آن گروه 

 اصالحيه:

 جهت ارتقا كارآيي زمان اختصاص يافته براي وزن كشي, از اين به بعد, اين زمان بر اساس تعداد ورزشكاران شركت كننده در ان جلسه خاص از

 مسابقات محاسبه خواهد شد.

 معرفي ورزشكاران 7-4

 ه )در گروه هاي وزني انفرادي يا ادغام شده( معرفي ورزشكاران بايد انجام شود. قبل از هر جلسه از مسابق

ور پس از دستور كنترل كننده فني، وزنه برداران بر اساس ترتيب مندرج در ليست استارت آن جلسه از مسابقه به صف شده و سپس به ترتيب در حض

 .مراجعه نماييد( 2-1-2)همچنين به بخش  تماشاگران و حضار معرفي خواهند شد

دقيقه قبل از زمان تعيين شده براي شروع آن جلسه از مسابقه انجام گيرد تا اطمينان حاصل شود كه اين  15اين كار بايد در صورت امكان حداكثر 

ن را بدهد كه آماده شدن نهايي خود را به خوبي كار باعث تداخل غير ضروري در گرم كردن وزنه برداران نشده و به تمامي وزنه برداران اين امكا

 قبل از فراخواني براي تغييرات نهايي در حركت اول، ادامه دهند. 

شود، كنترل كننده فني وزنه برداران را جهت ترك محل صف معرفي و برگشت به  پس از اينكه نام وزنه برداران در خالل برنامه معرفي اعالم مي

، مگر آن كه براي مسابقاتي مانند مسابقات اصلي و يا بازي هاي پارالمپيك، پروتكل و آمادگي شان، راهنمايي خواهد كرد اتاق گرم كردن جهت ادامه

  روش ديگري با كميته برگزاري گمانه زني و تاييد شده باشد.
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 اعتراضات )رفتار كلي، اعتراضات و تجديد نظر خواهي ها( -5

 گردد.  ( اعمال ميIPC، بخش كتابچه IPC)مندرج در وب سايت  IPCنامه اخالق  به طور كلي آيين

 گردد. شرايط ذيل نيز اعمال مي IPCعالوه بر اين در وزنه برداري 

 رفتار  -1-5

اران، ، هر گونه رفتار سوء و زشت، نابهنجار و ناخوشايند صورت بگيرد يا در صورتي كه وزنه بردIPCدر تمامي مواردي كه بنا به نظر وزنه برداري 

ها مرتكب رفتار نامناسب شده و باعث بي اعتباري اين رشته ورزشي شوند، وزنه  مربيان، كادر فني يا هر يك از اعضاي تيم ملي يا نمايندگان آن

. داند را براي خود محفوظ مي IPCنامه اخالقي  در خصوص نقض آيين IPCحق اعمال دستورالعمل هاي مندرج در كتابچه قوانين  IPCبرداري 

ها در سكوي مسابقه يا در نزديكي يا پيرامون آن يا در جايگاه / سالن مسابقه،  هر وزنه بردار، مربي يا ساير افراد همراه تيم كه به دليل سوء رفتار آن

 باعث بي اعتباري و خدشه دار شدن اين رشته ورزشي شوند، رسماً اخطار دريافت خواهند كرد. 

رئيس هيأت ژوري، نماينده فني يا سرداور در غياب هيأت ژوري يا نماينده فني، وزنه بردار را از مسابقه اخراج نموده و  اگر اين سوء رفتار ادامه يابد،

 به وي به همراه مربي يا فرد همراه وي در صورت لزوم، دستور ترك سالن مسابقه را خواهد داد. 

 و اخراج رسماً مطلع خواهند شد. سپس مدير تيم يا رئيس هيأت تيم مربوطه از هر دو موضوع اخطار 

ه تيم رئيس هيأت ژوري يا سرداور همچنين مي توانند پس از مشورت با ساير اعضاي هيأت ژوري يا داوران، بالفاصله يك وزنه بردار، مربي يا همرا

نظر باشند كه رفتار سوء مرتكب شده به  ها به اتفاق بر اين عقيده و را بدون دادن يك اخطار رسمي رد صالحيت و اخراج نمايند، در صورتي كه آن

باشد. مدير تيم يا رئيس هيأت بايد فوراً از اين رد صالحيت مطلع شوند يا در  اندازه كافي جدي است كه مستحق اين رد صالحيت و اخراج فوري مي

ه اطالع مدير تيم يا رئيس هيأت مربوطه صورتي كه اين اطالع رساني غير عملي است، مراتب بايد در كوتاه ترين و مناسب ترين فرصت ممكن ب

 برسد.

 اعتراضات و تجديد نظر خواهي ها -2-5

 2-5يك هيئت ژوري منتخب حضور داشته باشد ) به ماده  امكان اعتراض وجود دارد كه در آنهافقط در مسابقات و رويدادهاي بين المللي تاييدشده 

 نيز مراجعه نماييد( و در مسابقات ديگر هيچ گونه اعتراضي مورد قبول نخواهد بود. 

هر ، تمامي اعتراضات بر عليه تصميمات داوران، شكايات در خصوص روند مسابقات يا بر عليه رفتار IPCدر تمامي مسابقات مورد تأييد وزنه برداري 

 فرد يا افراد شركت كننده در مسابقات فقط بايد به هيأت ژوري ارائه شود. 

)ضميمه چهار( تهيه شده و به  IPCتمامي اعتراضات ارائه شده به هيأت ژوري بايد به صورت مكتوب در قالب فرم رسمي اعتراضات وزنه برداري 

مورد اعتراض، به رئيس هيأت ژوري ارائه شود. هر گونه اعترض بايد توسط مدير همراه مبلغ يك صد يورو ظرف يك دقيقه از انجام تصميم )اقدام( 

 تيم يا در غياب وي توسط مربي انجام گيرد و هرگز نبايد توسط وزنه بردار انجام شود. 

 ، اضات صورت گيرددر صورتي كه يك اعتراض رسمي بر عليه تصميم داوران )در خصوص خطا گرفتن يك حركت( بر اساس دستورالعمل انجام اعتر

فورا با ديگر اعضاء هيئت ژوري درباره نظرات و تصميمات آنان كه يا بر اساس شواهد سيستم چراغ ها )اگر وجود هيأت ژوري رييس در اين صورت 

  .(2-7شود به ماده )مراجعه  ، موضوع را مورد بررسي قرار مي دهدداشته( و يا بر اساس ركوردهاي ثبت شده و برگه رسمي امتيازات به دست آمده
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باشد، در اين صورت حركت وزنه  به اتفاق آراء موافقت شود كه تصميم داوران، نادرست مي) تحت قوانين روشن اين دستورالعمل( رتي كه در صو

 تلقي خواهد شد.« good liftقابل قبول يا »بردار معترض به عنوان 

نرسند كه تصميم داوران اشتباه بوده، تصميم اوليه به قوت خود باقي خواهد ماند و اعتراض  اگر اعضاء هيئت ژوري سريع و متفق القول به اين نتيجه

 نيز وجود نخواهد داشت. يا تجديد نظر خواهيكم لن يكن تلقي شده و حق هيچ اعتراض 

باشد، در اين صورت كل مبلغ  اگر هيأت ژوري در بررسي نهايي خود متوجه شود كه اعتراض مربوطه داراي يك ماهيت نادرست و با سوء نيت مي 

 تلقي خواهد شد.  IPCحق اعتراض نگهداري و ضبط شده و به عنوان هديه به وزنه برداري 

ابقه را به حال تعليق درآورد )متوقف نمايد( و براي بررسي رأي و قضاوت خود به يك تواند به طور موقت روند مس در صورت لزوم، هيأت ژوري مي

مشورت )شور( خصوصي بنشيند. پس از انجام بحث و بررسي الزم و پس از رسيدن به يك رأي اكثريت، رئيس هيأت ژوري نتيجه را به طور مكتوب 

 و صريحاً پذيرش يا رد اعتراض در آن مشخص خواهد شد.  روي همان فرم اعتراض به فرد معترض )شاكي( اطالع خواهد داد

حق تجديد نظر خواهي ديگري نزد وزنه  بحث و تبادل نظر مجدد يا تصميم هيأت ژوري نهايي بوده و هيچ گونهدرباره هرگونه اعتراض انجام شده، 

 يا هر مرجع ديگري وجود نخواهد داشت. IPCبرداري 

 گيرد، پس از شروع مجدد مسابقه، به وزنه بردار بعدي شركت كننده در مسابقه يم به توقف موقت مسابقه ميتوجه: در صورتي كه هيأت ژوري تصم

 (، فرصت داده خواهد شد.attemptسه دقيقه براي شروع حركت زدن وزنه )

 اصالحيه:

كنترل كننده فني در محل سالن گرم كردن  از به منظور رفع نياز به پرداخت نقدي در زمين يا سالن مسابقات,كارتهاي ويژه اعتراضات فني بايد

اين به بعد از آن به عنوان چالش هاي فني ياد مي شود( به رئيس هيئت ژوري  خريداري شود و تيم ها در صورت تمايل به ارائه اعتراض )كه از

 تحويل نمايند.

 نتايج – 6

 انفرادي  ورزشكاران  6 – 1

 وزنه زده شده محاسبه مي شود.بر اساس بهترين نتيجه يك وزنه بردار 

 مراجعه شود( 1-5ماده استفاده خواهد شد. )به AH  ( (Haleczkoاز فرمول چنانچه در يك گروه كمتر از سه ورزشكار وجود داشته باشد، 

 تمامي نتايج بايد به طور رسمي در فرم نتايج ثبت شده و پس از كنترل )نهايي( توسط همه داوران مسئول امضاء گردد.

 تيم ها  6 – 2

 كسب كرده است.  كال بيشترين امتياز رابرنده جايزه كشوري است كه در آن مسابقه جهاني خواهد شد و  جامتيم برنده مجاز به شركت در مسابقات 

سابقه امتيازات به شرح ذيل اعطاء خواهد شد اما تنها بايد امتيازات شش وزنه بردار برتر از هر كشور نسبت به تمامي امتيازات تيم ها در يك م

   محاسبه گردد. 

 امتياز 12 مقام اول

 امتياز 11 مقام دوم
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 امتياز 11 مقام سوم

 امتياز 9 مقام چهارم

 امتياز 8 مقام پنجم

 امتياز 6 مقام ششم

 امتياز 4 مقام هفتم

 امتياز 3 مقام هشتم

 امتياز 2 مقام نهم

 يك امتياز مقام دهم

 

 اصالحيه:

 اين عنوان از اين به بعد در مسابقات قهرماني  اين فرصت را دارند كه در مسابقات بيشتري عنوان تيمي كسب نمايند. كميته هاي ملياكنون 

 پارا وزنه برداري و جامهاي جهاني اعطا خواهد شد. عالوه بر اين سيستم احتصاص امتياز نيز بازنگري شده است. 

 

 ها امتيازات تيم درتساوي  از بين بردن 6 – 3

 گيرد.  مساوي گردد، كشوري كه بيشترين تعداد طال را داشته باشد، در صدر قرار ميكل امتيازاتشان  ،چنانچه دو كشور در يك ماده

و )در هنگامي كه دو كشور در يك ماده به تعداد مساوي مدال طال دارند، كشوري كه بيشترين تعداد مدال نقره را كسب كرده در صدر قرار مي گيرد 

 صورتي كه باز هم به نتيجه نرسيد( اين تا احتساب امتيازات شش وزنه بردار برتر ادامه مي يابد.

هاي اول، دوم، سوم و تا آخر مساوي بودند، دو تيم با هم عنوان مقام اول را كسب مي كنند و تيم بعدي مقام سوم  چنانچه دو كشور دقيقا در مقام

 شده و تا به آخر ادامه مي يابد.  

 رنكينگ )رده بندي( – 7

به روز  IPCرنكينگ هاي جهاني و منطقه اي را بر اساس نتايج دريافتي از كميته هاي برگزاري مسابقات مصوب وزنه برداري  IPCوزنه برداري 

 مي كند.

 در صورتي يك سيستم رنكينگ كه بر اساس بهترين وزنه هر ورزشكار مي باشد، بهترين عملكرد ورزشكار را در يك دسته وزني مشخص مي سازد.

 دقيقا مانند هم هستند، ورزشكاري كه سبك وزن تر است در صدر قرار مي گيرد. ه طور كليبكه دو ورزشكار 

مراجعه  www.paralympic.orgجهت اطالع از جزئيات بيشتر درباره سيستم رنكينگ و طرز انتخاب براي بازي هاي پارالمپيك به سايت 

 نماييد.

( C( يا تاييد شده )R) تحت بازنگريداشته و كالس ورزشي بين المللي همان فصل مربوط به مسابقات را تنها نتايج ورزشكاراني كه گواهينامه 

 دارند، در ليست هاي رنكينگ ثبت مي شود.

 

 

 

http://www.paralympic.org/
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 ركوردها – 8

 اصالحيه:

 اضافه شده است. ،دور و يا در حركت چهارم شكسته شوند جزئياتي جهت تاييد ركوردهايي كه ممكن است در مسابقات مختلف در خالل سه

 كليات 8 – 1

 ديسك ها هميشه بايد حداقل مضربي از يك كيلوگرم باشد.  در مسابقات عادي، اضافه كردن وزنه در تمامي اوزان هالترها/

حداقل يك كيلوگرم باشد. اما در دور عادي يك  وزنه بعدي اين ورزشكار بايداضافه كردن عادي موفقيت آميز يك وزنه بردار،  حركتبعد از يك 

 . گرمي( 511)مثال  مسابقه، يك وزنه بردار همچنين مي تواند يك وزنه ركوردي را درخواست كند كه مضرب كاملي از يك كيلوگرم )هم( نباشد

در آخر دوره  حركتبقه يا در چهارمين در خالل مسا هاي مخصوص ركوردگيري مي تواند براي هر وزنه اي با افزايش وزن به طور طبيعي حركت

 .در غير اين صورت معتبر نخواهد بود گرم بيشتر از ركورد فعلي باشد 511حداقل اما وزن هالتر هميشه بايد  صورت گيرد

جهت كيلوگرم روي صفحه امتيازات  يكپـايين ترين و نزديكترين مضرب فقط موفقيت آميز باشد در اين صورت  يوزنه بردار حركت چنيناگر 

فرادي قبال انجام نشده ان حركت. اين امتياز زماني قابل قبول است كه يك حداقل يك كيلوگرم اضافه شده براي هيچ شود ثبت مينتيجه نهايي 

 د. وزن دقيق روي برگه درخواست ثبت ركورد نوشـتـه مــي شونمونه ذيل توجه فرماييد(. باشد )به 

كيلوگرم در  5/133وزنه بردار تقاضا شود و وزنه بردار با موفقيت آن را بلند كند، سپس امتياز  حركتكيلوگرم براي دومين  5/133اگر وزن براي مثال 

رد كيلوگرم وا 133اما براي ثبت نتيجه و رنكينگ اين امتياز  كيلوگرم در فرم تقاضاي ثبت ركورد وارد خواهد شد. 5/133و مسابقات صفحه امتيازات 

 باقي بماند.  يا حركت اگر اين وزن بهترين تالش ،خواهد شد

خود كه از  حركت هاي خودوزنه بردار مي تواند در هر يك يا تمامي ركورد جهاني كه مضربي از يك كيلوگرم كامل نيستند، ثبت هاي  حركتبراي 

گرم از ركورد فعلي بيشتر باشد. براي مثال اگر  511به شرط اينكه ركورد وي حداقل  درخواست نمايد و به او داده خواهد شد  ده، قبل مشخص ش

 :خود را انجام دهد حركتكيلوگرم است، وزنه بردار مي تواند به شرح ذيل  5/111ركورد فعلي 

 حركتچهارمين  حركتسومين  حركتدومين  حركتاولين 

 كيلوگرم 5/112 كيلوگرم112 كيلوگرم 5/111 كيلوگرم 111

حداقل يك  تاهالتر  وزن صرف نظر از اين كهدوم، سوم و چهارم در صورت موفق بودن، به عنوان ركورد محسوب خواهد شد اول،  هاي حركت

چهار يك از در هر  حركتبراي هر يك حداقل اضافه وزن يك كيلوگرمي در يك مسابقه مثال باال در . استكيلوگرم براي آن مسابقه اضافه نشده 

كيلوگرم است پس در حقيقت  112در حقيقت  ،پايين ترين وزن مضربي از يك كيلوگرم گرد شدهدرخواست نشده است بنابراين در حالي كه  حركت

 كيلوگرم است.  5/112كيلوگرم بايد به عنوان نتيجه مسابقه ثبت گردد ولي ركورد  111فقط نيم كيلوگرم اضافه شده و نه يك كيلوگرم. بنابراين 

 ركوردهاي جهاني 8 – 2

و طبق قوانين مربوطه   IPCوزنه برداري درخواست ثبت ركورد جهاني فقط زماني قابل قبول است كه آن ركورد در يك مسابقه مورد تاييد و معتبر 

ني به اين ركورد به دست آمده، و تعداد كافي داور درجه يك و هيئت ژوري در آن مسابقه و به هنگام شكستن آن ركورد حضور داشته است. زما

 جهاني اعتبار داده مي شود كه تست دوپينگ درباره آن ركورد جهاني انجام گرفته و جواب منفي براي آن آمده باشد.
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 داوري كرده باشند.  IPCوزنه برداري يك  درجهدر طي كسب اين گونه ركوردها، فقط بايد داوران 

مي توان از اعضاء هيئت ژوري حاضر در مسابقه نيز  شوند وتعويض يك  درجهداوران  بادو هميشه بايد  درجهداوران  ،ركوردهاي جهاني خصوصدر 

 استفاده كرد.

. بنابراين داوراني كه در صداقت و شايستگي داوران تمامي كشورهاي عضو هيچ گونه شك و شبهه اي نيستوقتي كه بحث ركوردها در ميان است 

بردار نيز هم وطن هستند مي توانند صحت  يك ركورد را تضمين كنند. اما اگر امكان داشته باشد، هميشه بايد از از يك كشور هستند و با وزنه 

 داوران كشورهاي مختلف و متمايز با كشور وزنه بردار استفاده كرد.

انجام شده باشد، ركوردهاي جهاني  IPC مادامي كه كليه مراحل وزن كشي وزنه برداران يا تجهيزات بر اساس قوانين و مقررات وزنه برداري

 مورد قبول است و نيازي به وزن كشي دوباره هالتر يا وزنه بردار نيست.  IPCمسابقات مصوب وزنه برداري 

ر دارنده هاي وزنه هاي مورد استفاده در آن مسابقه قبل از شروع مسابقه انجام نشده باشد، سه داوهچنانچه وزن كشي تمامي ديسك ها/هالترها/نگ

 د. مسئول مسابقه بايد بدون فوت وقت بعد از مسابقه اي كه يك ركورد جهاني ثبت شده، سريعا هالتر و بقيه ملزومات را وزن كرده و ثبت نماين

 هبعد از انجام يك ركورد جهاني، ورزشكار مربوطه بايد روي همان سكوي مسابقه توسط سه داور مسئول مورد بررسي قرار گيرد. چنانچ بالفاصله

ات اظهار معلوم شود وزنه بردار از لباس يا ملزومات غير قانوني ديگر مانند استفاده از لباس يا ملزوماتي كه به هنگام كنترل رسمي قبل از مسابق

 بي اعتبار اعالم شده و وزنه بردار مربوطه از دور مسابقات حذف مي شود. نتيجه به دست آمدهنشده، استفاده كرده، 

كيلوگرم كمتر از ركورد فعلي جهاني است،  11زنه اي را كه تا وخود براي بلند كردن وزنه، موفق شود  حركتدر سومين  وزنه بردارهنگاميكه يك 

(، وزنه بردار مربوطه مي تواند Jury( يا بنا به صالحديد سر داور در غياب هيئت ژوري )Juryبلند كند، در اين صورت بنا به صالحديد هيئت ژوري)

وزنه بردار كه در حد كسب يك  حركتچنانچه سومين  ارمين بار شانس خود را براي بلند كردن وزنه در خارج از مسابقه، امتحان نمايد.براي چه

)مي توان به وي چهارمين حركت را  تواند براي چهارمين بار وزنه را بلند كند مي باشد، موفقيت آميز نباشد، ايـن وزنه بردار ميجديد ركورد جهاني 

 را انجام دهد. حركتچهارمين در هيچ مورد ديگري نمــي توان به وزنه بردار اجازه داد كه  .اد(د

بايد وزنه اي كه حداقل به محض آن كه يك ركورد جديد ) زده مي شود( ثبت مي شود، هر وزنه بردار كه تمايل دارد شانس خود را امتحان كند 

 د در غير اين صورت عمكردش بي اعتبار خواهد بود.گرم باالتر از ركورد جديد است انتخاب كن 511

را به طور كامل تكميل  مربوطه ي كه به يك ركورد جهاني ختم شده، سه داور مسئول هميشه بايد فرم درخواست ثبت ركوردحركتبعد از انجام 

 مراجعه نماييد(. 5)به ضميمه شماره نمايند 

 همچنين يك كپي از ورقه امتيازات رسمي و امضاء شده بايد همراه فرم ثبت ركورد باشد. 

 ارسال گردد. IPCبه دفتر مركزي وزنه برداري ثبت امتياز بايد  برگهو  درخواست ثبت ركورداصل 

توب و فرم درخواست ركورد را در موعد يك كپي از گزارش مك IPCركوردهاي جهاني فقط در صورتي تاييد مي شود كه دفتر مركزي وزنه برداري 

گزارش منفي استفاده از دوپينگ را از بخش ضد  IPCيا وزنه برداري  IPCمقرر يك ماهه دريافت كرده و فقط زماني به تاييد نهايي مي رسد كه 

 دوپينگ به طور رسمي دريافت كرده باشد.
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ي وجود ندارد و در كليه مسابقات شامل بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني در مورد انجام تست دوپينگ از وزنه بردار مربوطه هيچ استثناي

 شود.  جهاني اين كار بايد انجام

لف چنانچه دو وزنه بردار يك ركورد را در يك روز اما در دو مكان )جاي ( مختلف بزنند، وزنه برداري كه در زمان وزن كشي در دو مسابقه مخت

 م او ثبت مي شود.سبك تر بوده، ركورد به نا

يكسان  خود مسابقهدر همان و وزن اين دو نفر در زمان وزن كشي  كه دو وزنه بردار يك ركورد را در يك روز اما در جاهاي مختلف بشكنند زماني

 باشد، در اين صورت، هر دوي اين وزنه برداران مشتركا دارنده اين ركورد خواهند بود. 

 ركوردهاي منطقه اي 8 – 3

زده شده باشد جايي  IPCمسابقه مصوب وزنه برداري يك است كه آن ركورد در  و تاييد و معتبر هاي ثبت ركورد منطقه اي زماني مورد قبولفرم 

در زمان زدن ركورد حضور داشته و امكانات آزمايش دوپينگ به  نفر( 5) هيئت ژوريهمه اعضاي و  IPC و دو يك درجهكه تعداد كافي داور 

در اين حالت حتي اگر ورزشكار ركوردشكن به طور تصادفي در آن مسابقه تست دوپينگ نشده باشد، باز هم وجود داشته باشد. صورت رندوم 

  .تاييد است موردركوردهاي منطقه اي 

 مراسم اهداء مدال – 9

 برندگان مدال هاي طال، نقره يا برنز براي مقام هاي اول، دوم يا سوم دريافت مي كنند. 

زن وزنه بردار در زمان وزن كشي يك وزن داشته و اتفاقي در انتهاي مسابقه يك وزنه را بزنند، بايد هر دو بعد از اتمام همان دور دوباره واگر دو 

دو گر كشي شوند. اگر بعد از وزن كشي مجدد باز هم وزن يكسان داشتند، آن مقام را مشتركا دريافت كرده و مدال يكسان مي گيرند. به طور مثال ا

 وزنه بردار مقام اول را كسب كرده اند هر دو مدال طال مي گيرند و وزنه بردار بعدي بايد مدال برنز را بگيرد.

تعداد ورزشكار دو نفر يا به كار گرفته مي شود و گروه وزني كارآيي ندارد )به طور مثال )حداقل استاندارد انتخاب(  MQSزماني كه در يك مسابقه 

اگر حداقل استاندارد انتخاب به دست نيايد،  ، مدال ها به نفر دوم اعطاء مي شود.ه حداقل استاندارد انتخاب را به دست آورده باشددر صورتي ك(، كمتر

 در اين صورت فقط يك ديپلم به وزنه بردار مربوطه داده خواهد شد.

بقه در يك ماده وجود ندارد )تعداد ورزشكار دو نفر يا كمتر است(، چنانچه يك مسابقه داراي حداقل استاندارد انتخاب نمي باشد و امكان برگزاري مسا

 در اين صورت قانون منهاي يك اعمال مي شود.

در اين صورت حسب در هر گروه وزني شركت كرده باشد و بدون آن كه خللي در ديگر گروه ها به وجود آيد،  فقط يك ورزشكار در صورتي كه

بيش از )در زماني كه( كه  يحالت دريا با چند گروه وزني ديگر گروه بندي شود و ( گروه يننزديك ترين )پايين ترآن ورزشكار مي تواند يا با شرايط 

. تنها يك ست از استفاده كرد AHفرمول مي شود در اين صورت از  ،وجود داردفاقد ورزشكار كافي براي برگزاري مسابقه در آن ها،  يك گروه

 .خواهد شدمدال اعطاء 

 استفاده شده، براي هر گروه ادغامي مراسم اعطاء مدال انجام مي گيرد. AHه از فرمت مسابقه اي فرمول زماني ك

قه واجد وزنه بردار جواني كه بتواند با كسب امتياز باال در مسابقات جوانان و در يك مسابقه آزاد مدال كسب كند، به اين ورزشكار براي هر مساب

 به استثناء بازي هاي پارالمپيك كه تنها يك مدال داده مي شود.(ال مسابقات جوانان و بزرگساالن مثشرايط مدال اهداء خواهد شد )
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توافق شده باشد، به يك تيم نشان رقابت يا جام اهداء مي  IPCيا ديگر بازي ها كه قبال با وزنه برداري  و در مسابقات قهرماني جهاني و منطقه اي

 شود.

 نزد جوايز تيمي فقط به سه تيم برتر داده مي شود. در مسابقات قهرماني جهاني و منطقه اي، تيم برنده جام رقابت را دريافت كرده كه يك سال 

 آن ها مي ماند.

 اصالحيه:

وزنه يكسان را بلند كنند و همان وزنه اين در صورتي است كه ورزشكاران ، براي نتيجه نهايي بايد در زمين مسابقه باقي بمانند نه در اتاق وزن كشي

 در اين صورت مقام و مدال )در صورت كاربرد اين قانون( به صورت مشترك دريافت خواهد شد. ،را در وزن كشي ثبت كرده باشند

 

 مراحل  تاييد مسابقات – 11

 عه نماييد.مراج 6جهت اطالع از آخرين اطالعات و حداقل  شرايط براي مسابقات مورد تاييد به ضميمه 

ها مي توانند شركت  NPCاز ديگر ، تمامي وزنه برداران بايد از كشور ميزبان بوده و تا سه ورزشكار IPCوزنه برداري  در مسابقات كشوري مصوب

 پرداخت كرده باشند. IPCبه شرط آن كه حق عضويت خود را به (  NPC)يعني در مجموع سه ورزشكار و نه سه ورزشكار از هر كنند 

و يا موافقت كند  ،مجوز برگزاري مسابقه براي يك جنسيت را بدهداگر موافقت رسمي شده باشد، مي تواند  IPC، وزنه برداري يمسابقات كشور در

 براي جنس ديگر مسابقات جداگانه برگزار شود.

( 8جدول توضيحات در ضميمه هشت ) ه نماييد.از قوانين و مقررات فني مراجع 2فني در سطوح مختلف مسابقه به ضميمه  كادر تعدادجهت اطالع از 

 در دسترس مي باشد. 

 

 محل مسابقه )سكو(بازگشت به  ات مربوط بهتصميم – 11

را ادامه دهد يا خير. اين  رقابتباز گردد و  مسابقهدر ميادين ورزشي، اين بر عهده پزشك تيم است كه تصميم بگيرد آيا ورزشكار مجروح مي تواند به 

بايد دقيقا به دستورالعمل هايي تصميم گيري را نمي توان به ديگر مسئولين يا پرسنل ارجاع داد. در غياب پزشك مسابقات ديگر مسئولين يا پرسنل 

قات هرگز نبايد بر چنين تصميماتي ، صحت و سالمت وزنه برداران در اولويت است. نتيجه مساببه طور دائم و هميشهكه تهيه كرده، پايبند باشد. 

 تاثير بگذارد.  

 IPCقوانين فني وزنه برداري  – 12

 مواد و برنامه هاي آن 12 – 1

 معرفي شده است.براي مردان و زنان وزنه بردار، ده گروه وزني جداگانه 

 گروه هاي وزني مردان

 كيلوگرم  49كيلوگرم  تا  49كالس تا 

 كيلوگرم  54تا  11/49كيلوگرم  از  54كالس تا 
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 كيلوگرم  59الي  11/54كيلوگرم  از  59كالس تا 

 كيلوگرم  65الي  11/59كيلوگرم   از  65كالس تا 

 كيلوگرم 72الي  11/65كيلوگرم  از  72كالس تا 

 كيلوگرم  81الي  11/72كيلوگرم  از  81كالس تا 

 كيلوگرم  88الي  11/81كيلوگرم  از  88كالس تا 

 كيلوگرم    97الي  51/88وگرم  از كيل 97كالس تا 

 كيلوگرم  117الي  11/97كيلوگرم  از  117كالس تا 

 كيلوگرم به باال  11/117از   به باال + كيلوگرم117كالس 

 گروه هاي وزني زنان

 كيلوگرم  41كيلوگرم  تا  41كالس تا 

 كيلوگرم  45تا  11/41كيلوگرم  از  45كالس تا 

 كيلوگرم  51تا  11/45كيلوگرم  از  51كالس تا 

 كيلوگرم  55تا  11/51كيلوگرم  از  55كالس تا 

 كيلوگرم  61تا  11/55كيلوگرم  از  61كالس تا 

 كيلوگرم  67تا  11/61كيلوگرم  از  67كالس تا 

 كيلوگرم  73تا  11/67كيلوگرم  از  73كالس تا 

 كيلوگرم  79تا  11/73كيلوگرم  از  79كالس تا 

 كيلوگرم  86تا  11/79كيلوگرم  از  86كالس تا 

 كيلوگرم به باال 11/86از   با باال + كيلوگرم86كالس از 

 :اضافه خواهد شدبراي افراد قطع عضو به شرح ذيل وزنه برداران موارد اضافه به اوزان 

 براي هر مورد قطع عضو از مچ پا 

 شود.اضافه مي نيم كيلوگرم براي كليه گروه هاي وزني 

 براي هر مورد قطع عضو از زير زانو 

 اضافه مي شود. كيلوگرم 67وزن تا يك كيلوگرم 

 اضافه مي شود. و بيشتركيلوگرم  11/67از يك و نيم كيلوگرم 

 براي هر مورد قطع عضو از ناحيه باالي زانو 

 اضافه مي شود. كيلو 67 تا وزنكيلوگرم  5/1

 اضافه مي شود. و بيشتركيلو  11/67از  گرمدو كيلو

3 
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  از ناحيه مفصل ران:كامل براي هر مورد قطع عضو 

 اضافه مي شود. گرمكيلو 67كيلوگرم تا وزن  5/2

 اضافه مي شود. و بيشتر كيلو 11/67از كيلوگرم  3

  مربوطه استفاده شود. وزني بايد در گروه قطع زير زانو ، فرمول كامل زانو  قطع عضودر 

 و در دفترچه ركوردهاي ورزشكار ثبت گردد.    رسيدهكامل زانو بايد به تائيد كالسبند بين المللي  قطع عضوتوجه: 

 فرمت )چارچوب ( مسابقات 12 – 2

 با چارچوب هاي ذيل انجام مي گيرد: IPCوزنه برداري  مسابقات مصوب

 الف( در گروه هاي وزني انفرادي مشخص شده براي زنان و مردان

 مراجعه نماييد.( 1 – 5) به بخش  AHب( با فرمول 

 تصويب خواهد شد.به بحث گذاشته شده و سپس  IPCوزنه برداري  باچارچوب مسابقه 

 گروه هاي سني 12 – 3

گروه سني را در نظر گرفته است، به استثناء بازي هاي پارالمپيك كه هميشه فقط  دوخود  /مورد تاييدمسابقات مصوبكليه براي  IPCوزنه برداري 

 وجود دارد. /مادهيك گروه ادغامي در هر گروه وزني

 دسامبر سال برگزاري مسابقه 31تا تاريخ سالگي  21 روز تولد سالگي تا 14از روز تولد  جوانان:

 برگزاري مسابقهسال  اول ژانويهتا تاريخ  سالگي 21: از بزرگساالن

است )يا به صورت يك  مسابقه اياجباري به وجود يك گروه پيش كسوتان نيست، اما اگر كميته برگزاري مايل به برگزاري چنين  پيش كسوتان:

  دسامبر سال برگزاري مسابقه 31تا  سنسال  41 دارا بودنشرط سني اين گروه مسابقه ادغامي يا مسابقه اي جداگانه(، 

ارسال  IPC. اگر برگزاري اين مسابقه به طي مراحل تصويب نياز داشته باشد، بايد درخواست عادي را تكميل شده و به وزنه برداري مي باشد

  گردد.   

 :براساس موارد ذيل واجد الشرايط مي باشد IPCاز منظر شركت در مسابقه، يك ورزشكار جهت شركت در مسابقات مختلف وزنه برداري 

  سالگي 14مصوب: از روز تولد مسابقات 

  دسامبر سال برگزاري مسابقه 31تا سالگي 15بازي هاي منطقه اي يا قهرماني منطقه اي: از 

  تا اول ژانويه سال برگزاري مسابقه سالگي 16قهرماني جهاني يا بازي هاي پارالمپيك: از 

 محل مسابقه 12 – 4

 (warm upمسابقه ) برايمحل گرم كردن 

در بايد مكاني را براي كنترل/آماده سازي خود داشته باشند. اين مكان بايد در جايي مناسب رقابت كنندگان جهت آماده كردن خود قبل از مسابقه، 

 باشد.و مناسب افراد ويلچري  محل مسابقه بوده و داراي دستشويي هاي )توالت هاي( قابل دسترسي ترين نزديك
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 يا سالن تمرين حضور داشته باشند. گرم كردناز دو مربي ثبت نام شده براي هر تيم در مكان هرگز نبايد در يك زمان بيش 

 مسابقات بايد داراي شرايط ذيل باشد:گرم كردن مكان 

جدول توضيحات در  وجود داشته باشند. IPCنسبت به تعداد ورزشكاران منطبق با قوانين وزنه برداري  مناسب و كافينيمكت هاي الف( تعداد 

 ضميمه آمده است. 

  ،متناسب با تعداد نيمكت ها ،(، تسمه نيمكت، گچ و جعبه گچ و غيرهcollars) يقههالتر و ست هاي وزني، ب( تعداد كافي 

 تعداد ورزشكاران ( ميزان آب كافي با توجه به پ

 ت( نصب بلندگوهاي متصل به ميكروفون اعالم كننده

  بر اساس ترتيب سير دوره اي مسابقات نشان دهد.كه بتواند نام وزنه برداران را صل به صفحه الكترونيكي امتيازات ث( يك دستگاه ويدئو مت

 مسابقه( سكويوقت نگهدار در محل برگزاري مسابقه )ج( يك صفحه نمايش ساعت 

 چ( صفحه يا صفحه نمايشگر هاي بزرگ ويدئويي كه سكوي مسابقه را نشان مي دهد.

 محل تمرين

 بايد محل و تسهيالتي جهت تمرين وجود داشته باشد. يا مسابقات مصوب IPCدر مسابقات 

هاي  محل تمرين مي تواند در همان محل برگزاري مسابقه يا جاي ديگر باشد اما در هر صورت بايد كنترل شده/ آماده سازي شده بوده و توالت

 .مناسب افراد معلول در مجاورت آن وجود داشته باشد.

 ل تمرين بايد داراي تسهيالت ذيل باشد:سا

 IPCبه تعداد ورزشكاران و با مطابقت كامل با قوانين وزنه برداري  با توجهمناسب و كافي نيمكت الف( تعداد 

 (، تسمه نيمكت، گچ و غيره و متناسب با تعداد نيمكت ها و ورزشكارانcollarsتعداد كافي هالتر و ست هاي وزني، حلقه )ب( 

 مقدار مناسب آب مجاني نسبت به تعداد ورزشكارانپ(  

 ت( باسكول دقيق جهت وزن كردن دقيق ورزشكاران

 ديگر تسهيالت مورد نياز

 اين تسهيالت اضافي بايد در محل مسابقه تعبيه شده باشد: ،يا مسابقات مصوب IPCدر تمامي مسابقات 

 محل استراحت ورزشكاران 

 مركز استقرار رسانه هاي گروهي 

  اتاقVIP 

  دفاتر وزنه برداريIPC 

 )اتاق وزن كشي عمومي )براي ورزشكاران تا از وزن دقيق خود اطالع يابند 

 رگزاری مسابقات پاراوزنه برداری اضافه شده است.باصالحیه: جزئیات  اضافی به شرح الزامات و مشخصات میادین 
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 (FOP)سكوي ( مسابقه ) محل 12 – 5

ه يا ك يا هر سطح مسطح ديگربرگزار شود ( سكوي مسابقه، مسابقات وزنه برداري بايد بر روي يك سكو  )IPCاري در مسابقات مصوب وزنه برد

 باشد. نشده و لغزنده  مشخص "سكو"كلمه با ديگر قسمتها كه با يك سكوي واقعي دارد )مانند ذيل ( يا يك محدوده زمين مسطح غير همرنگ 

استفاده شود. ) در قهرماني منطقه اي، بازي هاي  IPC( بايد در تمامي مسابقات و رويدادهاي اصلي وزنه برداري stage) مسابقهيك سكوي از 

 منطقه اي، قهرماني جهاني و بازي هاي پارالمپيك(

 تسهيالت ذيل هميشه بايد با اين قوانين مطابقت داشته باشد:

 متر مربع باشد. 4x4مسابقات وزنه برداري استفاده مي شود، بايد  براي سكويك به عنوان جايي كه اندازه الف( 

 بايد صاف، مسطح، محكم و غير لغزنده باشد. سكوب( سطح 

) باشد.  پهنامتر  12در متر عمق  12پهنا، حداكثر متر  12ر دمتر عمق  11ميليمتر، حداقل  711سكو استفاده مي شود، نبايد بلندتر از پ( اگر از يك 

 مراجعه نمائيد.(  (8) شماره هشت به ضميمه

 غير لغزندهمسطح و  محدودهوجود ندارد، يك  سكوييمشخص شده نيست. وقتي كه  سكوياستفاده مي شود، نيازي به يك  چنانچه از جايگاهت( 

 متر مربع كه همرنگ بقيه زمين نيست، كافي مي باشد. 4x4 به اندازه

ورزشكاران قطع عضو، و تعدادي پله مناسب جهت دسترسي آسان به ان وزنه برداران ويلچري و ث( رمپ غير لغزنده و مخصوص ورود و خروج آس

 سكو

 تسهيالت بيشتري برگزار گردد.توجه: هميشه بايد يك رمپ براي ورود و يك رمپ براي خروج ورزشكاران وجود داشته باشد تا مسابقات با 

 تجهيزات ورزشي 12 – 6

، بايد در بهترين وضعيت، تميز، سالم و IPCدر مسابقات مصوب وزنه برداري و غيره(  )نيمكت ها، ميله ها، ديسك هاتمامي تجهيزات مورد استفاده 

 در زمان درخواست تصويب مسابقه باشد. IPCصات گفته شده در وزنه برداري و دقيقا مطابق با قوانين و مشخ بودهمرتب 

 ي باشد. ( در دسترس م8جدول توضيحات در ضميمه شماره هشت )

 به حساب نمي آيند، تا زماني كه توسط  "تاييد شده"الزاما باشد، مي  IPCوزنه برداري و اندازه هاي داراي مشخصات فقط تجهيزاتي كه 

 كنترل شده و به طور رسمي مورد تاييد قرار گيرند.  IPCوزنه برداري 

 باشند.  IPCدر ميادين تمرين و مسابقات در كليه مسابقات مصوب، ميله هاي وزنه برداري بايد هميشه داراي مشخصات و تاييد وزنه برداري 

  مورد استفاده قرار گيرد. IPC وزنه برداريمصوب هرگز نبايد در مسابقات و ميادين تمرين ( weightlifting) افراد سالمميله هاي وزنه برداري 

 و مشخصات آن IPCوزنه برداري  نيمكت 12 – 6 – 1

 محكم بوده و حداكثر ثبات را داشته و مطابق با ابعاد ذيل باشد: جنسنيمكت بايد از 
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 طول

 داشته باشد.ميليمتر طول  2111قسمت روي مبلي نيمكت بايد مسطح، صاف و در كل 

 عرض

ميلـي متـر    315ميلـي متـري انتهـاي سـر، پهنـاي نيمكـت بايـد         715فاصـله   ميلـي متـر باشـد، امـا از     611عرض قسـمت اصـلي نيمكـت بايـد     

 ميلي متر به طور مساوي فضا در نظر گرفته شود. 5/152باشد و براي هر طرف شانه هاي وزنه بردار، 

 ارتفاع

زمـين تـا منتهـي اليـه سـطح      مـيــلي متـر باشـد كـه ايـن فاصـله از سـطح         511ميلـي متـر و نبايـد بيشـتر از      481ارتفاع نيمكت نبايـد كمتـر از   

 داراي روكش نيمكت بدون اينكه اين سطح فشرده و متراكم شود، اندازه گيري ميشود.صاف 

 پايه ها

 711بايـد قابـل تنظـيم از حـداقل      IPCارتفاع ميله هـاي پايـه هـا در تمـامي نيمكـت هـاي مـورد اسـتفاده در مسـابقات مصـوب وزنـه بـرداري             

 ر از سطح زمين تا محل قرار دادن ميله وزنه باشد. ميليمت 1211ميليمتر تا حداكثر 

 ميلي متر باشد. 1111حداقل پهناي داخلي ميان تكيه گاههاي ميله وزنه بايد 

 ميله ها، ديسك ها و يقه ها )قفل طرفين ميله(  12 – 6 – 2
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بـه  )  IPCمسـابقات مصـوب وزنـه بـرداري     ميلـه هـا، وزنـه هـا و يقـه هـاي مـورد اسـتفاده در         ذيـل بـراي تمـامي     تلورانسدرجه هاي مختلف 

 :اعمال خواهد شد( مسابقه اجزاءعنوان 

)بـه طـور مثـال     باشـد  – 15/1 + تـا   1/1كيلـوگرم وزن دارد نبايـد بـيش از پارامترهـاي وزنـي        5كـه بـيش از    تلورانس هر جـزء )وسـيله اي(  

 گرم كمبود وزن داشته باشد(. 5/12رگز نبايد بيش از گرم اضافه وزن داشته يا ه 25كيلوگرمي فقط بايد تا حداكثر  25يك ديسك 

) بـه طـور مثـال     باشـد + تـا منفـي صـفر در صـد      1/1كيلـوگرم يـا بيشـتر وزن دارد نبايـد بـيش از پارامترهـاي وزنـي          5هر جزئي كه تلورانس 

 شد.(+ گرم اضافه وزن داشته اما هرگز نبايد كمبود وزن داشته با5كيلوگرمي مي تواند تا  5يك ديسك 

 ميله ها  12 – 6 – 3

برگـزار شـده    IPCوزنـه بـرداري   يـا در مسـابقاتي كـه تحـت قـوانين و مقـررات       ، IPCوزنـه بـرداري   و مـورد تاييـد   در تمامي مسابقات مصوب 

 IPCفقـط ميلـه هـاي مخصـوص وزنـه بـرداري كـه توسـط سـازندگان/توليدكنندگان مـورد تاييـد رسـمي وزنـه بـرداري               يا هدايت مـي شـوند،   

 توليد شده اند بايد استفاده شوند.

ميالدي به بعد، بايد در هر دو سر انتهـايي ميلـه هـا يـك كالهـك سـبز رنـگ بـه وضـوح تعبيـه شـود و ايـن كالهـك هـا نشـان                 2113از سال 

نـه بـرداري   وزمـيالدي بـر اسـاس قـوانين      2118هسـتند. از ميلـه هـايي كـه از سـال       IPCمي دهند كه اين ميله هـا دقيقـا بـر اسـاس قـوانين      

IPC   نيز مراجعه شود(. 12-6ساخته شده و مورد تاييد هستند، هنوز مي توان استفاده كرد )به ماده 

 استفاده شود.گرم كردن هميشه بايد در مسابقات و سالن  IPCميله هاي مسابقات مورد تاييد وزنه برداري 

 مرين مورد استفاده قرار گيرد.ميله هاي مخصوص تمرين مسابقات مصوب وزنه برداري بايد در سالن ت

، يـك ميلـه آسـيب ديـده يـا هـر ميلـه اي كـه بـه طريقـي غيـر ايمـن، نامناسـب              IPCچنانچه بنا به نظر داوران مسئول در مسابقات مورد تاييـد  

 و غير قابل استفاده تشخيص داده شوند، بايد تعويض گردند.

 :داراي ابعاد ذيل باشدو  بودهميله وزنه بايد صاف و به خوبي داراي برجستگي و شيار دار 

 
 

 ميلي متر تجاوز نمايد. 2211ميله نبايد از سرتاسري طول  -الف

 د.ميلي متر باش 1321بيشتر از يا ميلـــي متر  1311فاصله بين دو قسمت يقه )يا نگهدارنده هاي وزنه ها( نبايد كمتر از  -ب
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 ميلي متر باشد. 29بيشتر از ميلي متر و  28كمتر از )ترجيحا( قطر ميله نبايد  -پ

 كيلوگرم باشد. 5/2هر كدام از يقه ها  با اين شرايط كه، كيلوگرم باشد 25باهم  وزن ميله و يقه ها )نگهدارنده هاي وزنه( بايد -ت

 باشد.ميلي متر  51( بايد قفل ها)روكش ها قطر  -ث

حـك   قسـمت داخلـي   لبـه ميليمتـري ميـان دو    811( حـك شـده وجـود داشـته باشـد تـا دقيقـا يـك فاصـله          markingيك عالمـت ) بايد  -ج

 شده را نشان دهد.

 ديسك ها 12 – 6 – 4

بـوده و توسـط توليدكننـده مـورد تاييـد يـا        IPCفقـط وزنـه هـايي كـه مـورد تاييـد وزنـه بـرداري          IPCدر كليه مسابقات مصوب وزنه بـرداري  

 هستند، مي توانند استفاده شوند. IPCليسانس رسمي وزنه برداري  تحت

اســتفاده شــده ولــي ديســك هــاي محــل گــرم كــردن مســابقه و در ســالن ديســك هــاي مســابقات مصــوب هميشــه بايــد در محــل )ســكوي(  

 تمرين مي توانند در سالن هاي ديگر تمرين نيز استفاده شوند.

 بوده و مشخصات ذيل را داشته باشد: IPCديسك ها بايد داراي تاييديه وزنه برداري 

 مسابقه بايد حداكثر درجه تحمل هاي مختلف را داشته باشند. هايتمامي ديسك  –الف 

 ميليمتر باشد. 53ميليمتر و بيشتر از  5/51مركزي ديسك نبايد كمتر از  حفرهابعاد  –ب 

 مورد استفاده قرار گيرند:  IPCتوانند در مسابقات مصوب وزنه برداري  فقط ديسك هاي ذيل مي –پ 

)  كيلوگرم 51كيلوگرم و  25كيلوگرم،  21كيلوگرم،  15كيلوگرم،  11كيلوگرم،  5كيلوگرم،  5/2كيلوگرم،  2كيلوگرم،  5/1نيم كيلوگرم، يك كيلوگرم، 

در وزن هاي پايين تر، با موافقت سرداور اين وزنه ها استفاده شود اما و باالتر  كيلوگرم 261هاي  حركتتمامي كيلوگرمي بايد براي  51ديسك هاي 

 (وزنه گذارها ممكن است به خطر بيفتد نماينده فني مسئول مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، جايي كه صحت و سالمتو مشورت با 

كيلوگرمي استفاده كرد )در اين مورد مخصوص، فقط و فقط بايد از  25ك هاي فلزي سكيلوگرمي در دسترس نبود، مي توان از دي 51اگر وزنه هاي 

 ( تبعيت كرد. كيلوگرم و بيشتر 261 برايكيلوگرمي  51قوانين مربوط به 

داخلي ترين بخش و در  در چنين شرايطي كه از وزنه فلزي استفاده مي شود، اين وزنه ها بايد هميشه از همان كارخانه سازنده بقيه ديسك ها باشند

   انتهاي ميله ها قرار گيرد(.

 گرم بايد هميشه براي ركورد زني در دسترس باشند. 251فلزي با وزن دقيق ركوردزني ديسك هاي  –ت 

 بايد رنگ هاي ذيل براي ديسك ها استفاده شده باشد تا فورا بتوان آن ها را از هم تشخيص داد: -ث 

 51 كيلوگرم = سياه 
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 25 قرمزيلوگرم= ك 

 21 كيلوگرم= آبي 

 15 كيلوگرم= زرد 

 11 كيلوگرم= سبز اگر ديسك هاي الستيكي استفاده شده باشد، در غير اين صورت هر رنگي براي ديسك هاي فلزي مي تواند باشد 

  كيلوگرم= رنگ دلخواه 11زير 

بايد شروع )وزنه گذاري(  مت داخلي آستين براي بار كردنوزن تمامي ديسك ها بايد كامال قابل رويت بوده و هميشه از وزنه سنگين تر و از قس –ج 

 ها بياييم، وزن ديسك ها بايد كمتر شود. قفلبر همين اساس هر چه بيشتر به سمت خارجي كرد، 

به سمت صفحه اصلي اولين ديسك بار شده روي ميله هميشه بايد به سمت داخل باشد تا راحت تر ديده شود. صفحه اصلي بقيه ديسك ها بايد  –چ 

 بيرون باشد.

 يك ميليمتر است. +ميليمتر با درجه اختالف  451ابعاد بزرگ ترين ديسك  –ح 

ميليمتري مسابقه اي بايد الستيكي يا پالستيكي بوده و در دو طرف رنگ دائمي شده باشند يا آن كه نوار دايره اي  451پوشش ديسك هاي  –خ 

 محيط بيروني آن رنگ مربوطه را داشته باشد.

 يقه ها )قفل طرفين ميله(  12 – 6 – 5

 كيلوگرم و از بهترين كيفيت باشد. 5/2در مسابقات هميشه بايد هر يقه 

 

 نمونه اي از يقه اي كه مي توان استفاده كرد.

 ترازوهاي وزن كشي 12 – 6 – 6

 وجود داشته باشد. IPCهميشه بايد حداقل دو ترازوي وزن كشي براي ورزشكاران در مسابقات اصلي و ديگر مسابقات مصوب وزنه برداري 

اقع يكي از اين ترازوها بايد براي وزن كشي رسمي مسابقات بوده و ديگري در محل تمرين يا مكان مناسب ديگر باشد تا ورزشكاران خود را در مو

 ترازوها بايد داراي مشخصات ذيل باشند:نمايند. تمامي  لزوم وزن

ترازوي وزن كشي رسمي بايد داراي يك سطح الكترونيكي سالم و دقيق باشد كه بتواند ورزشكاران را روي صندلي يا به طور مستقيم روي  –الف 

متر باشد تا بتواند به ورزشكاراني كه نمي توانند بدون كمك بايستند  1x1ميليمتر و حداكثر  x 851 851صفحه وزن نمايد. ابعاد صفحه بايد حداقل 

 .خدمات بدهدرا 
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 ، بايد از ترازوي نباشدچنانچه ترازوي ديجيتالي موجود  به درستي نشان دهند. اريشرقم اع 2كيلوگرم را با دقت  211ترازوها بايد تا وزن   -ب 

، وزن هاي IPCدرجه اي استفاده كرد كه توسط يك كارخانه رسمي تهيه و تاييد شده و يا توليد كننده آن تا سه ماه از مسابقه مصوب وزنه برداري 

 ود.از نظر دقت و صحت توسط داوران كنترل ش IPCانجام شده با آن را تاييد كند. اين نوع ترازوها بايد قبل از هر مسابقه مصوب وزنه برداري 

مسابقه دوباره روي صفر  جلسه ازكه ترازو ديجيتالي بوده و از كارخانه سازنده گواهي تنظيم دارد، بايد قبل از مسابقات و براي هر  در صورتيكه –ت 

بقه يا براي قبل از مسابقه و براي هر جلسه بعدي مسا IPCاز نظر ميزان دقت توسط مسئولين فني منصوب شده از سوي وزنه برداري تنظيم شده و 

وزن كشي گروهي در صورت اقدام براي زدن ركورد كنترل شود. در صورت امكان يك پرينت حاوي ساعت و تاريخ بايد قبل از هر جلسه از مسابقه 

  از آن گرفته شود و در كنار ترازوها در معرض ديد قرار گيرد تا انجام تنظيمات ترازو را مالحظه نمايد. 

 

 مي توان از اين ترازوها با يا بدون يك صندلي استفاده كرد.نمونه اي از ترازوي ديجيتالي. 

 سيستم امتيازات  12 – 7

  تالش ها )حركت ها(صفحه نمايش   1-7-12

تايمر، نام وزنه بردار، اطالعات چراغ ها، شامل استفاده مي شود )كه  زدن وزنهحركت نشان دادن براي  يكپارچهاز يك صفحه نمايش ي كه در صورت

(، بايد در بهترين و قابل رويت ترين مكان بوده تا همگان بتوانند به راحتي در جريان مسابقه قرار گيرند. در مسابقات اصلي باشد نتيجه حركت و غيره

نصب گردد تا  مسابقهزمين  يخروج سردر ترجيحا بايد از دو صفحه نمايش استفاده كرد اما اگر فقط يك صفحه نمايش وجود دارد، هميشه بايد در

 هيئت ژوري به هنگام برگشت و ديدن دوباره فيلم به راحتي بتوانند از آن استفاده نمايند. 

 صفحه نمايش امتيازات  2-7-12

يا نزديك محل در تمامي مسابقات اصلي و مسابقات مصوب بين المللي، صفحه نمايش امتيازات بايد در بهترين و قابل رويت ترين مكان بوده و 

مسابقه باشد تا تمامي سالن و در كل مسابقات به خوبي ديده شود. يا مي توان در محل گرم كردن نيز يك صفحه نمايش نصب نمود تا همان 

 امتيازات را نشان دهد.

ه هر حركت و نتيجه نهايي نشان در اين صفحه نمايش بايد حداقل نام ورزشكار به ترتيب قرعه كشي قبل از وزن كشي، كشور، وزن ورزشكار و نتيج

 داده شود.  
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 چراغ ها  12 – 8

 

 

با تابلوي  همراه كه مي تواند يا به تنهايي روي پايه باشد يا مي تواند تشكيل شدهبا سه المپ سفيد و قرمز در هر رديف سيستم چراغ، از دو رديف 

 اعالم كنند. حركتنشان داده شود و داوران به وسيله آن تصميمات خود را درباره هر ها  حركتنمايشگر 

داور  دو رديف چراغ بايد به صورت افقي و به تعداد سه داور حاضر باشد تا به راحتي براي وزنه برداران، هيئت ژوري و تماشاگران مشخص گردد هر

 به وزنه بردار چه امتيازي داده است. 

منفي = اشتباه( را انتخاب كند. سر داور يك  حركتمثبت( يا چراغ قرمز ) حركتليد مختص به خود دارد كه مي تواند يا چراغ سفيد )هر داور يك ك

 كليد مادر )اصلي( دارد كه بعد از اتخاذ تصميم و روشن شدن چراغ ها توسط ديگر داوران، آن را دوباره به حالت اول برگرداند.

هر سه چراغ در يك زمان روشن شوند و فقط زماني باشد كه سر داور كليد اصلي خود را فشار مي  بايد طراحي شود كهسيستم چراغ به گونه اي 

   دهد. چراغ ها زماني كه توسط داوران فعال مي شود نبايد هرگز جداگانه روشن شود. 

به همين رنگ( براي اعالم  تابلوهاييسفيد و قرمز )يا مي توانند از پرچم هاي كوچك داوران همچنين هنگامي كه سيستم چراغ خراب مي شود، 

 تصميم خود استفاده نمايند. 

را به دست مي  تابلو (، داوران پرچم/flagsاستفاده نمايند، با دستور اول سرداور با عنوان ) تابلو هنگامي كه بنا به دستور سرداور، داوران بايد از پرچم/

 را باال مي برند. تابلو( هر سه داور پرچم ها / raise flagsن )سرداور با عنوا دوم گيرند و با عالمت

 زمان سنجيسيستم  12 – 9

الكترونيك بايد در جايي نصب گردد كه  زمان سنجيو مسابقات بين المللي مصوب، يك سيستم  IPCدر كليه مسابقات قهرماني اصلي وزنه برداري 

 و چراغ ها مراجعه شود(. ، صفحه نمايش حركت هابراي همگان قابل رويت باشد )به بخش صفحه ثبت امتيازات

ك ياين سيستم بايد به طور خودكار براي يك دقيقه آخر يك عالمت شنيداري ايجاد كند و همزمان با آن و زماني كه صداي زنگ در دسترس نبود، 

 را اعالم كند. "يك دقيقه "اعالم كننده در زمان مقرر بايد با صداي بلند و واضح 

كه صفحه نمايش الكترونيكي در دسترس نيست، بايد وقت نگهدار از يك ساعت دستي استفاده كند اما  IPCدر مسابقات مصوب وزنه برداري 

 رزشكاران كامال از اعالم يك دقيقه آخر با خبر شوند. عالمات واضح و دقيق بايد به گونه اي اعالم شود كه مربيان و و

 كنترل مي شود. ،است IPCوقت نگهداري كه داور منتخب وزنه برداري توسط يك  زمان سنجيسيستم 
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 ورزشكاران و تجهيزاتلباس  12 – 11

 ظاهر وزنه بردار هميشه بايد مطابق قوانين تميز و مرتب بوده و شامل لباس يك تكه مخصوص وزنه برداري، تي شرت، جوراب ، كفش و سينه بند

 باشد.ورزشي 

رد و قبل از وزن كشي  تجهيزات توسط داوران در اتاق كنترلبايد نامرتب باشد، به هر نوعي هر لباس يا ديگر وسايل شخصي كه كثيف يا پاره و

  شود.

 اصالحيه:

درصد افزايش  18اطالعات بيشتري به مشخصات لباس وزنه برداري اضافه شده است ؛درصد مجاز ميزان كشساني يا االستيكي بودن  به حداكثر 

 يافته است.

 برداري هيك تكه وزن لباس 12 – 11 – 1

بدون هيچ وصله و پفي   كش(  11 ( يا كتان كشي )حداكثر 21تنها بايد از يك پارچه نيمه استرچ يك ال مانند ليكرا )حداكثر  لباساين  –الف 

 باشد. ) نبايد پوشش مانند لباس وزنه برداري افراد سالم بوده و هيچ كوك دوبل يا پف نداشته باشد.(

 .بندهاي روي شانه بوده و نبايد داراي هيچ زيپي براي بسته شدن باشد. س يك تكه با وزنه برداري بايد شامل يك لبا لباس –ب 

 اين بندها بايد در طي مسابقه روي شانه ها محكم شده باشد. –پ 

باشد. اگر لباس وزنه برداري يك تكه، مي تواند تمام قد باشد تا قوزك پا كشيده شده و داراي ركاب زير پا باشد، يا اين كه مي تواند پاچه كوتاه  –ت 

وده و تا حدامكان به پا چسبيده باشد. سانتيمتر كوتاه تر باشد، اما بايد از سر زانو باالتر ب 11از شلوار پاچه كوتاه استفاده مي شود، هر پاچه آن نبايد از 

 استفاده از هيچ لباس و پوشش ديگري غير از موارد گفته شده، مجاز نمي باشد.

 اضافي ذيل باشد: مي تواند داراي قسمت هاي لباس

 باشد.ورزشكار  مليكشور يا سازمان  نام نوشتاريمي تواند داراي بج، عالمت، لوگو و/يا  لباساين  –ث 

ورزش باشد  و اعتبار اين بوده و باعث هتك حرمت توهين آميزشود. هر چيزي كه به هر نحو  ار مي تواند روي لباس يا وسايل درجنام ورزشك -ج 

 .قرار گيرد و قابل قبول نخواهد بوده استفادمورد نبايد 

 باشد. ساده مي تواند يك رنگ يا چند رنگلباس وزنه برداري  –چ 

 لوگوي هيچ توليد كننده يا اسپانسري نبايد روي لباس ديده شود مگر آن كه قبال توافق شده باشد )مانند بازي هاي پارالمپيك(. –ح 
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 تي شرت 12 – 11 – 2

يك رنگ يا چند رنگ بايد زير پوشش وزنه برداري استفاده شود. اين تي شرت بايد داراي ساده در طي مسابقه يك تي شرت يقه گرد هميشه 

 مشخصات ذيل باشد:

 مي تواند فقط از كتان يا پلي استر يا تلفيقي از اين دو باشد. جنس ديگري نبايد در آن به كار رفته باشد. –الف 

 باشد كه وزنه بردار در آن مسابقه مي دهد. IPCرسمي مسابقات وزنه برداري  شرت ساده يا تي شرتتواند يك تي  مي –ب 

 زيپ، يقه گرد يا يقه هفت در آن به كار رفته باشد.  نبايد هيچ جيب، دكمه، –پ 

يي كه به ت( مي تواند داراي بج و/يا نشاني از كشور، فدراسيون ملي يا منطقه اي وزنه بردار روي آن باشد. استفاده از هرگونه عالمت خصوصا آن ها

 برد، ممنوع است. مي ورزش را زير سئوال و اعتبار اين بوده يا آرمان  توهين آميزهر نحوي 

  )آستين لبه دار هم نبايد داشته باشد(. قرار گيرد و چه روي سر شانه باشد. ث( نبايد آستين داشته باشد، چه زير آرنج

 ج( وزنه بردار نبايد به هنگام مسايقه آستين هاي تي شرت را تا سر شانه باال بزند.

 نبايد از پارچه راه راه باشد.چ( 

 ح( نبايد از پارچه الستيكي يا چيزي شبيه به استرچ باشد.

 ) نوع دوختي ( باشد كه حالت تقويتي داشته باشد.خ( نبايد داراي درزي 

به وزنه بردار به هنگام  باشدكه كنترل تجهيزات را انجام مي دهند، ممكن  IPCوزنه برداري  ينمسئولبنا به نظر نبايد درز در جايي باشد كه د(  

 مسابقه كمك كند.

 بردار نرساند.ذ( بايد به حد كافي گشاد باشد تا هيچ گونه كمك فيزيكي به وزنه 

و شبه اي وجود داشته باشد، مي توان به وزنه بردار گفت كه تي شرت را در اتاق كنترل به تن كند و ممكن است مورد قبول  چنانچه هرگونه شكر( 

 واقع نشود.

 كفش 12 – 11 – 3

 د.كفش به پا داشته باش IPCدر تمامي موارد در طي مسابقات وزنه برداري بايد الف( وزنه بردار 

 شود. درجوزنه بردار  دفتر ثبت ركورديا  IPCدر گواهي وزنه برداري بايد پزشك  تاييديه ،معلوليت هاي خاصاستثنايي به دليل در موارد ب( 

 سينه بند 12 – 11 – 4

يا زيرپوش بپوشند. يك سينه بند  الف( به هنگام استفاده از سينه بند در خالل مسابقات، بانوان فقط بايد يك سينه بند بدون هرگونه اليي نگهدارنده

 ورزشي بهترين نوع سينه بند و قابل قبول است.
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 ب ( اين سينه بند به هنگام قرار دادن روي ميز كنترل تجهيزات بايد كامال صاف باشد.

ت آماده باشد و امكان چك پ ( سينه بندي كه در خالل مسابقات استفاده مي شود، بايد هميشه براي كنترل توسط مسئولين در ميز كنترل تجهيزا

 شدن آن به هنگام پوشيدن آن توسط وزنه بردار در خالل وزن كشي وجود ندارد.

بسته شده ت( چنانچه چنين استنباط گردد كه وزنه برداري با استفاده از سينه بند داراي برتري ناعادالنه اي شده است )مثال سينه بند آن قدر سفت 

ي باال آورده يا بعد از چك شدن اليي به سينه بند اضافه شده(، بايد مورد بحث و بررسي هيئت ژوري و داوران قرار كه قفسه سينه به طور غير طبيع

 گرفته و حتي به اخراج ورزشكار منجر شود.

 روسري 12 – 11 – 5

 يه، تكي و با رنگ ساده باشد.فقط از يك جنس يك الدر مواردي كه يك روسري توسط ورزشكاران زن استفاده مي شود، اين روسري بايد الف( 

 هري متصل به آن باشد. بنا به داليل ايمني و سالمتي، يك روسري نبايد هرگز داراي پولك يا جواب( 

 روسري بايد هميشه براي شكل سر/خط گردن كامال مناسب باشد.پ( 

 مانع براي ديد داوران نسبت به گردن و شانه ها شود.روسري هرگز نبايد صورت را بپوشاند يا پايين تر از خط گردن باشد و باعث ايجاد ت( 

 تسمه هاي پا/نيمكت 12 – 11 – 6

  به نيمكت ببندد. خود بنا به انتخاب بيشتر، پاهايش را به وسيله يك يا دو تسمه و ثبات الف( وزنه بردار مي تواند براي استواري

 يا تلفيقي از آن دو مي تواند استفاده شود. كت شخصينيمب( تسمه هاي مخصوص نيمكت مسابقه ) تصوير ذيل(، تسمه هاي 

 

 پ(چنانچه از تسمه هاي شخصي استفاده مي شود، بايد قبل از وزن كشي در اتاق كنترل ارائه شود تا مورد بازرسي قرار گيرد.

يا از آن بگذرد يا باالتر قرار گيرد. تنها استثناء در خط باسن بيايد باالي ران، اما نبايد روي ت( تسمه ها مي تواند هر جاي پا بسته شود؛ از قوزك تا 

تسمه ها نبايد مستقيما از روي زانو )كشكك نيز مراجعه كنيد(.  12 – 1اين حالت آن است كه ورزشكار قطع عضو از قسمت باسن باشد ) به بخش 

 يص كالسبند در همان مسابقه بستگي دارد.زانو( بگذرد مگر آن كه انقباضات سخت در پاها وجود داشته باشد و اين كامال به تشخ

نيز مي تواند كمك كند اما اين كار هميشه گذار وزنه  افراد كمكيدر هر دو حالت زنه بردار يا مربي مي باشد، بستن تسمه هاي پا بر عهده خود و ث(

 بايد با نظارت داوران باشد.

 سانتيمتر بيشتر باشد و نبايد داراي پد اضافي، سگك فلزي يا حلقه باشد. 11ر و از سانتيمتر كمت 5/7ج( پهناي تسمه هاي پا/نيمكت نبايد هرگز از 

 مي توان استفاده كرد. Velcroمارك  تسمه هاي بااز تنها چ( 
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 كمربند 12 – 11 – 7

 استفاده كنند.برداري ورزشكاران مي توانند از كمربند مخصوص وزنه 

 لباس وزنه برداري بست.در صورت استفاده از كمربند، بايد آن را روي 

 جنس و ساختمان كمربند:

 و يا روي همديگر دوخته شده باشند قسمت اصلي كمربند بايد از چرم، پالستيك نرم يا ديگر مواد غير كشي مشابه كه به هم چسبيده باشند -الف 

ي از هر ماده اي روي سطح يا در ميـان اليه هاي آن قرار و نبايد بست روي آن تعبيه شود و يا هر گونه وسيله كمك نبايد داراي اليه اضافي باشد اما

 گيرد.

كمربند مي تواند داراي يك سگك با يك يا دو چنگك باشد يا مي تواند از نوعي باشد كه سريع باز مي شوند؛ سگك از هر نوعي باشد بايد از ب( 

 يك طرف به وسيله گل ميخ يا درز )كوك( به كمربند وصل شده باشد. 

 هاي ميخي و يا بخيه زدن تعبيه گردد. بايد نزديك سگك باشد و با استفاده از بست)حداكثر دو تا(  كمربند زبانهحلقه پ( 

يا چيزهايي از نشان هاي توليد كننده يا اسپانسر  دديگري مانن يشده باشد، اما لوگو درجنام كشور وزنه بردار مي تواند در قسمت خارجي كمربند ت( 

  پرداخت شده باشد. آن مجوز داشته باشد مگر آن كه قبال هزينه هاياين دست نبايد وجود 

 ابعاد:

 ميلي متر باشد. 111پهناي كمربندحداكثر بايد  -الف

 ميلي متر باشد. 13ضخامت كمربند حداكثر بايد در طول كمربند )قسمت طولي كمربند(  -ب

 ميلي متر باشد. 111حداكثر ها بايد  پهناي داخلي سگك -ج

 ميلي متر باشد. 131ها حداكثر بايد  پهناي خارجي سگك -د

 ميلي متر باشد. 51حداكثر پهناي حلقه زبانه كمربند بايد  -ه

 ميلي متر باشد. 151فاصله ميان انتهاي كمربند و آخرين نقطه )منتهي اليه( حلقه زبانه آن بايد حداكثر  -و

 

 رينقاط صحيح اندازه گي

  و مچ بند ها   بانداژها 12 – 11 – 8
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 نمونه اي از مچ بند ها

چه( پزشكي فقط لفافها يا بانداژهاي يك الي تجاري كه از ماده كشي بافته شده، و داراي پوشش پلي استر، نخ و يا تركيبي از اين ماده يا باند )پار

 مجاز مي باشد.

 مواد مشابه الستيك، اكيدا ممنوع مي باشد استفاده از بانداژهاي الستيكي يا ساخته شده از

 همچنين بانداژها و مچ بندها بايد مطابق شرايط ذيل باشد: 

 د.نميلي متر بيشتر باش 81از  ياز يك متر و عرض يطولالف( بانداژها نبايد 

 ميلي متر بيشتر باشد. 111پهناي مچ بندهاي مورد استفاده نبايد از ب( 

 مجاز نمي باشد. بانداژ و مچ بند تركيبي ازپ( 

( باشند، مي توان به منظور محكم نمودن آنها، يك قسمت حلقه اي ويژه Wrap Aroundاگر مچ بندهاي مورد استفاده به صورت دور پيچ )ت( 

 بايد به آن وصل باشد.و هيچ نوع قالب، حلقه يا هر نوع وسيله بستن ديگري ن براي آن در نظر گرفت Velcroانگشت شصت و يك قطعه پارچه 

در طي بلند كردن وزنه بردار بايد حلقه را ث( حلقه شصت تنها بايد براي امنيت مچ بند استفاده شود، زماني كه ورزشكار در حال پوشيدن آن است، اما 

 در آورد.  از انگشت شصت خود واقعي وزنه

نبايد بيشتر از هرگز پـايين تر از نقطه مركزي مفصل مچ باشد و پهناي پوششي آن  ميلي متر 21ميلي متر باالتر و  111بانداژ مچ نبايد بيشتر از ج( 

 قبل از ورود ورزشكار به محوطه مسابقه مسئول كنترل بايد وزنه بردار را كنترل نمايد.  ميلي متر باشد. 121

ا از طريق برش و تنظيم اندازه آن بر طبق طول و عرض بانداژهاي داراي طول و عرض بيش از حد مجاز نبايد استفاده شوند اما مي توان آنها رچ( 

 .)مسئولين( و نه داوران ، اصالح كرد. بريدن و اصالح اندازه بانداژها بر عهده وزنه بردار استزمان ويژه بازرسي و كنترلمجاز در مدت 

 نمي توانند كمكي در اين قسمت انجام دهند.  IPCهيچ يك از مسئولين وزنه برداري تحت هيچ شرايطي ح( 

 (Plastersهاي نايلوني چسبنده به بدن ) پوشش 12 – 11 – 11

و با حضور مسئول پزشكي )در  يا سرداورو هيئت ژوري نماينده فني، يا در صورت عدم حضور نماينده فني، رييس اين اقالم بدون مجوز رسمي  -الف

 .نبايد مورد استفاده قرار گيرد در هيچ قسمتي از بدن صورت حضور(

 ميله وزنه، مورد استفاده قرار گيرند.)گرفتن(  پالسترها، بانداژها يا باندهاي كمكي نبايد به عنوان وسايل كمكي براي وزنه بردار در نگهداشتنب( 

ــــي توانند از بانداژها براي ترميم جراحات ، پرسنل پزشكي يا پيراپزشكي مسئول ممسابقه بنا به اقتضا و بر اساس تاييديه قبلي پزشك رسمي پ(

با نماينده فني مشورت  وزنه بردار بايد بي مورد براي وزنه بردار نشود. و برتري بدني به گونه اي استفاده نمايند كه استفاده از آن باعث ايجاد امتياز

 مشورت كند. ژوريهيئت يا رييس داور و سر  نمايد، و در صورت عدم حضور نماينده فني، بايد با

بايد در خصوص استفاده  نماينده فنيدر تمامي مسابقاتي كه در آنها هيئت ژوري حضور ندارد و پرسنل پزشكي در محل مسابقات مستقر نيستند، ت( 

 از پالسترهاي چسبنده براي ترميم جراحات، نظر بدهد.

 ث( استفاده از ديگر انواع بانداژهاي پزشكي و غيره مجاز نمي باشد.
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 قوانين مسابقه – 13

 (The Round System) ه ايسيستم دور 13 – 1

 ، سه راند رقابتي وجود دارد.IPCدر يك مسابقه وزنه برداري 

كه وزنه در صورتي سپس  و كامل كنند، اول به ترتيب وزنه انتخابيمتوالي يا پشت سر هم تمامي وزنه برداران بايد هر راند مربوطه را به ترتيب 

يكسان باشد، بر اساس ترتيب قرعه كشي خواهد بود. وزنه بردار داراي پايين ترين شماره قرعه كشي در وزن كشي، بايد هميشه به عنوان انتخابي 

    اولين نفر وزنه بزند.

 فقط سه حركت زدن وزنه در يك مسابقه واقعي مجاز مي باشد.

 بقه تلقي مي شود و در نتيجه نهايي براي جدول رنكينگ ثبت نمي گردد. ( براي ركورد زدن، خارج از مساحركتوزنه زدن اضافي )چهارمين 

، حركت به اين صورت كه هر وزنه بردار، در راند اول اولين گذاري ميله براي هر راند بر اساس اصول بلند كردن ميله به ترتيب انجام مي شود وزنه 

 خود را انجام مي دهد.  حركتو در راند سوم سومين  حركتدر راند دوم دومين 

آن طور كه در بخش باشد،  وزنه گذارگذاري نادرست يا اشتباه وزنه مگر آن كه اشتباه از ، نمي آيددر هيچ زماني در يك راند وزنه ميله پايين تر 

  ن راند انجام شود. ابايد در پاي اين كار ،در آن صورتحتي و وزنه گذاري اشتباه(  13-6و  13-5)مراجعه كنيد به مربوطه اين كتابچه  گفته شده 

يا وزنه مي تواند همان وزنه  مجددا بعد صبر كند و راند تا، وزنه بردار نمي تواند آن را ادامه دهد و بايد يك حركت وزنه بردار ناموفق باشدچنانچه 

 .سنگين تر را انتخاب كند

 است، مي تواند آن را عوض كند. وزنه بردار وزنه اول خود را در اتاق وزن كشي انتخاب كردهيك اگر 

اين تغيير در هر زماني تا پنج دقيقه قبل از شروع راند اول بايد  چنانچه وزنه بردار در اولين گروه يا در تنها گروه است كه مي خواهند وزنه بلند كنند،

 پنج دقيقه باشد.اعالم هرگز نبايد بعد از اين تغيير انجام شود. 

از پايان آخرين دور  ي گردند اما فقط تا انجام سه حركتمسابقه، از اين امتياز تغيير بهره مند م در يك جلسه ازيا ه وزني گروه هاي بعدي در يك گرو

 گروه قبلي اين كار شدني است. يك اعالم كننده زمان آخرين مهلت تغيير وزنه را اعالم مي كند.

كل وزن نمي ين تر يا سبك تر باشد؛ اما اگر وزنه سبك تر براي شروع درخواست شده، ، مي تواند انتخاب وزنه سنگحركتتغيير در وزنه براي اولين 

ترتيب باال بردن وزنه در راند اول بر اساس تغييرات وزنه ها تغيير  كيلوگرم از كل وزن درخواست شده اوليه در اتاق وزن كشي باشد. 7تواند بيش از 

نماينده فني منصوب شده در مسابقات تنها فرد مسئول  باشد. به مخاطره نيفتاده مسابقه يدر صورتي كه كل صحت و درستخواهد كرد، اما فقط 

 براي گرفتن تصميم نهايي در اين مورد است.

تصميم بگيرند. وزنه انتخاب شده بعد از ثبت  حركتخود را انجام داد، وزنه بردار يا مربي او بايد براي انتخاب دومين  حركتچنانچه وزنه بردار اولين 

 گذاري مي شود.وي ميز مارشال نگهداري مي شود، وزنه در كارت رسمي كه ر

يا تغييرات  ند( و همين مراحل براي سومين حركتاين بايد قبل از  اتمام وقت يك دقيقه اي باشد )از زماني كه وزنه بردار نيمكت را ترك مي ك

 شود. متعاقب آن اعمال مي 
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براي كسب ركورد درخواست شده باشد و در اين حالت  حركتها قابل تغيير نيست مگر آن كه يك  حركتوزن اعالم شده به مارشال براي دور دوم 

 وزنه حداكثر نيم كيلوگرم بيشتر مي تواند درخواست شود. موارد استثناء شامل حالت هاي ذيل است:

را براي ركورد جهاني انتخاب مي كنند و اولين نفر موفق مي شود و ركورد جهاني را مي شكند, ورزشكار دوم كيلوگرم  112زمانيكه دو ورزشكار وزنه 

 كيلو تغيير دهد تا بتواند با نيم كيلو گرم ركورد جهاني جديد را بشكند. 5/112دوم خود را به  حركتمي تواند 

اگرچه اين تغييرات سوم قبلي اعالم شده باشد.  حركتي تواند باالتر يا پايين تر از راند سوم، دو تغيير وزني مجاز مي باشد. تغيير وزن م حركتدر 

گذاري ميله به وزن قبلي او  زماني كه وزنهتنها زماني قابل قبول است كه وزنه بردار هنوز توسط اعالم كننده روي سكو فراخوانده نشده است يا 

 باالي سر برده شده است.اضافه شده و توسط وزنه بردار ديگر كه جلوتر بوده 

 مسابقات 13 – 2

يك مسابقه درست و صحيح، از دو ساعت از زمان شروع واقعي وزن كشي آغاز خواهد شد كه در خالل اين مدت گرم كردن و معرفي ورزشكاران 

 انجام مي شود.

، فقط وزنه برداران شركت كننده، مربيان آن ها، داوران مسئول همان مسابقه، و وزنه گذاران ميله مي توانند  IPCدر مسابقات مصوب وزنه برداري 

 در اطراف و روي سكوي )محل( مسابقه رفت و آمد داشته باشند.

)محل( مسابقه حضور داشته باشند؛ تنها يك مربي ملي يا يكي از مسئولين هيئت يك وزنه بردار نيز مي توانند در يك زمان در اطراف يا روي سكو 

 اما در جايي كه آن قدر به وزنه بردار نزديك نباشد كه باعث ابطال حركت وزنه بردار شود. 

ي و بدون اعضاء هيئت ژوري و ديگر مسئولين فني كه بايد در يك مسابقه حضور داشته باشند، در جايي استقرار خواهند يافت كه وزنه بردار را به خوب

 لي ببينند، اما به غير از سه نفر داور قضاوت كننده، فرد ديگري نبايد روي سكوي اصلي يا محل مسابقه حضور داشته باشد..هيچ مشك

ند. به هنگام اجراي يك حركت )باال بردن وزنه(، فقط وزنه بردار، وزنه گذار و داوران مسئول اجازه دارند روي سكو يا اطراف محوطه اصلي باش

 يد در قسمت مخصوص و مشخص شده خود يا جايي كه هيئت ژوري يا كنترل كننده فني حاضر انتخاب كرده، حضور داشته باشند.مربيان هميشه با

 از زماني كه گوينده اعالم نام ورزشكار را به پايان مي برد، وزنه بردار دو دقيقه وقت دارد باال بردن وزنه را شروع كند.

ع مي شود كه دقيقا صحبت هاي گوينده به اتمام رسيده و قبال در اين قوانين و مقررات توضيح داده شده شمارش معكوس دو دقيقه فقط زماني شرو

 اعالم كننده مراجعه نماييد.( 2-12)به  است.

وزنه بزند(، چنانچه حركت بعدي براي خود وزنه بردار است )يعني به دليل اشتباه در وزنه گذاري يا يك حركت چهارم ثبت ركورد، باز هم قرار است 

 وزنه بردار به جاي دو دقيقه، سه دقيقه وقت دارد حركت بعدي خود را انجام دهد.

افتد كه وزنه بردار يا مربي نبايد به سمت نيمكت بروند مگر آن كه توسط كنترل كننده فني براي اين كار هدايت شوند و اين فقط هنگامي اتفاق مي 

ع مي شود. چنانچه كارها مطابق با اين روند پيش نرود، حركت وزنه بردار باطل شده و قبول نمي شود. فقط زمان داده شده بعد از اعالم گوينده شرو

 زماني كه كنترل كننده فني وزنه بردار را هدايت مي كند، او مي تواند به سمت محل مسابقه برود.

به خود بگيرند كه اين حالت بايد در تمامي مدت زمان حركت تمامي وزنه برداران به محض قرار گرفتن روي نيمكت، هميشه بايد حالت استارت 

 (، بعد از اين كه سرداور دستور استارت داد، حفظ شود.bench pressپرس سينه )
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ر دو سر و شانه هاي ورزشكاران )موها يا سرپوش ورزشكار نبايد جلوي ديد داوران را بگيرد(، باسن، پاها )كه تا حد امكان كشيده شده است( و ه

 پاشنه پاها بايد در تمام زمان حركت باال بردن، روي نيمكت بوده و آن را لمس كند.

ت تكميل سر ورزشكاران هرگز نبايد در تمام زمان حركت باال بردن، از روي نيمكت باال بيايد، يعني از زماني كه عالمت استارت زده مي شود تا حرك

 شده و دست ها كامال كشيده شده / قفل شده باشد.

 زنه بردار هميشه بايد دور ميله را به طور كامل با انگشت شصت و تمامي انگشتان بگيرد.و

وجود يا آناتوميك  سانتيمتر باشد، حتي اگر يك مشكل فيزيولوژيك 81فضاي ميان دو دست وزنه بردار )ميان دو انگشت سبابه( هرگز نبايد بيشتر از 

اين گرفتن باالنس به وجود آورد. فاصله لبه داخلي انگشتان سبابه هرگز نبايد از عالمت گذاري هاي  داشته باشد كه باعث شود وزنه بردار نتواند در

 سانتيمتر بيشتر باشد.   81

 )غير قابل قبول( تلقي خواهد شد. No Liftعدم گرفتن ميله با استفاده كامل از انگشت شصت، هرگز مجاز نمي باشد و هميشه به عنوان 

د به دليل مشكل آناتوميك آرنج خود، دستهايش را به طور كامل باز كند، بايد آن را به سه داور و هيئت ژوري، قبل از آمدن روي اگر ورزشكاري نتوان

 نيمكت و در ابتداي هر حركت اعالم كند.

داور و هيئت ژوري، قبل از آمدن  اگر ورزشكاري نتواند به دليل مشكالت آناتوميك يا نقص عصب پاها، آن ها را كامال دراز كند، بايد آن را به سه

 روي نيمكت و در ابتداي هر حركت اعالم كند.

 ورزشكار ثبت شود. ورزشي  در هر دو مورد فوق اطالعات ضروري بايد توسط كالسبند در پاسپورت

 IPCيد توسط كالسبند وزنه برداري موارد استثناء مي تواند براي بعضي معلوليت ها و داليل پزشكي وجود داشته باشد، اما چنين مواردي هميشه با

باز كردن و تاييد شده و در دفترچه ثبت ركورد )سوابق( وزنه بردار ثبت گردد از قبيل مواردي كه افراد داراي انقباضات شديد عضالني در پاها امكان 

 كشيدن كامل پاهاي خود يا هر دو پاشنه خود را براي تماس با نيمكت ندارند.

 كلي كه در باال گفته شد و براي تمامي وزنه برداران الزم االجراء است، موارد ذيل بايد در هر نوع معلوليت ذيل اعمال گردد: عالوه بر موارد فني

)اندام مصنوعي( يا كفش هاي مخصوص بالمانع است. چنين مواردي  Orthosisبراي ورزشكاران ضايعات نخاعي و ساير معلوليت ها استفاده از 

تاييد شده و رسما به ورزشكار مجوز داده شود و هميشه بايد در گواهي/دفترچه سوابق ورزشكار  IPCكالسبند رسمي وزنه برداري  بايد به وسيله يك

 ثبت شده باشد.

 فلج مغزي 

تاييد و سپس به ورزشكار  IPC( حمايت شود. اين گوه بايد توسط يك كالسبند وزنه برداري wedgeپاهاي خم شده مي تواند به وسيله يك گوه )

 مجوز اعطاء مي شود و كنترل بيشتر و تصويب مجدد توسط مسئولين حاضر در بخش كنترل وسايل در زمان وزن كشي انجام مي گيرد.

ي ديگر وزنه برداران تنها وزنه برداران فلج مغزي مي توانند از يك گوه استفاده نمايند. استفاده از بالشتك )گوه( در زير زانو ها در هيچ شرايطي برا

 مجاز نمي باشد.

ميليمتر باشد كه از اطراف نيمكت بيرون زده و برتري را براي  611نبايد بيشتر از ابعاد اين گوه بستگي به وضعيت آناتومي ورزشكار دارد اما طول آن 

 ورزشكار به وجود آورد.
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 قطع عضوها 

 ا، كف پاها يا پروتز بايد تا حداكثر امكان روي نيمكت كشيده شود.با توجه به نوع و سطح قطع عضو، در صورت امكان، ساق پاه

است و بايد در  IPCموارد استثنتائي به داليل پزشكي مي تواند وجود داشته باشد، اما ارزيابي و تاييد آن بر عهده يك كالسبند رسمي وزنه برداري 

 گواهي/دفترچه سوابق ورزشكار درج شود.

 جام حركتتوالي ان –پرس سينه  3-13

مي تواند به انتخاب خود از وزنه گذار اصلي يا همكار وي براي بلند كردن ميله از روي تكيه گاه وقتي به سمت نيمكت هدايت مي شود،  وزنه بردار

ار را وقتي به نيمكت كمك بگيرد و  يا مي تواند خود به تنهايي اين كار را انجام دهد، اما در هر حال مربي يا وزنه بردار بايد مسئول اصلي بارگذ

 مطلع گرداند.كامال نزديك مي شود، 

يله از هنگامي كه ورزشكار يا مربي او درخواست كمك كرده اند، فقط وزنه گذار اصلي رسمي و يا فرد كمكي وي مي توانند به ورزشكار در برداشتن م

 . بيايدبه طرف سينه به پايين  نبايددستها بوده و  تا امتدادفقط د بايهمراه با كمك، ( lift offحركت بلند كردن وزنه )روي تكيه گاه كمك كنند. 

 ، وزنه بردار بايد با آرنج هاي قفل شده منتظر بماند تا سرداور فرمان شروع را داده و عالمت دهد.ميله در امتداد دستها گرفتن و كنترل كاملبعد از 

 اصالحيه: 

مواد مسابقه اضافه شده است. اكنون قانون بازنگري شده كليه عناصري كه مي بايست به منظور اجراي جزئيات و تعاريف بيشتري در ارتباط با توالي 

 ( انجام و تكميل گردد را به صورت ليست شامل مي شود.BENCH PRESSپرس سينه )

 

 فرمان استارت )شروع( 1-3-13

را روي ميله وكشيدگي دست ها وزنه بردار كنترل كامل  خيص دهدتشزماني داده شود كه سرداور فوري شروع بايد  كامال واضح فرمان و عالمت

 مراجعه نماييد.( IPCبه قوانين و مقررات كالسبندي وزنه برداري  –)بسته به شرايط خاص پزشكي متفاوت است  داشته و آرنج ها قفل شده اند

شامل حركت رو  به صورت ديداري نيز داشته باشد كهفرمان و عالمت شروع همزمان با فرمان گفتاري واضح و روشن شروع، سرداور همچنين بايد 

 مي باشد.به پايين دست هاي كشيده 

 (liftحركت بلند كردن ) 2-3-13

و پايين يا باال بعد از اعالم فرمان شروع، وزنه بردار بايد بعد از آمادگي كامل و آرامش، ميله را با كنترل كامل به سمت سينه اش پايين آورده و بدون 

 و سپس دوباره به سمت باال ببرد. كرده  stopسينه روي جابجا كردن، ميله را به طور قابل رويت 

 بايد بين اين باال و پايين آوردن ميله وقتي كه ميله با سينه تماس پيدا مي كند، يك وقفه مشهود و قابل تشخيص وجود داشته باشد.

نبايد پايين بيايد كه به نظر رسد به وزنه بردار كمكي شده يا به هر صورتي كار را براي وزنه بردار راحت تر  بعد از تماس ميله با سينه، ميله آن قدر

 كرده است.

يچ گاه ميله بايد به همان صورت قبل به طرف باال حركت داده شود تا به همان صورت بازوي كشيده و قفل شده باال بردن ادامه پيدا كند. دست ها ه

 ل مرحله باال آوردن وزنه، داراي حركت ناهماهنگ )تكان خوردن هاي غير عادي( باشد.  نبايد در خال
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ه ميله مي تواند در طي حركت پرس توقف كند )حركت هم مركز/رو به باالي ميله(، اما هرگز نبايد در طي حركت پرس دوباره به سمت پايين رو ب

 سينه بيايد.

را همزمان با عقب بردن يك دست كشيده  Rackترل محكم و كامل ميله، سرداور فرمان شنيداري به محض قفل شدن بازوهاي وزنه بردار و كن

 مي دهد كه بعد از آن وزنه بردار مي تواند ميله را بدون كمك وزنه گذار اصلي يا همكاران وي روي تكيه گاه ها برگرداند.

 Rackفرمان  3-3-13

)كامال بلند كرده( و ميله  را تكميل كرده liftرداور به وضوح مطمئن شود كه وزنه بردار حركت زماني بايد داده شود كه س Rackفرمان شنيداري 

 يا طبق مقررات اين گونه تلقي شود كه حركت انجام شده ناموفق بوده است.در امتداد دست ها و آرنج هاي قفل شده تحت كنترل است، 

 يعني بايد دست كشيده خود را به عقب حركت مي دهد.همزمان با فرمان شنيداري، سرداور همچنين بايد يك عالمت ديداري نيز داشته باشد 

 )تكيه گاه ميله( قرار مي گيرد، داوران مي توانند تصميم مشترك خود را به وسيله چراغ ها يا پرچم ها اعالم كنند. Rackتنها زماني كه ميله روي 

 چراغ / پرچم سفيد: براي باال بردن صحيح و قابل قبول

 چراغ / پرچم قرمز: براي باال بردن ناصحيح و غير قابل قبول

ثانيه سكو/محل مسابقه را ترك كند. بي اعتنايي و كم توجهي به اين  31بعد از تكميل حركت ، وزنه بردار بايد از روي نيمكت بلند شده و در عرض 

 آن حركت باطل اعالم گردد.مسئله باعث مي شود 

را  وزنه بردار يا مربي، بعد از خروج وزنه بردار از نيمكت، يك دقيقه فرصت دارند حركت بعدي را در كارت رسمي حركت ها ثبت كنند. اين كارت

 مارشال نگهداري مي كند؛ او كسي است كه با امضاء مجدد حركت پيشنهادي بعدي را تاييد مي نمايد.

 را با خودكار آبي يا مشكي امضاء كند و مارشال هر بار با امضاء خودكار قرمز آن را تاييد مي كند. حركتت مربي بايد كار

بعدي خود را در زمان مقرر يك دقيقه به اطالع مارشال نرسانند، حالت هاي ذيل به طور خودكار توسط مارشال  حركتچنانچه وزنه بردار يا مربي 

 انجام مي گيرد:

 بردار ناموفق بوده، وزن وزنه بعدي همان وزن قبلي انتخاب مي شود. وزنه حركتاگر 

 قبلي موفقيت آميز بوده، به وزن وزنه بعدي يك كيلوگرم اضافه مي شود. حركتاگر 

دوم او وقتي كه تغيير حركت )وزنه( در همان يك دقيقه مجاز اعالم نشده، و حالت )انتخاب( خودكار اعمال شده، و حركت بعدي ورزشكار حركت 

 است؛ بنابراين تحت هيچ شرايطي هيچ تغييري پذيرفته نيست و امكان اعتراض و استيناف نيز وجود ندارد.

نين وقتي كه انتخاب خودكار اعمال شده و حركت بعدي، حركت سوم ورزشكار است، تغييرات متعاقب آن تنها زماني قابل قبول است كه مطابق با قوا

 باشد )يعني دو تغيير اضافي مي تواند انجام شود.( IPCوزنه برداري 

 رد صالحيت 13 – 4

 Noجه عالوه بر عدم رعايت هر يك از شرايط و الزامات عمومي مندرج در بخش هاي قبلي، داوران بايد هميشه بنا به هر يك از داليا فني ذيل، نتي

Lift :يا عدم پذيرش وزنه را به يك وزنه بردار بدهد 
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داور براي  الف( عدم توجه به عالمت هاي داده شده توسط سرداور )مانند اقدام به باال بردن وزنه يا گذاشتن ميله روي تكيه گاه ها قبل از دستور سر

 (Rackيا  "شروع"

ني سر،شانه، باسن يا پاهاي وزنه )يع Rackتا فرمان  Startب ( هرگونه تغيير در جايگيري وزنه بردار در طي توالي باال بردن وزنه، از زمان فرمان 

 بردار نبايد از حالت و موقعيت اوليه خود در تماس با نيمكت در طي حركت پرس تغيير كند(.

 پ ( هرگونه حركت عرضي دست ها در امتداد ميله در طي كل زمان بلند كردن وزنه.

 .ت ( هرگونه بلند كردن و باال و پايين بردن ميله به سمت يا خالف جهت سينه

لحظه اي ث( هرگونه پايين آوردن عمدي و آشكار ميله بر روي سينه كه كامال مشهود باشد براي وزنه بردار برتري را به دنبال دارد؛ يعني استفاده 

 بعد از تماس ميله با سينه تا كار را براي وزنه بردار راحت تر كند.

دن آن )يعني ميله مي تواند در طي حركت پرس توقف كند ولي نبايد دوباره به سمت ج ( هرگونه موارد پايين آوردن ميله، در خالل مرحله باال آور

 پايين حركت كند.(

 تعبير مي شود. "راه رفتن ميله"چ( هرگونه حركت نامساوي و غير متعادل دست ها در طي حركت پرس كه از آن به حركت 

    lock outنهايي  ح( هرگونه ناهماهنگي و عدم تعادل در كشيدگي هر دست در طي مرحله

 توجه: 

ل ضمن اين كه دست هاي وزنه بردار بايد به طور همزمان، با يك سرعت و دقت، مساوي وكشيده باشد و در عين حال آرنج ها نيز همزمان بايد قف

 به طور كامل افقي باشد. lock outشده باشد؛ ميله حتما نبايد در طي حركت پرس يا 

ميله با كشيدگي كامل دست ها در زمان تكميل حركت باال  "حركت پرس"م كوشش آشكار، يعني ناموفق بودن خ( يك حركت تمام نشده علي رغ

 بردن وزنه

 توجه:

ا يعني آن كه دست ها بايد در انتهاي حركت پرس مطلقا قفل شده باشد و اين به آن معنا نيست كه ميله بايد به نقطه شروع خود بازگردد؛ زير

 نيست.  NO LIFTايد مد نظر قرار گيرد و اين دليلي براي اعالم انقباضات طبيعي بدن ب

 سرداور، ميله با هر يك از وزنه گذاران تماس پيدا كند.   rackو  startد ( وقتي كه ميان دو فرمان/عالمت 

باال بردن كه باعث تسهيل در  ( در خالل حركتrackذ( براي هرگونه تماس عمدي يا خارج از كنترل ميله با تكيه گاه هاي نگهدارنده نيمكت )

 حركت پرس شود.

 توجه: 

ورزشكار در اگر ميله در طي انجام حركت باالبردن وزنه به طور مهارناپذيري با تكيه گاه ها تماس پيدا كند و چنين به نظر برسد كه به هر صورتي به 

 كنند. NO LIFTباال بردن وزنه كمكي شده، بايد داوران اعالم 

خواهند  Good Liftبردن وزنه ميله با تكيه گاه ها تماس پيدا كند و به نظر برسد هيچ كمكي به وزنه بردار نشده، داوران اعالم اگر در طي باال

 كرد.
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  ،مدت سپري شده"Timed Out" 

 راه خود دارد كه به هنگام ثبت ركورد جهاني، اگر معلوم شود وزنه بردار هر گونه پوشش يا لوازم جانبي غير قانوني شامل لباس را به هم

 در زمان چك رسمي وسايل ثبت نشده است.

 اصالحيه: 

اجراي  جزئيات و تعاريف بيشتري در ارتباط با توالي مواد مسابقه اضافه شده است. اكنون قانون بازنگري شده كليه عناصري كه مي بايست به منظور

 مي شود. ( انجام و تكميل گردد را به صورت ليست شاملBENCH PRESSپرس سينه )

 

 گذاري يا اعالم وزنه اشتباه در  13 – 5

ه بردار به طور يا خرابي تجهيزات موفق آميز نبود، به وزن وزن گذارگذاري نادرست، اشتباه وزنه به دليل  يك حركتهر دور )راند(، خالل چنانچه در 

 وزن صحيح توسط سرداور اعطاء مي گردد. درديگري  خودكار اجازه حركت

 اعطاء شده در انتهاي راندي كه اشتباه اتفاق افتاده بايد انجام گيرد. حركتاين 

يا در ، به وزنه بردار اختيار داده مي شود كه يا همان موقع است  شروع نشده واقعحركت در است و  نادرستگذاري وزنه دليل به چنانچه اشتباه 

  خود را انجام دهد.  مجدد حركتانتهاي راند 

 اعطائي خود را در انتهاي راند انجام مي دهد. رد، وزنه بردار حركتمامي ديگر موادر ت

جديد خود را  ه مهلت به او داده مي شود تا حركتچنانچه وزنه برداري به طور اتفاقي آخرين ورزشكار راندي بود كه اشتباه در آن رخ داده، سه دقيق

 شروع كند.

ذاري وزنه گدر نگين تر از آن چه وزنه بردار انتخاب كرده اعالم كند، سرداور همان قوانيني كه اگر اعالم كننده به اشتباه وزن وزنه را سبك تر يا س

 اشتباه اتخاذ مي شود را اعمال مي كند.

خود را به دليل آن كه  را دنبال كنند و وزنه بردار حركت چنانچه به هر دليلي وزنه بردار يا مربي اش نتوانند در اطراف سكو بمانند تا جريان مسابقه

به مقدار الزم كاهش داده شده و وزنه بردار اجازه دارد در انتهاي راند  اعالم نكرده، از دست بدهد؛ وزنه اعالم كننده نام و وزنه او را در زمان مناسب

 خود را انجام دهد. حركت

 يري مي كند. گذاري يا اعالم اشتباه تصميم گوزنه سرداور تنها فرد مسئول است كه درباره 

 .خواهد كردبه نوبت در زمان مناسب اعالم رسمي فته شده به اعالم كننده داده خواهد شد كه وي آن ها را هر تصميم گر

 اصالحيه:

 رزشكار يكودهد، اكنون بدين صورت خواهد بود كه چنانچه در ابرگذاري يا وزنه گذاري يا يك اعالم اشتباهي رخ  ،به منظور حفظ جريان مسابقه

 حركت را تكرار خواهد كرد.
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 گذاري وزنه نمونه هايي از اشتباه در  13 – 6

وزنه بردار براي بلند كردن اين وزنه  حركتسبك تر از آنچه كه در ابتدا درخواسـت شـده، وزنـه گذاري شود و به اشتباه اگر ميله وزنه  –الف 

يا اينكه مجددا براي بلند كردن وزن و همين وزن سبك تر ثبت و لحاظ گردد موفق را بپذيرد  حركتشد، وزنه بردار مي تواند اين موفقيت آميز با

لند به وزنه بردار يك فرصت ديگر داده خواهد شد تا وزنه درخواستي اوليه خود را ب ناموفق باشد حركتاگر اين  .اوليه درخواستي اوليه خود تالش كند

 تر براي بلند كردن وزنه تنها در پايان راندي كه در آن اشتباه روي داده، قابل انجام مي باشد. هاي بيشحركت كند. در هر دو مورد فوق، 

تر  چه در ابتدا درخواست شده، وزنه گذاري شود و تالش وزنه بردار براي بلند كردن اين وزنه سنگين تر از آن سنگينبه اشتباه اگر ميله وزنه  -ب

وزن ميله  مجددادر صورت نياز براي ديگر وزنه برداران، فقط در اين مورد خواهد شد. اما و ثبت وزنه بردار از وي پذيرفته  حركتموفق باشد، اين 

(Weightكاهش داد )بار ديگر فرصت  ناموفق باشد، در پـايان راندي كه در آن اشتـبـاه رخ داده، بـه وزنـه بردار يك حركت. اگر اين ه خواهد شد

 شد كه نسبت به بلند كردن وزنه اي كه در ابتدا درخواست كرده بود، اقدام كند.داده خواهد 

و ها در خالل بلند كردن وزنه رخ دهد  كه هر گونه تغييري در ميله يا ديسك اگر وزنه گذاري در منتهي اليه دو طرف ميله يكسان نباشد، يا اين -ج

و اين نتيجه ثبت مي  حيح وزنه باشد، وزنه بردار مي تواند اين حركت موفق خود را بپذيردعلي رغم اين مشكالت، وزنه بردار موفق به بلند كردن ص

بار ديگر  به وزنه بردار يكبه طور خودكار كه براي بار ديگر نسبت به بلند كردن وزنه اقدام نمايد. اگر تالش وزنه بردار نا موفق باشد،  و يا اينگردد 

 د كند. تالشهاي بيشتر براي بلند كردن وزنه تنها در پايان راندي كه در آن اشتباه رخ داده، قابل انجام مي باشد. فرصت داده خواهد شد تا وزنه را بلن

 قانون جديد:

 مواد تيمي انفرادي )براي هر ماده(

براي هر ماده از مسابقه( به مواد تيمي) نمودن مواد جديد براي ورزشكاران،  و اضافه كميته هاي مليبه منظور افزايش فرصتهاي كسب مدال براي 

 موازات چارچوب جاري مسابقات انجام خواهد شد.

 مواد تيمي مختلط

و اضافه نمودن مواد جديد براي ورزشكاران,يك ماده تيمي مختلط جداگانه در سال كميته هاي ملي به منظور افزايش فرصتهاي كسب مدال براي 

 خواهد شد. نهايي 2119به صورت آزمايشي انجام و در سال 2118
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 IPCوزنه برداري 

 2116الي  2113مراحل انتخاب ورزشكاران در سال 

 

،  2113، ورزشكاران بايد در هر يك از سال هاي 2116به منظور انجام مراحل عادالنه و منسجم انتخاب ورزشكاران براي بازي هاي پارالمپيك 

 شركت نمايد: IPCو بر اساس روش ذيل، حداقل در يك مسابقه مورد تاييد وزنه برداري  2116و  2115،  2114

  ورزشكاران بايد حداقل استاندارد( انتخابيMQS بازي هاي پارالمپيك مربوطه براي وزنه برداري )IPC  ديگر قوانين و را به همراه

 .به دست آورد مقررات جاري اين رشته

  ورزشكار بايد الزاما در يك مسابقه مورد تاييد وزنه برداريIPC  شركت كرده و بدين ترتيب  2113در سالMQS  مورد نياز جهت

خود را به حد نصاب   MQSنتواند  2113را به دست آورد و چنانچه در مسابقات  2114ي جهان وزنه برداري شركت در مسابقات قهرمان

 )تا قبل از مسابقات جهاني( شركت كرده تا رنكينگ خود را افزايش دهد.  2114برساند، مي تواند در ديگر مسابقات مورد تاييد در سال 

  الزاما به معناي انتخاب جهت حضور كه قبل از مسابقات جهاني برگزار شده،  2114ر سال ورزشكار در مسابقات مورد تاييد د حضورصرف

 در مسابقات جهاني نيست.

  شركت نموده و  2114در مسابقات جهاني سال ، ورزشكار بايد 2116جهت انتخاب ورزشكار براي حضور در بازي هاي پارالمپيك

  )به توضيح ذيل مراجعه نماييد( استاندارد انتخابي را به دست آورد. همچنين بر اساس زمانبندي داده شده و مراحل ذيل،

  حداقل در يك مسابقه منطقه اي/بين  1394/ 31/11، تا آخرين مهلت انتخاب بازي هاي پارالمپيك مورخ بايدورزشكاران به طور قطعي ،

شركت  ،2114در بعد از مسابقات جهاني ،  IPCه برداري و يكي از مسابقات بين المللي مورد تاييد وزن 2115در سال  مورد تاييد المللي

 .كرده باشند

  مهلت انتخاب بازي هاي پارالمپيك مورخ و آخرين  2114مسابقات جهاني  در فاصله زماني بيناز آن جايي كه هيچ مسابقه منطقه اي

وزنه برداري  بين الملليدر همان بازه زماني انتخاب، در يكي ديگر از مسابقات مورد تاييد  بايدوجود ندارد، ورزشكاران  1394/ 31/11

IPC .شركت نمايند   

غيرمنتظره و غير مترقبه را در نظر گرفته است و تصميم  شرايطبراي عدم شركت يك ورزشكار در مسابقات جهاني،  IPCوزنه برداري توضيح: 

 نظر يا فرجام خواهي را ندارد. بوده و هيچ فرد يا سازماني حق اظهار IPCنهايي بر عهده وزنه برداري 

 

 


