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1 ÚČASTNÍCI
1.1 VĚKOVÉ SKUPINY
1.1.1 Ve vzpírání jsou organizovány soutěže pro muže a ženy. Závodníci soutěží v
daných kategoriích a věkových skupinách.
1.1.2 IWF1 uznává čtyři (4) věkové skupiny:
i) mládež: 13–17 let
ii) junioři: 15–20 let
iii) dospělí: více než 15 let
iv) masters: více než 35 let
Závodníci jsou řazeni do věkových skupin dle roku svého narození.
1.1.3 Pro olympijské hry a olympijské hry mládeže platí příslušná pravidla
Mezinárodního olympijského výboru (MOV).
1.1.4 Pro závody řízené Mezinárodní federací univerzitních sportů platí pravidla této
federace.
1.2 HMOTNOSTNÍ KATEGORIE (Předpis)
1.2.1 Pro muže a juniory je dáno deset (10) hmotnostních kategorií. Všechny
soutěže konané dle technických a soutěžních pravidel & předpisů IWF („TCRR“)2
musí být uspořádány v následujících kategoriích a v tomto pořadí:
1. 55 kg
2. 61 kg
3. 67 kg
4. 73 kg
5. 81 kg
6. 89 kg
7. 96 kg
8. 102 kg
9. 109 kg
10.+109 kg
1.2.2 Pro ženy a juniorky je dáno deset (10) hmotnostních kategorií. Všechny
soutěže konané dle TCRR musí být uspořádány v následujících kategoriích a
v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
2

45
49
55
59
64
71

kg
kg
kg
kg
kg
kg

International Weightlifting Federation / Mezinárodní vzpěračská federace
Technical and Competition Rules & Regulations

7. 76 kg
8. 81 kg
9. 87 kg
10.+87 kg
1.2.3 Pro mládež je pro chlapce dáno deset (10) hmotnostních kategorií. Všechny
soutěže konané dle TCRR musí být uspořádány v následujících kategoriích a
v tomto pořadí. Výjimkou jsou olympijské hry mládeže, které podléhají zvláštním
specifikacím.
1. 49 kg
2. 55 kg
3. 61 kg
4. 67 kg
5. 73 kg
6. 81 kg
7. 89 kg
8. 96 kg
9. 102 kg
10.+102 kg
1.2.4 Pro mládež je pro děvčata dáno deset (10) hmotnostních kategorií. Všechny
soutěže konané dle TCRR musí probíhat v následujících kategoriích a v tomto
pořadí. Výjimkou jsou Olympijské hry mládeže, které podléhají zvláštním
specifikacím.
1. 40 kg
2. 45 kg
3. 49 kg
4. 55 kg
5. 59 kg
6. 64 kg
7. 71 kg
8. 76 kg
9. 81 kg
10.+81 kg
1.2.5 Hmotnostní kategorie na olympijských hrách
Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

61 kg
67 kg
73 kg
81 kg
96 kg
109 kg
+109 kg

Ženy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

49 kg
55 kg
59 kg
64 kg
76 kg
87 kg
+87 kg

1.2.6 Hmotnostní kategorie pro OH Mládeže:
Chlapci:
1. 55 kg
2. 61 kg
3. 67 kg
4. 73 kg
5. 81 kg
6. +81 kg
Dívky:
1. 45 kg
2. 49 kg
3. 55 kg
4. 59 kg
5. 64 kg
6. +64 kg
1.2.7 Na všech akcích pořádaných IWF může každá členská federace
přihlásit družstvo čítající maximálně dvanáct (12) mužů a dvanáct (12) žen, nebo
stejný počet závodníků jako je počet váhových kategorií na daném závodě plus dva
(2), a to v obou pohlavích, v závislosti na tom, které z těchto dvou čísel je nižší.
Nicméně družstvo může soutěžit maximálně v počtu deseti (10) mužů a deseti (10)
žen, nebo ve stejném počtu závodníků jako je počet váhových kategorií na daném
závodě plus dva (2), a to v obou pohlavích, v závislosti na tom, které číslo je nižší.
Družstvo musí rozložit své závodníky mezi hmotnostní kategorie tak, že v každé
hmotnostní kategorii soutěží nejvýše dva (2) členové tohoto družstva.
V případě mistroství světa (dospělí, junioři, mládež) může být přihlášeno nejvýše
dvacet (20) mužů a dvacet (20) žen, nicméně družstvo může soutěžit maximálně
v počtu deseti (10) mužů a deseti (10) žen; členská federace musí oznámit počet
závodníků a členů realizačního týmu družstva, kteří se skutečně zúčastní.
Výjimky:
• olympijské hry
• olympijské hry mládeže
• hry zahrnující více sportů mimo výše uvedené
1.2.8 Během jakékoliv soutěže smí závodník startovat pouze v jedné (1) hmotnostní
kategorii. Výjimku tvoří případy, kdy jsou mládežnické kategorie kombinovány
s juniorskými soutěžemi nebo soutěžemi dospělých. Na takových akcích
musí pořadatel přizpůsobit rozvrh soutěže tak, aby závodníkům umožnil závodit
pouze jednou.

2 DVĚ DISCIPLÍNY
2.1 OBECNÁ USTANOVENÍ
Ve vzpírání jsou IWF uznávány dvě (2) disciplíny, které musí být provedeny
v následujícím pořadí:
a) Trh
b) Nadhoz
Obě disciplíny musí být provedeny obouruč. Povoleny jsou maximálně tři (3) pokusy
v každé disciplíně.
2.2 TRH
2.2.1 Činka je umístěna horizontálně na závodním pódiu. Závodník zaujme pozici
za činkou, uchopí ji a ohne se v kolenou. Činka je uchopena nadhmatem a vytažena
jediným pohybem z pódia nad hlavu do natažených paží, přičemž nohy mohou jít do
střihu nebo do dřepu. Během tohoto plynulého pohybu vzhůru by činka měla zůstat
v blízkosti těla a může sklouznout po stehnech. Během trhu se nesmí dotknout
pódia žádná jiná část těla kromě chodidel. Délka přechodu do klidové pozice, ať už
ze střihu, či z dřepu, závisí čistě na závodníkovi. Zvednutá činka musí být ustálena
v konečné klidové pozici, paže i nohy musí být nataženy, chodidla ve stejné linii a
rovnoběžně s rovinou trupu a činky. Závodník vyčká pokynu rozhodčích k položení
činky zpět na pódium. Rozhodčí dají signál k položení činky, jakmile je závodník
všemi částmi těla v klidu.
2.3 NADHOZ
2.3.1 Část první, přemístění:
Činka je umístěna horizontálně na závodním pódiu. Závodník zaujme pozici za
činkou, uchopí ji a ohne se v kolenou. Činka je uchopena nadhmatem a vytažena
jediným pohybem z pódia na ramena, přičemž nohy mohou jít do střihu nebo do
dřepu. Během tohoto plynulého pohybu vzhůru by činka měla zůstat v blízkosti těla
a může sklouznout po stehnech. Činka se nesmí dotknout hrudi, dokud nespočine
v konečné poloze na klíčních kostech, na hrudi nebo na pokrčených pažích. Před
výrazem se chodidla vracejí do stejné roviny, nohy musí být zcela natažené. Žádná
jiná část těla kromě chodidel se nesmí během přemístění dotknout pódia. Délka
vstávání záleží čistě na závodníku, závodník musí srovnat chodidla do stejné linie,
rovnoběžně s rovinou trupu a činky.
2.3.2 Část druhá, výraz:
Před zahájením výrazu musí být závodník zcela nehybný a mít plně propnutá
kolena.
Závodník krčí nohy a dynamicky propíná současně nohy i paže, aby dostal činku
jedním pohybem vzhůru do zcela napjatých paží, přičemž nohy mohou jít do střihu
nebo mohou být ohnuty v kolenou. Závodník vrací chodidla do stejné roviny
s trupem a činkou, aby dosáhl konečné klidové pozice, paže i nohy musí být
nataženy. Závodník vyčká pokynu rozhodčích k položení činky zpět na pódium
Rozhodčí dají signál k položení činky, jakmile je vzpěrač všemi částmi těla v klidu.

Před výrazem si vzpěrač může upravit pozici činky z následujících důvodů:
a) aby odstranil „zámek“, vytáhl palce
b) jestliže ztěžuje dýchání
c) jestliže činka způsobuje bolest
d) aby změnil šíři úchopu
Úpravy činky zmíněné výše nejsou být považovány za pokus o výraz.
2.4 OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBĚ DISCIPLÍNY
2.4.1 Technika známá jako „zámek“ je povolena. Spočívá v překrytí palce ostatními
prsty stejné ruky při uchopení činky.
2.4.2 V obou disciplínách musí rozhodčí hodnotit jako nezdařený pokus každý
nedokončený pokus, kdy činka dosáhla výšky kolen.
2.4.3 Jakmile zazní signál rozhodčích k položení činky, závodník ji musí položit
před sebe. Úchop činky může být uvolněn teprve ve chvíli, kdy činka protne úroveň
ramen.
2.4.4 Závodník, který z jakéhokoliv důvodu není schopen zcela propnout loket(-ty),
musí tento fakt nahlásit/ukázat všem službu konajícím rozhodčím a jury na
začátku soutěže a může jej připomenout před začátkem každého pokusu na pódiu.
Toto je výhradní odpovědností každého závodníka. Jury může přivolat soutěžního
lékaře, aby tuto skutečnost posoudil.
2.4.5 Při trhu nebo při přemístění do dřepu si závodník během vstávaní může
pomoci pohupy.
2.4.6 Používání magnézia je povoleno.
2.4.7 Použití maziv, oleje, vody, mastku, krému nebo jiného mazavého prostředku
na stehna je zakázáno. Závodníku, který užije jakýkoliv mazavý prostředek, je
přikázáno ho ihned odstranit. Během odstraňování běží závodníku čas, pokud je
mu měřen.
2.4.8 Je odpovědností každého závodníka, aby dokončil každý pokus v souladu
s IWF TCRR a ke spokojenosti technických činovníků ve službě.
2.5 NESPRÁVNÉ POHYBY
2.5.1 Nesprávné pohyby v obou disciplínách
2.5.1.1 Výtah činky z visu, definovaný jako zastavení pohybu činky vzhůru během
výtahu.
2.5.1.2 Dotyk pódia jinou částí těla než chodidly.
2.5.1.3 Přerušení propínání paží.
2.5.1.4 Dokončení dotlačením, definováno jako pokračování v propínání paží poté,
co závodník dosáhl nejnižší pozice v dřepu či střihu během trhu nebo výrazu.

2.5.1.5 Pokrčení a napnutí loktů při srovnávání/dokončování pokusu.
2.5.1.6 Opuštění pódia nebo dotknutí se oblasti mimo pódia jakoukoliv částí těla
před úplným provedením pokusu.
2.5.1.7 Upuštění činky nad úrovní ramen.
2.5.1.8 Nepoložení celé činky na závodní pódium
2.5.1.9 Neobrácení ke střednímu rozhodčímu při zahájení pokusu.
2.5.1.10 Uvolnění činky z nekompletní polohy.
2.5.1.11 Kontakt činky s obuví
2.5.2 Nesprávné pohyby při trhu
2.5.2.1 Přerušení zvedání činky.
2.5.3 Nesprávné pohyby při přemístění
2.5.3.1 Spočinutí nebo umístění činky na prsa v mezilehlé poloze před dosažením
konečné polohy, tzv. „dvojí přemístění,“ někdy nazývané jako „nečisté přemístění.“
2.5.3.2 Kontakt stehen nebo kolen s lokty nebo horní částí paží
2.5.4 Nesprávné pohyby při výrazu
2.5.4.1 Jakákoli zjevná snaha o výraz, která nebyla dokončena, včetně snížení těla
nebo pokrčení kolen.
2.5.4.2 Jakékoliv záměrné rozkývání činky, které by vedlo k získání výhody.
Závodník musí být před výrazem zcela v klidu.
2.6 NEKOMPLETNÍ POHYBY A POZICE
2.6.1 Nerovnoměrné nebo neúplné natažení paží při dokončení pokusu.
2.6.2 Nedokončení pokusu s chodidly a činkou ve stejné linii, rovnoběžně s rovinou
trupu a činky.
2.6.3 Nedokončení pokusu s plně propnutými koleny.

3 MÍSTO KONÁNÍ, VYBAVENÍ,
DOKUMENTACE
3.1 DĚJIŠTĚ ZÁVODU
Ve vzpírání se dějištěm závodu myslí místo soutěže, které zahrnuje:
 soutěžní pódium a jeviště
 stoly technických činovníků a řízení soutěže
 rozcvičovnu

3.1.1 Soutěžní pódium a jeviště (předpis)
3.1.1.1 Všechny pokusy musí být provedeny na závodním pódiu.
3.1.1.2 Je povinný volný prostor čítající jedno sto (100) centimetrů, který obklopuje
pódium. Tento prostor musí být rovný a bez jakýchkoliv překážek, včetně kotoučů.
3.1.1.3 Pokud se soutěžní pódium nachází na jevišti, jeviště musí odpovídat
parametrům v předpisu k pravidlu 3.1.1.
3.1.1.4 Magnézium a kalafuna musí být k dispozici poblíž soutěžního pódia.
3.1.1.5 Potřeby k dezinfekci a čištění činky, ocelové kartáče, hadry, smeták,
rukavice a další potřeby musí být uspořádaně uloženy vedle soutěžního
pódia/jeviště, nakladačům k dispozici.
3.1.1.6 Vedle soutěžního pódia/jeviště musí být připravena nosítka.
3.1.1.7 Pro členy realizačního týmu musí být v dějišti závodu vymezena zóna,
nikoliv však na jevišti.
3.1.1.8 Soutěž může probíhat na více soutěžních pódiích současně.
3.1.2 Stoly technických činovníků a řízení soutěže
Umístění všech stolů (a židlí) technických činovníků a řízení soutěže je stálé pro
všechny akce IWF.
3.1.2.1 Stůl jury: stůl jury musí být umístěn tak, aby jury měla dobrý a nerušený
výhled. Stůl jury musí být umístěn maximálně jeden tisíc (1000) cm od středu
pódia, mezi stoly středního a postranního rozhodčího na straně vstupu závodníků.
3.1.2.2 Stoly rozhodčích:
a) Střední rozhodčí musí sedět čtyři sta (400) cm, od přední části soutěžního pódia
k zadnímu okraji stolu středního rozhodčího a v jedné linii se středem soutěžního
pódia.
b) Postranní rozhodčí musí sedět na stejné úrovni a rovnoběžně se středním
rozhodčím, ve vzdálenosti 300–400 cm od něj.
c) Náhradní rozhodčí sedí na vymezeném místě v dějišti závodu.
3.1.2.3 Stůl soutěžního lékaře: stůl a židle musí být soutěžnímu lékaři (lékařům)
k dispozici poblíž vstupu závodníků na soutěžní pódium/jeviště a v rozcvičovně,
s ohledem na dispozice v místě konání.
3.1.2.4 Stoly řízení soutěže: stoly a židle v dostatečném množství musí být k
dispozici pro řízení soutěže a umístěny na straně vstupu závodníků na soutěžní
pódium/jeviště.
3.1.2.5 Místo pro nakladače: nakladači musí mít určené místo s židlemi, a to
naproti vstupu závodníků na soutěžní pódium/ jeviště.

3.1.2.6 Stoly pro funkcionáře IWF: na mistrovství světa a Olympijských hrách musí
být k dispozici stůl s židlemi pro 3-5 osob, a to v oblasti symetricky se stolem Jury
3.1.3 Rozcvičovna
3.1.3.1 Aby se závodníci mohli připravit na soutěž, musí být v těsné blízkosti,
soutěžního pódia/jeviště k dispozici rozcvičovna, s ohledem na dispozice v místě
konání.
Rozcvičovna musí být vybavena:
 přiměřeným počtem očíslovaných pódií (začínajících č.1)
 činkami, magnéziem, kalafunou atd., s ohledem na počet závodníků
 reproduktory propojené s mikrofonem hlasatele
 výsledkovou tabulí
 tabulí pokusu
 ukazatelem oficiální časomíry
 obrazovku ukazující aktuální dění na soutěžním pódiu
 stoly pro službu konajícího lékaře a maršály
 vodou/občerstvení,
 ledem pro případná zranění
 dalšími funkčními stoly, dle potřeby
 toaletními potřebami (doporučené)
3.2 DĚJIŠTĚ ZÁVODU – DALŠÍ PROSTORY
3.2.1 V dějišti závodu musí být k dispozici následující další prostory:
 prostor pro dopingovou kontrolu
 šatny se sprchami
 prostor pro odpočinek závodníků
 kanceláře řízení soutěže
 místnost první pomoci
 místnost pro schůze IWF
 kanceláře IWF (prezident, generální tajemník, sekretariát)
 tiskové středisko
 sauna
 místnost pro technické činovníky
 tréninková hala (může být umístěna jinde, preferuje se v dějišti závodu)
 místnost pro VIP
 vážní místnost a zkušební vážní místnost
3.2.2 V místě konání soutěže jsou v rámci dějiště závodu a dalších prostor povoleny
pouze profesionální fotoaparáty, záznamová zařízení nebo drony autorizované IWF.
3.3 SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
3.3.1 Obecná ustanovení
3.3.1.1 Na olympijských hrách, olympijských hrách mládeže, kontinentálních,
oblastních a jiných hrách zahrnujících více sportů, světových, kontinentálních a

regionálních mistrovstvích, jakožto i na akcích pořádaných FISU,3 může být
používáno pouze sportovní vybavení licencované IWF.
3.3.1.2 Pro Olympijské hry a Olympijské hry mládeže vybere Výkonná rada IWF
dodavatele činek a soutěžního pódia ze společností, které jsou licencovány IWF.
3.3.1.3 Použití Technologického a informačního systému (TIS)4 je povinné na
mistrovství světa (mládeže, juniorů a dospělých), akademickém mistrovství světa,
grand prix a na kontinentálních závodech, které jsou součástí olympijské
kvalifikace.
3.3.2 Soutěžní pódium (předpis)
3.3.2.1
IWF
je
oprávněna používat dva
druhy
pódií. Soutěžní
tréninková/rozcvičovací pódia. Oba typy musí splňovat předepsané parametry.

a

3.3.2.2 Soutěžní pódium:
• čtverec
• měřící čtyři sta (400) centimetrů na každé straně
• měřící deset (10) centimetrů na výšku
3.3.2.3 Tréninkové/rozcvičovací pódium:
• měřící tři sta (300) centimetrů na šířku
• měřící dvě stě padesát až tři sta (250-300) centimetrů na délku
3.3.3 Činka
3.3.3.1 Činka se skládá z následujících částí:
• osa
• kotouče
• uzávěry
3.3.3.2 Osa
Existují dva (2) druhy os: mužská a ženská osa. Obě musí splňovat následující
parametry:
3.3.3.3 Mužská osa váží dvacet (20) kg.
3.3.3.4 Ženská osa váží patnáct (15) kg.
3.3.3.5 Kotouče
IWF jsou schváleny k užívání 2 typy kotoučů: závodní a tréninkové kotouče. Oba
typy kotoučů musí splňovat následující parametry:
3.3.3.6 Závodní kotouče: (váha v „kg“ a odpovídající barva)
25 kg
červená
20 kg
modrá
15 kg
žlutá
10 kg
zelená
5 kg
bílá
Fédération Internationale du Sport Universitaire / Mezinárodní federace univerzitních
sportů.
4 Technology and Information System
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2,5 kg
2 kg
1,5 kg
1 kg
0,5 kg

červená
modrá
žlutá
zelená
bílá

3.3.3.7 Tréninkové kotouče
 vyrobeny v příslušných barvách a hmotnostech, jak je uvedeno výše
 mohou být černé s příslušným barevným okrajem a označením
„tréninkové“
3.3.3.8 Uzávěry
Aby došlo k zabezpečení kotoučů na čince, každá činka musí být vybavena uzávěry.
Tyto musí splňovat následující parametry:
• dva (2) uzávěry pro každou činku
• každý vážící 2,5 kg
3.3.3.9 Závodní kotouče musí být použity na soutěžním pódiu i v rozcvičovně.
3.3.3.10 Tréninkové kotouče mohou být použity v tréninkové hale, výjimku tvoří
olympijské hry, olympijské hry mládeže a další akce dle rozhodnutí IWF.
3.3.3.11 Způsob nakládání činky (předpis)
Kotouče jsou nakládány a zajišťovány uzávěry na náboj osy. Činka musí být
naložena způsobem: nejtěžší kotouče první a postupně lehčí kotouče podle klesající
hmotnosti směrem ven k okraji osy. Kotouče musí být naloženy tak, aby rozhodčí i
jury mohli rozeznat hmotnost jednotlivých kotoučů.
3.3.3.12 Pro každou soutěž musí být zajištěno dostatečné množství sad mužských a
ženských os a kotoučů.
3.3.4 Váhy (předpis)
3.3.4.1 Na mistrovství světa, olympijských hrách a jiných vybraných akcích IWF
jsou požadovány víceré identické váhy.
3.3.5 Čísla závodníků, povolení závodníků pro vstup do rozcvičovny, povolení pro
vstup do rozcvičovny, karty odvolání.
3.3.5.1 Čísla slouží k identifikaci závodníka během soutěže. Čísla jsou rozdána
závodníkům v každé skupině a ukazují závodníkovo vylosované startovní číslo.
3.3.5.2 Povolení závodníků pro vstup do rozcvičovny jsou vydávána soutěžícím
závodníkům v každé skupině a platí pouze pro danou skupinu.
3.3.5.3 Povolení pro vstup do rozvičovny slouží k identifikaci členů realizačního
týmu během soutěže. Jsou vydávána v každé skupině členům realizačního týmu a
platí pouze pro danou skupinu.
3.3.5.4 Karty odvolání jsou vydávány závodníkům/týmům pro odvolání se proti
rozhodnutí rozhodčích/jury. Jedna (1) karta odvolání je poskytnuta každému
závodníkovi.
3.3.6 Technologický a informační systém (TIS)

TIS je komplexní a ucelený řídící soutěžní program, zahrnující software pro řízení
soutěže a následující hardware:
3.3.6.1 Světelný systém rozhodčích (předpis)
3.3.6.2 Světelný systém rozhodčích je prostředek, kterým rozhodčí posuzují pokusy.
3.3.6.3 Světelný systém rozhodčích se skládá z jedné (1) ovládací krabičky pro
každého ze tří (3) rozhodčích a kontrolního panelu pro jury.
3.3.6.4 Každý rozhodčí musí dát signál „dolů“ tím, že zmáčkne bílé tlačítko
v případě „platného pokusu“ nebo červené tlačítko v případě „nezdařeného
pokusu“, dle příslušných pravidel.
3.3.6.5 Jakmile dva (2) rozhodčí rozhodnou stejně, závodníkovi je dán vizuální a
zvukový signál k položení činky na soutěžní pódium.
3.3.6.6 Pokud jeden rozhodčí zmáčkne bílé tlačítko a druhý červené, zatímco třetí
rozhodčí nezmáčkne žádné, uslyší třetí rozhodčí přerušovaný zvukový signál
vycházející z ovládací krabičky, který ho upozorní, že je zapotřebí jeho rozhodnutí.
3.3.6.7 Tento signál pouze připomíná rozhodčímu, aby rozhodl. Rozhodčí si musí
být jist svým rozhodnutím. Signálem by nemělo být vynucováno jeho rozhodnutí.
Jakmile dva (2) ze tří (3) rozhodčí dají dvě (2) bílá nebo dvě (2) červená světla a
vizuální a zvukový signál „dolů “ byl vydán, rozhodčí, který dosud nerozhodl, je
upozorněn přerušovaným zvukovým signálem, aby rozhodl.
3.3.6.8 Tři (3) sekundy poté, co všichni tři (3) rozhodčí vydali svá rozhodnutí, se
rozsvítí „rozhodcovská světla,“ oznamující rozhodnutí jednotlivých rozhodčích. Tato
světla zůstanou rozsvícena nejméně po dobu tří (3) sekund.
3.3.6.9 Poté, co byl vydán viditelný a slyšitelný signál „dolů,“ a před tím, než se
rozsvítí světla, mají rozhodčí tři (3) sekundy na to, aby změnili svá rozhodnutí.
Jestliže je již příliš pozdě na to změnit barvu světla, musí rozhodčí zvednout vlajku,
aby tuto změnu rozhodnutí ukázali.
3.3.6.10 Jestliže zazněl signál „dolů,“ světla jsou rozsvícena a závodník stále
nepokládá činku, střední rozhodčí musí říci „dolů“ a ukázat závodníkovi, aby činku
položil.
3.3.6.11 Během soutěže sledují členové jury práci rozhodčích na kontrolním
zařízení. Každé rozhodnutí rozhodčích může být ověřeno, jelikož světla na
kontrolním zařízení se rozsvítí ihned, jakmile rozhodčí zmáčknou příslušné tlačítko.
Pomalá, rychlá, či žádná rozhodnutí tak mohou být rozpoznána pro bezprostřední či
následná opatření. Jestliže chce předseda jury zavolat jednoho z rozhodčích ke
stolu jury, může tak učinit zmáčknutím příslušného tlačítka na kontrolním panelu
jury, kterým vydá zvukový signál a vyžádá si daného rozhodčího či dané rozhodčí.
3.3.6.12 Kontrolní jednotka jury (předpis)
Členové jury rozhodují o každém pokusu pomocí zařízení umístěném na stolu jury.
Každý člen jury má k dispozici zařízení s červeným a bílým tlačítkem.
3.3.6.13 Komunikační systém

Pro přímou komunikaci mezi jury, řízením soutěže a vrchním maršálem musí být k
dispozici interkom nebo telefonní systém.
3.3.6.14 Časomíra (předpis)
Musí být používána elektronická časomíra s odpočtovým režimem v intervalu po
jedné (1) sekundě. Časomíra musí být nastavitelná jakkoliv, až do výše patnácti (15)
minut.
3.3.6.15 Tabule pokusu
V dějišti závodu musí být umístěna tabule pokusu, a to jak v prostoru soutěže, tak i
v rozcvičovně.
Na tabuli pokusů musí být zobrazeny následující informace:
 jméno (příjmení napsané velkými písmeny, následováno křestním
jménem – první písmeno velkým a zbytek jména malým písmem)
 kód země IWF / MOV
 hmotnost pokusu
 číslo pokusu
 startovní číslo
 rozhodnutí rozhodčích, pokud není zobrazeno jinde
 časomíra, pokud není zobrazena jinde
3.3.6.16 Výsledková tabule
Výsledková tabule musí být v dějišti závodu umístěna na význačném místě, a to jak
v prostoru soutěže, tak i v rozcvičovně, aby bylo možno sledovat vývoj a výsledky
dané kategorie v reálném čase. Výsledkové tabule umístěné v rozcvičovně musí být
řazeny dle pořadí nástupu závodníků na činku (Systém zobrazení v reálném čase).
Výsledkové tabule určené pro diváky mohou být řazeny dle průběžných výsledků.
3.3.6.17 Výsledková tabule musí obsahovat následující informace o všech
účastnících soutěžní skupiny a o třech (3) nejlepších závodnících skupiny
předchozí.
 startovní číslo v číselném pořadí (před soutěží)
 startovní číslo v číselném pořadí nebo v pořadí dle průběžných
výsledků
 jména závodníků podle přiděleného startovního čísla
 rok narození
 kód země IWF / MOV
 tři (3) pokusy v trhu
 tři (3) pokusy v nadhozu
 dvojboj
 konečné pořadí
 údaj o vyvolaném závodníku a závodníku následujícím
3.3.6.18 Úspěšné a neúspěšné pokusy musí být označeny odlišně (přeškrtnutím či
barvou)
3.3.6.19 Tabule rekordů
Rekordy soutěžní kategorie musí být zobrazeny v dějišti závodu. Informace o
rekordech musí být k dispozici po celou dobu soutěže. Pokud padne nový rekord,
musí být údaje okamžitě aktualizovány.
3.3.6.20 Obrazovka (-y)
Obrazovka (-y) musí být umístěny v dějišti závodu a v rozcvičovně.

3.3.7 Technologie zpětného přehrání videa (VPT)5 (Předpis)
3.3.7.1 VPT je technologie sloužící k přezkumu rozhodnutí rozhodčích nebo jury,
pokud je rozhodnutí předmětem odvolání nebo pokud panuje neshoda uvnitř jury.
3.3.7.2 Použití VPT je povinné na mistrovství světa dospělých, juniorů a mládeže,
na olympijských hrách a na olympijských hrách mládeže.
.
3.4 OFICIÁLNÍ DOKUMENTY
3.4.1 Rozpis akce
3.4.1.1 Nejpozději čtyři (4) měsíce před stanoveným datem akce IWF organizující
členská federace/organizační výbor uveřejní online a rozešle e-mailem/poštou
rozpis akce IWF všem zúčastněným stranám.
3.4.1.2 Rozpis obsahuje následující informace:
 přesné datum akce IWF s podrobným programem soutěží a
souvisejícími činnostmi
 místo konání soutěže a místo konání tréninků
 výkonnostní limity pro všechny hmotnostní kategorie (pro mistrovství
světa dospělých)
 finanční podmínky
 nabízené ubytování a pozemní doprava
 tiskové akreditační formuláře
 předběžné přihlašovací formuláře
 závěrečné přihlašovací formuláře
 kontaktní informace organizačního výboru
 jakékoliv další relevantní informace
3.4.2 Přihlašovací formuláře
3.4.2.1 Předběžný přihlašovací formulář obsahuje:
 členskou federaci
 jména závodníků
 data narození závodníků
 hmotnostní kategorie závodníků
 vstupní dvojboj (rozhodující výkon pro rozdělení do skupin se zřetelem
k pravidlu 6.6.5)
 jména a funkce členů realizačního týmu (vedoucí týmu, trenér, doktor,
terapeut atd.)
 podpis a datum
3.4.2.2 Nejvyšší povolený počet závodníků na předběžném přihlašovacím formuláři
je dvanáct (12) mužů a dvanáct (12) žen, nebo stejný počet závodníků jako je počet
váhových kategorií na daném závodě plus dva (2), a to v obou pohlavích, v závislosti
na tom, které z těchto dvou čísel je nižší. V případě mistroství světa (dospělých,
juniorů, mládeže) může být přihlášeno nejvýše dvacet (20) mužů a dvacet (20) žen,
členská federace musí oznámit počet závodníků a členů realizačního týmu družstva,
kteří se skutečně zúčastní.
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3.4.2.3 Závěrečný přihlašovací formulář obsahuje:
 členskou federaci
 jména závodníků
 data narození závodníků
 hmotnostní kategorie závodníků
 vstupní dvojboj (rozhodující výkon pro rozdělení do skupin se zřetelem
k pravidlu 6.6.5)
 jména a funkce členů realizačního týmu (vedoucí týmu, trenér, doktor,
terapeut atd.)
 podpis a datum
Nejvyšší povolený počet závodníků na závěrečném přihlašovacím formuláři je
dvanáct (12) mužů a dvanáct (12) žen, nebo stejný počet závodníků jako je počet
váhových kategorií na daném závodě plus dva (2), a to v obou pohlavích, v závislosti
na tom, které z těchto dvou čísel je nižší; tento sestává z maximálního počtu
soutěžících závodníků a dvou (2) náhradníků v každém pohlaví. Náhradníci musí
být v závěrečném přihlašovacím formuláři takto označeni. V případě mistrovství
světa (dospělých, juniorů a mládeže) lze do závěrečného přihlašovacího formuláře
zahrnout jen ty závodníky, kteří byli uvedeni v předběžném přihlašovacím
formuláři.
3.4.3 Ověřovací formulář
3.4.3.1 Ověřovací formulář obsahuje: údaje v souladu se závěrečným přihlašovacím
formulářem:
 členskou federaci
 jména závodníků
 data narození závodníků
 hmotnostní kategorie závodníků
 vstupní dvojboj
 prostor pro podpis a datum
3.4.3.2 Nejvýše deset (10) mužů a deset (10) žen (plně obsazené družstvo v každém
pohlaví), nebo stejný počet závodníků jako je počet váhových kategorií na dané akci,
v závislosti na tom, které z těchto dvou čísel je nižší, smí zůstat na ověřovacím
formuláři, přičemž maximálně dva (2) závodníci mohou být ve stejné hmotnostní
kategorii, pokud nejsou pořádány soutěže více různých věkových skupin společně.
3.4.4 Soubor startovní listiny
3.4.4.1 Soubor startovní listiny obsahuje:
 harmonogram, včetně data a času soutěží, skupin, pověření
technických činovníků
 seznam technických činovníků a jejich rozdělení do jejich skupin
 startovní listinu každé skupiny, zahrnující startovní čísla, jména, data
narození, kódy země MOV / IWF, nahlášené dvojboje závodníků
3.4.5 Vážní listina
3.4.5.1 Vydávaná pro všechny kategorie, vážní listina musí obsahovat následující
informace o všech závodnících:
• vylosované číslo

•
•
•
•
•
•
•

jméno
datum narození
kód země MOV / IWF
vstupní dvojboj
tělesnou hmotnost
základní pokusy v trhu a v nadhozu
podpisy technických činovníků přítomných u vážení

3.4.6 Karta závodníka
3.4.6.1 Karta závodníka je vydaná pro každého závodníka, a jedná se o oficiální
dokument k zaznamenávání nahlášení, pokusů a iniciál či podpisu realizačního
týmu/závodníka, jak to umožňují TCRR.
Každá karta závodníka obsahuje následující informace:
 jméno
 datum narození
 kód země MOV / IWF
 hmotnostní kategorii
 skupinu, pokud je hmotnostní kategorie rozdělena do více skupin
 vstupní dvojboj
 startovní číslo přiřazené po skončení vážení
3.4.7 Protokol
3.4.7.1 Protokol, ať již psaný rukou nebo tištěný, je oficiálním dokumentem
potvrzujícím výsledky každé skupiny a zahrnuje následující informace o každém
závodníkovi:
 startovní číslo
 vylosované číslo
 jméno
 datum narození
 kód země MOV / IWF
 tělesnou hmotnost
 všechny pokusy v obou disciplínách
 dvojboj
 rekordy, pokud jsou překonány
 podpisy předsedy jury a/nebo ředitele soutěže
3.4.7.2 Úspěšné a neúspěšné pokusy musí být rozdílně označeny (přeškrtnutím či
barvou).
3.4.8 Soubor konečných výsledků
3.4.8.1 Tento dokument, který může být v tištěné i elektronické/digitální podobě, je
poskytován delegacím a všem zúčastněným stranám na konci každé akce a musí
obsahovat:
 harmonogram
 hodnocení družstev, včetně pořadí družstev, kódy země MOV / IWF,
body, počet závodníků
 výsledky trhu, nadhozu a dvojboje v každé hmotnostní kategorii;
včetně pořadí, jména, data narození, kódů země MOV / IWF, pokusů




(přičemž úspěšné a neúspěšné pokusy jsou značeny odlišně) a
výsledků
nové rekordy, včetně hmotnostní kategorie, jména, data narození,
kódu země MOV / IWF a rekordní hodnoty
protokol

4 VÝSTROJ ZÁVODNÍKA
4.1 OBECNÁ USTANOVENÍ
4.1.1 Závodníci musí mít oblečen vzpěračský dres a sportovní obuv.
4.1.2 Závodníci mohou, podle příslušných pravidel nosit následující oblečení:
• unitard
• tričko
• kraťasy
• ponožky
• opasek
• bandáže
• náplasti
• tejpy
• rukavice a/nebo chrániče dlaní
• spodní prádlo
• šperky/doplňky
• ozdoby do vlasů
• náboženskou pokrývku hlavy/pokrývku hlavy
4.2 DRES
4.2.1 Závodníci musí mít oblečen pouze jeden vzpěračský dres, splňující následující
kritéria:
 musí být jednodílný
 bez límce
 může být jakékoli barvy
 nesmí zakrývat lokty
 nesmí zakrývat kolena
4.2. Dres může být ozdobený nebo označený:
 jménem závodníka
 přezdívkou závodníka
 jménem klubu/oddílu
 jménem členské federace nebo národního olympijského výboru
 národním znakem
4.3 OBUV
4.3.1 Závodník musí mít obutou sportovní obuv.
4.4 OPASEK
4.4.1 Vzpěračský opasek je povolen. Pokud je použit, musí být umístěn na dresu
zvnějšku.

4.4.2 Maximální povolená šířka opasku je dvanáct (12) cm.
4.5 BANDÁŽE, NÁPLASTI, TEJPY
4.5.1 Bandáže jsou nepřilnavé obalové prostředky, mohou být z různých materiálů;
nejčastější materiály jsou gáza, lékařský krep, neopren/guma nebo kůže.
4.5.1.1 Délka bandáží není stanovena.
4.5.1.2 Jednodílné elastické obvazy, neoprenové/pogumované chrániče kolen nebo
chrániče pately, které umožňují volný pohyb, lze nosit na kolenou. Bandáže na
kolena/chrániče nesmí být vyztuženy sponami, popruhy, kosticemi, plasty nebo
dráty.
4.5.1.3 Použití bandáží na obou, vnitřních i vnějších stranách rukou, je povoleno.
Tyto náplasti nebo bandáže mohou být spojeny se zápěstím.
4.5.1.4 Bandáže nemohou být v žádném okamžiku spojeny s činkou.
4.5.1.5 Jakákoli bandáž použitá na trupu musí být nošena pod dresem.
4.5.1.6 Žádné bandáže ani jejich náhražky nejsou povoleny v prostoru deseti (10)
cm okolo lokte. Oblast deseti (10) cm se skládá z pěti (5) cm nad a pěti (5) cm pod
loketní jamkou.
4.5.2 Náplasti jsou malé přilnavé bandáže, obvykle vyrobeny z tkané látky, umělé
hmoty nebo latexové gumy, s absorbující ploškou. Náplasti jsou aplikovány na malé
rány.
4.5.2.1 Podle potřeby mohou být náplasti použity k ochraně drobných zranění, dle
potřeby.
4.5.2.2 Náplasti na prstech a palci nesmí vyčnívat přes konečky prstů.
4.5.2.3 Náplasti nemohou být v žádném okamžiku spojeny s činkou.
4.5.3 Tejpy jsou vyrobeny z pevného bavlněného nebo viskózového materiálu a jsou
známy jako atletické, lékařské nebo sportovní tejpy. Mohou to být také elastické
terapeutické tejpy (kinesio tejpy), což jsou přilnavé elastické bavlněné pásky
různých barev.
4.5.3.1 Tejpy na prstech a palci nesmí vyčnívat přes konečky prstů.
4.5.3.2 Tejpy na obou, vnitřních i vnějších stranách rukou, mohou být spojeny se
zápěstím.
4.5.3.3 Tejpy nebo jejich náhražky nemohou být v žádném okamžiku spojeny
s činkou.
4.5.3.4 Žádné tejpy ani jejich náhražky nejsou povoleny v prostoru deseti (10) cm
okolo lokte. Oblast deseti (10) cm se skládá z pěti (5) cm nad a pěti (5) cm pod
loketní jamkou.

4.5.3.5 Tejp smí být použit pod jakýmkoliv dílem závodníkova oděvu, včetně jiných
bandáží, kdekoliv na těle s výjimkou loktů. Tejp použitý na předloktí a/nebo paži
nesmí zasahovat do oblasti lokte. Oblast lokte se skládá z pěti (5) cm nad a pěti (5)
cm pod loketní jamkou.
4.6 RUKAVICE A CHRÁNIČE DLANÍ
4.6.1 Na ochranu dlaní je dovoleno mít speciální bezprsté rukavice (např.
gymnastické chrániče dlaní, cyklistické rukavice).
4.6.2 Rukavice mohou zakrývat pouze první články prstů.
4.6.3 Jsou-li na prstech náplasti nebo tejpy, musí být mezi náplastmi/tejpy a
rukavicí viditelná mezera.
4.7 JINÁ VÝSTROJ
4.7.1 Pod dresem je povoleno mít jen jeden unitard. Unitard musí splňovat
následující kritéria:
• být jednodílný nebo dvojdílný
• být přiléhavý
• být bez límečku
• může zakrývat jak lokty, tak i kolena
• může mít kteroukoliv, ale pouze jednu, barvu
• Není povolen žádný vzor či kresba
4.7.2 Pod dresem je povoleno mít pouze jedno tričko. Tričko musí vyhovovat
následujícím požadavkům:
• být bez límce
• nesmí zakrývat lokty
• může být jakékoli barvy
4.7.3 Pod dresem je povoleno mít jen jedny kraťasy, které nesmí být delší než dres
samotný. Kraťasy musí vyhovovat následujícím požadavkům:
• být přiléhavé
• nezakrývat kolena
• mohou být jakékoli barvy
4.7.4 Místo dresu nesmí být oblečeny tričko a kraťasy.
4.7.5 Vlasy a jakákoli věc na hlavě jsou považovány za součást hlavy.
4.7.6 Na soutěžích závodníci startují v jednotném oblečení vydaném/schváleném
jejich členskou federací. Za tímto účelem je vyhlášení vítězů považováno za součást
soutěže.
4.8 OSOBNÍ ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
4.8. Osobní elektronická zařízení (tj. iPody, tablety, mobilní telefony atd.) jsou
zakázány na soutěžním pódiu/jevišti. Výjimkou je lékařské vybavení (tj.
naslouchátko nebo podobné přístroje). Osobní elektronická zařízení mohou být

používána v rozcvičovně. IWF, pořádající federace ani organizační výbor nejsou
odpovědní za osobní věci závodníků, členů realizačního týmu ani technických
činovníků.
4.9 OZNAČENÍ VÝROBCE
4.9.1 Na všech akcích IWF jsou povolena následující označení na každém kusu
závodní výstroje, přičemž maximální velikost označení činí pět set (500) cm2 na
každý kus výstroje.
a. označení (logo, jméno nebo kombinace obojího) výrobce produktu
a/nebo
b. označení závodníkova komerčního sponzora (logo, jméno nebo
kombinace obojího)
K výrazným designovým vzorům výrobce se pro potřeby tohoto pravidla nepřihlíží.
4.9.2 Na olympijských hrách a olympijských hrách mládeže se, pokud jde o
označení výrobce, užijí příslušná pravidla MOV.

5 SOUTĚŽE
5.1 AKCE IWF (Předpis)
5.1.1 Akce IWF jsou mezinárodní vzpěračské závody registrované jako „Akce IWF“
v kalendáři IWF, který se řídí pravidly kalendáře IWF. Existují dva druhy akcí IWF.
a) kvalifikační akce pro olympijské hry
b) akce, které nejsou součástí kvalifikace
Existují tři úrovně kvalifikačních akcí pro OH:
a) akce zlaté úrovně
b) akce stříbrné úrovně
c) akce bronzové úrovně
5.1.2 Organizátoři akce IWF musí bezpodmínečně zajistit přístup všem účastníkům
ze všech způsobilých členských federací IWF.
5.1.3 Všechny akce IWF musí obsahovat dvě (2) samostatné disciplíny.
5.1.4 Žádná jiná akce IWF nesmí být organizována 30 dní před a 30 dní po
mistrovství světa, akademickém mistrovství světa, olympijských hrách a
olympijských hrách mládeže, nerozhodne-li IWF jinak.
5.2 PODMÍNKY PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA (Předpis)
5.2.1 V každé hmotnostní kategorii se za první tři (3) místa v trhu, nadhozu a
dvojboji udělují zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
5.2.2 Mistrovství světa mládeže, juniorů a dospělých
5.2.2.1 Mistrovství světa mládeže jsou organizována každý rok, vyjma let, v nichž se
konají letní olympijské hry mládeže.

5.2.2.2 Juniorská mistrovství světa se konají každý rok.
5.2.2.3 Mistrovství světa dospělých se koná každý rok v deseti (10) hmotnostních
kategorií, vyjímaje let, v nichž se konají letní olympijské hry. V roce konání letních
olympijských her může být uspořádáno mistrovství světa dospělých, jehož součástí
nejméně tři (3) neolympijské hmotnostní kategorie v rámci každého pohlaví.
5.2.2.4 Na mistrovství světa mohou startovat pouze ti závodníci, jejichž způsobilost
byla potvrzena IWF.
5.2.3 Akademické mistrovství světa
5.2.3.1 Akademická mistrovství světa ve vzpírání jsou pořádána v sudých letech
pod záštitou/dohledem FISU, dle příslušných pravidel a předpisů FISU, na základě
přidělení FISU národní členské organizaci FISU.
5.2.3.2 IWF je zastoupena delegátem IWF, určeným pro každé akademické
mistrovství světa.
5.2.3.3 Ve všech ohledech sportovně-specifické a technické organizace akce musí
být použity TCRR, kdekoli je to možné.
5.2.3.4 Způsobilostí se rozumí souladu s pravidly FISU o způsobilosti, v kombinaci
s Ústavou IWF, stanovami a TCRR.
5.2.3.5 IWF se podílí na přidělení, přípravě a průběhu mistrovství jako poradní
orgán.
5.2.3.6 Zapojení příslušné
podporováno a očekáváno.

členské

federace

do

organizace

mistrovství

je

5.2.3.7 Po dohodě s organizačním výborem bude povoláno nejméně třicet dva (32)
mezinárodních technických činovníků, jakožto pomoc při organizaci mistrovství.
5.3 Podmínky pro olympijské hry a pro olympijské hry mládeže
5.3.1 Národní olympijský výbor může přihlásit závodníky na olympijské hry a
olympijské hry mládeže v souladu s příslušným předpisem o kvalifikaci na
olympijské hry.
5.3.2 Olympijské hry
5.3.2.1 Bez zbytečného odkladu, ale nejméně dvacet čtyři (24) měsíců před
zahájením olympijských her a po poradě s Výkonnou radou IWF, Mezinárodním
olympijským výborem, technickými delegáty IWF a organizačním výborem
olympijských her, sdělí IWF příslušné informace všem členským federacím.
5.3.2.2 Všechny dokumenty týkající se sportovních záležitostí a TCRR musí být
schváleny IWF před jejich uveřejněním.
5.3.2.3 Zlaté, stříbrné a bronzové medaile jsou přidělovány v každé hmotnostní
kategorii za první tři (3) místa ve dvojboji.

5.3.2.4 Výkonná rada IWF jmenuje pro olympijské hry dva (2) technické delegáty,
kteří mají za úkol koordinovat a pomáhat s technickou organizací vzpěračské
olympijské soutěže.
5.3.3 Olympijské hry mládeže
5.3.3.1 Ustanovení uvedená pod bodem 5.3.2 se užijí tam, kde je to možné.
5.3.3.2 Pro olympijské hry mládeže je jmenován delegát akce, který má za úkol
koordinovat a pomáhat s technickou organizací vzpěračské soutěže.
5.4 PODMÍNKY PRO OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE A UNIVERSIÁDU A HRY
ZAHRNUJÍCÍ VÍCE SPORTŮ MIMO DŘÍVE UVEDENÉ
5.4.1 Vzpěračské soutěže na všech hrách zahrnujících více sportů (hrách
kontinentálních, regionálních i jiných) musí probíhat pod dohledem IWF.
5.4.2 Všechny dokumenty týkající se sportovních záležitostí a TCRR musí být
schváleny IWF před jejich uveřejněním. Rozpis her musí být dodán v angličtině a
v jakémkoliv dalším jazyce, který organizační výbor považuje za nezbytný.
5.4.3 IWF, po konzultaci s kontinentální nebo příslušnou regionální federací a/nebo
s organizačním výborem her, kontroluje všechny prostory a veškeré sportovní
vybavení a schvaluje delegaci všech vzpěračských mezinárodních technických
činovníků.
5.4.4 Je jmenován technický delegát IWF, který bude nápomocen organizačnímu
výboru her. Technický delegát IWF musí být přítomen dostatečně v předstihu před
zahájením her, aby se ujistil, že prostory a sportovní vybavení jsou vyhovující a že
jsou dodržována TCRR.
5.4.5 IWF může být zastoupena buď prezidentem, generálním tajemníkem, nebo
delegátem, který je jmenován po domluvě mezi prezidentem a generálním
tajemníkem IWF.
5.4.6 Technickému delegátovi IWF musí na hrách organizační výbor zaplatit výlohy
spojené s cestováním, ubytováním a stravou.
5.4.7 Zlaté, stříbrné a bronzové medaile jsou přidělovány v každé hmotnostní
kategorii za první tři (3) místa v trhu, nadhozu a ve dvojboji, pokud není mezi
organizačním výborem her a IWF stanoveno a dohodnuto jinak.
5.5 PODMÍNKY PRO UNIVERZIÁDU
5.5.1 Vzpěračské soutěže na letní univerziádě (hry FISU), pořádané v lichých letech
pod záštitou FISU, jsou uspořádány v souladu s příslušnými předpisy FISU-IWF pro
univerziádní sporty, které byly vypracovány a schváleny oběma organizacemi.

6. PRŮBĚH AKCÍ IWF
6.1 PŘEDZÁVODNÍ PROCEDURY – PŘIHLÁŠKY
6.1.1 Účastníky může přihlásit pouze oficiální členský stát prostřednictvím systému
online přihlášek nebo prostřednictvím tradičního předběžného a závěrečného
přihlašovacího formuláře. Pravomocí výkonné rady IWF je udělit zvláštní přihlášku
a povolení k účasti k tomu způsobilým uprchlíkům či vysídleným závodníkům, jak
je stanoveno v příslušných zásadách IWF.
6.1.2 Aby byli závodníci způsobilí soutěžit na akcích IWF, musí dodržovat
požadavky na hlášení míst pobytu dle antidopingové politiky IWF.
6.1.3 Předběžný přihlašovací formulář musí být doručen pořádající členské
federaci/organizujícímu výboru faxem nebo e-mailem a kopie musí být zaslána na
sekretariát IWF nejpozději šedesát (60) dnů před technickou poradou. V případě
mistrovství světa (dospělých, juniorů, mládeže) musí být předběžný přihlašovací
formulář doručen IWF nejpozději devadesát (90) dnů před technickou poradou.
6.1.4 Závěrečný přihlašovací formulář musí být doručen pořádající členské
federaci/pořádajícímu výboru faxem nebo e-mailem a kopie musí být zaslána na
sekretariát IWF nejpozději čtrnáct (14) dnů před technickou poradou. V případě
mistrovství světa mohou v závěrečném přihlašovacím formuláři figurovat výlučně
závodníci, kteří byli uvedeni již v předběžném přihlašovacím formuláři.
6.1.5 Organizující členská federace/organizační výbor je oprávněn/-a použít jména
uvedená národní členskou federací na závěrečných přihlašovacích formulářích
k rezervaci ubytování v jakémkoliv z oficiálně určených hotelů. V případě, že by
jakýkoli z rezervovaných hotelových pokojů nebyl použit, je příslušná členská
federace povinna zaplatit organizující členské federaci/organizačnímu výboru
stornovací poplatek za celou dobu trvání každé z rezervací.
6.1.6 Závěrečné přihlašovací formuláře musí být potvrzeny IWF. Nepotvrzené,
nekompletní a/nebo nesprávné přihlašovací formuláře nebudou akceptovány.
6.1.7 Závodníci, kteří nejsou v závěrečných přihlašovacích formulářích uvedeni, se
nemohou akce zúčastnit.
6.1.8 Pro mistrovství světa (mládeže, juniorů a dospělých) musí být uveřejněn
seznam přihlášených dle kategorií na webových stránkách IWF nejpozději pět (5)
dnů před ověřením konečných přihlášek.
6.2 OVĚŘENÍ KONEČNÝCH PŘIHLÁŠEK
6.2.1 Před technickou poradou musí být uspořádána schůze pro ověření konečných
přihlášek, jíž předsedá ředitel soutěže / technický delegát.
6.2.2 Kopie pasu každého závodníka musí být na dodána nejpozději v průběhu
schůze pro ověření konečných přihlášek příslušnými členy realizačních týmů.
6.2.3 Na schůzi pro ověření konečných přihlášek obdrží každý zúčastněný tým
ověřovací formulář, se kterým má/může naložit následovně:






opravit pravopis/hláskování jmen závodníků
opravit datum narození závodníků
změnit hmotnostní kategorii závodníků
změnit nahlášený dvojboj závodníků

6.2.4 Náhrada závodníků není povolena.
6.2.5 Na ověřovací listině smí zůstat nejvýše deset (10) mužů a deset (10) žen, nebo
stejný počtu závodníků jako je počet váhových kategorií na programu akce,
v závislosti na tom, které číslo je nižší. V každé hmotnostní kategorii smí být
přihlášeni nejvýše dva (2) závodníci. Výjimkou jsou akce, na kterých jsou spojeny
různé věkové kategorie. Všichni přebývající závodníci musí být ze seznamu
odebráni.
6.2.6 Když je tento formulář ověřen, podepsán a odevzdán, jsou přihlášky
považovány za definitivní.
6.2.7 Delegace, jež se schůze pro ověření konečných přihlášek nezúčastní, musí
přijmout jako definitivní a závazné ty údaje, které jsou uvedeny v jejich závěrečném
přihlašovacím formuláři.
6.3 LOSOVÁNÍ A TECHNICKÁ PORADA
6.3.1 Po ověření konečných přihlášek je každému ověřenému závodníkovi náhodně
vylosováno číslo. Toto číslo zůstává závodníkovi po dobu celé akce. Číslo losu určuje
pořadí při vážení a pořadí nástupů na jednotlivé pokusy v příslušné skupině
závodníka.
6.3.2 Hmotnostní kategorie mohou být ředitelem soutěže/technickým delegátem
rozděleny do dvou (2) a více skupin podle nahlášených dvojbojů. Počet závodníků ve
skupině je nejvýše osmnáct (18).
6.3.3 Jestliže mají dva (2) nebo více závodníků stejný vstupní dvojboj, mohou být
rozděleni do různých skupin dle vylosovaného čísla (např. závodník s nižším číslem
startuje ve skupině A, závodník s vyšším číslem ve skupině B).
6.3.4 Před začátkem akce musí být uspořádána technická porada, kde se týmy a
další zúčastněné strany dozví veškeré potřebné informace o akci.
6.4 VÁŽENÍ (Předpis)
6.4.1 Vážení každé skupiny začíná dvě (2) hodiny před začátkem soutěže dané
skupiny a trvá jednu (1) hodinu.
6.4.2 Jakmile je závodník zvážen do hmotnostní kategorie, do které byl oficiálně
přihlášen, musí doprovázející členové realizačního týmu obdržet povolení pro vstup
do rozcvičovny dle následujícího přehledu – na skupinu:
 jeden (1) závodník – tři (3) povolení pro vstup
 dva (2) závodníci – čtyři (4) povolení pro vstup
 každý závodník navíc (pro kombinované kategorie/soutěže) – 2 povolení pro
vstup za každého dalšího závodníka

6.5 PŘEDSTAVENÍ (Předpis)
6.5.1 Soutěž oficiálně začíná představením závodníků. Po představení závodníků a
před představením technických činovníků je zahájen odpočet deseti (10) minut.
6.5.2 Závodníci skupiny jsou představeni v pořadí dle svých startovních čísel.
6.5.3 Techničtí činovníci jsou představeni a poté své průkazy technických činovníků
předloží prezidentovi jury.
6.6 PRŮBĚH SOUTĚŽE
6.6.1 Činka je nakládána postupně. Závodník požadující nejnižší hmotnost vzpírá
jako první. Jestliže je jednou oznámená hmotnost naložená na činku a čas začal
běžet, už nemůže být hmotnost snížena. Z tohoto důvodu musí závodník nebo člen
realizačního týmu sledovat postup přikládání a být připraven k provedení pokusu
na hmotnosti, kterou si zvolili. Výše uvedené je na osobní odpovědnosti
závodníka/člena realizačního týmu. V případě jakékoli chyby v pořadí nástupu na
činku způsobené ať už závodníkem, členem realizačního týmu, technickým
činovníkem nebo hlasatelem, je pravidlo pořadí nástupu na činku použito pro
určení pořadí závodníků.
6.6.2 Hmotnost činky musí být vždy násobkem jednoho (1) kg.
6.6.3 Automatické zvýšení po platném pokusu u jednoho závodníka musí být
minimálně jeden (1) kg. Po nezdařeném pokusu hmotnost činky automaticky
zůstává stejná.
6.6.4 Nejnižší hmotnosti, které je možno na akcích IWF zvedat, jsou:
• muži = dvacet šest (26) kg (20 kg osa, závěry a dva 0,5 kg kotouče)
• ženy = dvacet jedna (21) kg (15 kg osa, závěry a dva 0,5 kg kotouče)
6.6.5 Pravidlo 20 kg (Předpis)
Součet nahlášených a skutečně absolvovaných základních pokusů v trhu a
nadhozu nesmí být nižší než dvacet (20) kg pod ověřeným přihlášeným dvojbojem.
Jestliže toto „pravidlo 20 kg“ není dodrženo, jury vyloučí závodníka ze soutěže. Výše
zmíněné vešlo v obecnou známost jako „pravidlo 20 kg“.
6.6.6 Pořadí nástupu na činku (Předpis)
Při vyvolávání závodníka na činku jsou
v následujícím pořadí:





brány

v úvahu

čtyři

(4)

faktory

hmotnost činky (nejdříve nejnižší hmotnost)
číslo pokusu (nejdříve nejnižší číslo)
pořadí předchozího (-zích) pokusu (-ů) (závodník, který vzpíral dříve,
jde první)
startovní číslo závodníka (nejnižší první) – pro přidělení startovních
čísel viz předpis k pravidlu 6.4 Vážení

6.6.7 Závodník má jednu (1) minutu (60 sekund) k tomu, aby od vyvolání svého
jména zahájil pokus. Po třiceti (30) sekundách zazní varovný zvukový signál.
V případě, že závodník nastupuje na dva (2) pokusy po sobě, pak má k dispozici dvě
(2) minuty na provedení následujícího pokusu (výjimka viz pravidlo 6.6.8).

Třicet (30) sekund po začátku vymezeného času a třicet (30) sekund před koncem
vymezeného času zazní varovný signál. Jestliže na konci stanoveného času
závodník nezvedl činku z pódia k provedení pokusu, je jeho pokus hodnocen jako
„nezdařený“ všemi třemi (3) rozhodčími.
Časomíra se spouští v okamžiku, kdy hlasatel dokončil vyvolání závodníka
v angličtině nebo kdy je činka naložena a nakladači opustili pódium – v závislosti na
tom, která z těchto skutečností nastala později. Čas se musí zastavit, pokud na
pódium vstoupí kdokoli jiný než závodník.
6.6.8 Závodníku se měří pouze jedna (1) minuta, pokud se v případě jeho dvou po
sobě jdoucích pokusů změnilo pořadí nástupu na činku a jinému závodníkovi začal
běžet čas.
6.6.9 Hmotnost oznámená hlasatelem musí být ihned zobrazena na tabuli pokusu.
6.6.10 Pokud chce závodník zvýšit nebo snížit původně zvolenou hmotnost činky,
musí to závodník nebo člen realizačního týmu nahlásit hlavnímu maršálovi
prostřednictvím podpisu karty závodníka. V případě zvýšení hmotnosti tak musí
závodník/člen realizačního týmu učinit před konečným vyvoláním (s výjimkou
pravidla 6.6.12). Snížení hmotnosti lze provést jen tehdy, pokud se dotyčnému
závodníkovi již nerozběhl čas.
6.6.11 Konečným vyvoláním se rozumí signál, který vydá časomíra třicet (30)
sekund před uplynutím vymezeného času.
6.6.12 Před prvním pokusem a mezi dvěma pokusy musí člen realizačního
týmu/závodník nahlásit a podepsat následující pokus na kartě závodníka; a to jak
pro nahlášení, tak i automatické zvýšení. Tento podpis opravňuje provést dvě (2)
změny.
Jestliže tak člen realizačního týmu/závodník neučiní před konečným vyvoláním (30
sekund), nastupuje závodník na další pokus dle automatického postupu.
Pokud závodník nastupuje na po sobě jdoucí pokusy (2 minuty vymezeného času),
musí člen realizačního týmu/závodník nahlásit další pokus během prvních třiceti
(30) sekund, i když jde o automatický postup.
Pokud tak neučiní, přijde o dvě (2) povolené změny. Závodník pak bude muset
nastoupit dle automatického postupu (viz pravidlo 7.10).
6.6.13 Pokud člen realizačního týmu/závodník žádá o změnu hmotnosti a přesto
zůstává jako následující v pořadí nástupu na činku, je časomíra po dobu úpravy
činky zastavena. Po dokončení úpravy pokračuje časomíra v měření časového
limitu. Pokud člen realizačního týmu/závodník žádá o změnu hmotnosti a mezitím
se jinému závodníkovi rozběhl časový limit, je k provedení pokusu aplikován
normální limit jedné (1) minuty (60 vteřin). (viz pravidlo 7.10)
6.6.14 Jestliže závodník hodlá odstoupit z trhu, nadhozu nebo celé soutěže, musí
podepsat on nebo člen jeho realizačního týmu kartu závodníka. Na kartě závodníka
musí být zaznamenáno a podepsáno, že odstupují z příslušné (-ných) disciplíny (-n).

Pokud byla karta závodníka podepsána, je odstoupení oficiální a závodník nemůže
v příslušné disciplíně znovu nastoupit do soutěže. Následně hlasatel odstoupení
oznámí.
6.6.15 Během soutěže se mohou v dějišti závodu pohybovat jen techničtí činovníci,
autorizovaný personál, autorizovaní členové realizačních týmů (viz pravidlo 6.4) a
závodníci příslušné skupiny.
6.6.16 Pouze 3 členové realizačního
prostoru/vstupu na pódium /jeviště.

týmu

mohou

stát

ve

vyhrazeném

6.7 PŘESTÁVKA
6.7.1 Po soutěži v trhu následuje přestávka trvající deset (10) minut, aby měli
závodníci možnost rozcvičit se na nadhoz.
6.7.2 Jury může po zvážení a po konzultaci s ředitelem soutěže/technickým
delegátem přestávku zkrátit nebo prodloužit. Musí však být učiněno příslušné
ohlášení všem relevantním stranám (závodníkům, členům realizačních týmů,
technickým činovníkům, sportovní produkci, vysílatelům, divákům atd.)
6.8 URČOVÁNÍ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV (Předpis)
6.8.1 Vyhodnocení jednotlivců
Za vítězství v jednotlivých disciplínách trhu, nadhozu a taktéž ve dvojboji (součet
nejlepších výsledků v trhu a nadhozu) je udělován titul mistra. Závodníci, kteří
dosáhli prvního, druhého a třetího místa v jednotlivých disciplínách a ve dvojboji na
akci IWF jsou oceňováni zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí.
6.8.2 Faktory určující pořadí závodníků v trhu a nadhozu jsou:





nejlepší výsledek – nejvyšší výkon vítězí, jestliže je výsledek stejný, pak:
číslo pokusu nejlepšího výsledku – nejnižší číslo vítězí, jestliže je stejné,
pak:
předchozí pokus (-y) – nejmenší vítězí, jestliže je shodné, pak:
vylosované startovní číslo – nižší vítězí.

Faktory určující pořadí závodníků ve dvojboji:






nejlepší výsledek – nejvyšší výkon vítězí, jestliže je výsledek stejný, pak:
nejlepší výsledek v nadhozu – nejnižší výkon vítězí, jestliže je stejný, pak:
číslo pokusu nejlepšího výsledku v nadhozu – nejnižší číslo vítězí, jestliže
je stejné, pak:
předchozí pokus (-y) – nejmenší vítězí, jestliže je stejné, pak:
vylosované startovní číslo – nejnižší vítězí.

V případě rovnosti v rozličných skupinách bude upřednostněn závodník, který
soutěžil v reálném čase dříve, bez ohledu na číslo pokusu, ve kterém závodníci
dosáhli příslušného výsledku. (viz předpis k pravidlu 6.8)

6.8.3 Vyhodnocení družstev
Na světových a kontinentálních mistrovstvích a jiných akcích IWF jsou družstva
hodnocena dle součtu bodů udělených jednotlivým závodníkům podle následující
stupnice:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10.místo
11.místo
12.místo
13.místo

28
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

14.
15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů
7 bodů
6 bodů
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

6.8.4 Na mistrovstvích světa a jiných akcích IWF jsou body za výsledky v trhu,
nadhozu a dvojboji přiděleny každému družstvu pro celkovou klasifikaci družstev.
6.8.5 V případě stejného součtu bodů dvou (2) a více družstev musí být družstvo
s větším počtem vyšších umístění hodnoceno jako lepší.
6.8.6 Nulový výkon v trhu nevyřazuje závodníky ze soutěže (mimo výjimku
uvedenou v pravidle 6.8.8). Tito závodníci mají povoleno startovat v nadhozu a
pokud budou úspěšní, získávají body pro hodnocení družstev za výkon v nadhozu.
Nejsou však hodnoceni ve dvojboji.
6.8.7 Závodníci, kteří byli úspěšní v trhu, avšak nemají žádný platný pokus
v nadhozu, získávají body pro klasifikaci družstev z trhu, nikoliv však za dvojboj.
6.8.8 Na akcích IWF, kde jsou udělovány medaile pouze za dvojboj, závodníci, kteří
nezapsali žádný platný pokus v trhu, jsou vyřazeni ze soutěže a nemohou
pokračovat v nadhozu. Stejně jako závodníkům bez platného pokusu v nadhozu jim
nebudou přiděleny body do celkové klasifikace družstev.
6.9 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ (Předpis)
6.9.1 Na všech akcích IWF se na závěr každé hmotnostní kategorie koná vyhlášení
vítězů.

7 TECHNIČTÍ ČINOVNÍCI
7.1 DEFINICE
Technický činovník je definován jako osoba, která kontroluje průběh soutěže
uplatňováním sportovních pravidel a předpisů, aby rozhodla o porušení, výkonu,
času nebo pořadí. Technický činovník vystupuje jako nestranný soudce sportovní
soutěže, což sestává z povinnosti jednat přesně, konzistentně, objektivně a
s absolutním smyslem pro čestnost.

7.2 OBECNÁ USTANOVENÍ
7.2.1 Na každou akci IWF musí být nominován přiměřený počet technických
činovníků. Na akcích IWF smí být činní pouze mezinárodní techničtí činovníci.
Techničtí činovníci delegovaní pro akce IWF nesmí být zapojeni do trénování nebo
asistence žádným závodníkům, kteří se akce účastní.
7.2.2 Na akcích IWF musí působit následující techničtí činovníci:









jury
ředitel soutěže
rozhodčí
techničtí komisaři
vrchní maršál (-ové)
časoměřič (-i)
tajemník soutěže
soutěžní lékař

7.2.3 Techničtí činovníci musí být odění v oficiální uniformě technických činovníků:












sako v barvě námořnické modři (kód barvy: PMS2767)
kalhoty/sukně v barvě námořnické modři (kód barvy: PMS2767)
bílá košile
šátek/kravata IWF
muži: černý/tmavě modrý pásek
muži: černé/tmavě modré ponožky
ženy v případě volby kalhot: černé/tmavě modré/béžové ponožky
ženy v případě volby sukně: černé/tmavě modré/béžové punčochy
černé společenské boty
kovový odznak technického činovníka IWF na levé klopě saka
odznak technického činovníka IWF přišitý na levé náprsní kapse

V případě velmi teplého počasí nebo v horkém dějišti soutěže může prezident jury
povolit sundání saka, případně kravaty/šátku. Sako, kravatu/šátek musí mít
techničtí činovníci vždy při představování a při vyhlášení vítězů, pokud není
uvedeno jinak.
Na olympijských hrách a dalších hrách zahrnujících více sportů jsou používány
pouze uniformy poskytnuté organizačním výborem, jestliže poskytnuty nejsou,
techničtí činovníci by měli nosit oficiální uniformu IWF.
7.2.4 Před schůzí technických činovníků jsou delegovaní činovníci rozděleni na
jednotlivé pozice a do skupin předsedou technického výboru a/nebo ředitelem
soutěže.
7.2.5 Před zahájením akce se musí uskutečnit schůze technických činovníků.
Povinně na mistrovstvích světa (mládeže, juniorů, dospělých) a kdekoli jinde je to
možné, se přibližně v polovině akce koná druhá schůze technických činovníků.
Účast na obou schůzích je povinná pro všechny delegované technické činovníky.
7.2.6 Členové každé skupiny technických činovníků musí být z různých zemí a
musí se skládat z mužů i žen.

7.2.7 Techničtí činovníci musí být přítomni na svých stanovených
pozicích/pracovních místech nejpozději třicet (30) minut před začátkem plnění
svých povinností a v dějišti závodu musí být přítomni nejpozději deset (10) minut
před představením závodníků.
7.2.8 Techničtí činovníci musí po představení předložit prezidentovi jury své
průkazy technických činovníků a vyzvednout si je po skončení soutěže.
7.3 POVYŠOVÁNÍ TECHNICKÝCH ČINOVNÍKŮ (Předpis)
7.3.1 IWF vydává a registruje průkazy mezinárodních technických činovníků,
služební certifikáty a licence.
7.3.2 Mezinárodní techničtí činovníci jsou rozděleni do tří (3) kategorií a jejich
průkazy jsou vydávány následovně:
a) 1. kategorie: držitelé těchto průkazů mohou být činní na všech
mezinárodních akcích, včetně olympijských her, olympijských her mládeže,
univerziády a mistrovství světa.
b) 2. kategorie: držitelé těchto průkazů mohou být činní na všech
mezinárodních akcích, s výjimkou olympijských her, olympijských her
mládeže, univerziády a mistrovství světa.
c) služební certifikát: držitelé těchto průkazů jsou způsobilí asistovat na
všech mezinárodních akcích, včetně olympijských her, olympijských her
mládeže, univerziády a mistrovství světa, s výjimkou postů, pro které je dle
TCRR třeba být držitelem průkazu technického činovníka 1. nebo 2.
kategorie
7.3.3 Mezinárodní průkazy a certifikáty jsou vydávány na základě žádosti členské
federace.
7.3.4 Licence: na základě žádosti členské federace vydává IWF licence pro průkazy
technických činovníků, platné pro příslušné olympijské období (např. 1. ledna 2017
– 31. prosince 2020). Platná licence je podmínkou činnosti na akcích IWF.
7.3.5 Aby národní technický činovník mohl získat kvalifikaci mezinárodního
rozhodčího 2. kategorie, musí být splněny následující podmínky:
Kandidáti:
a) musí působit alespoň pět (5) let jako národní techničtí činovníci
b) musí být navrženi jejich příslušnou členskou federací
c) musí mít kompletní znalost TCRR
d) musí prokázat svou způsobilost v praktické zkoušce organizované národní
federací dle TCRR.
e) musí získat 90 % a více v praktické zkoušce
f) musí získat alespoň 85 % a více v platném testu technických činovníků IWF,
který je připravován a čas od času upravován Technickým výborem IWF.
POZNÁMKA: Procenta dosažená při zkouškách technických činovníků IWF budou
zaokrouhlena. Např. 89,74 % = 90 %, 89,45 % = 89 %.
7.3.6 Podmínky povýšení mezinárodního technického činovníka 2. kategorie na
mezinárodního technického činovníka 1. kategorie jsou následující:

Kandidáti:
a) musí působit alespoň dva (2) roky jako technický činovník 2. kategorie
b) musí prokázat svou způsobilost před třemi (3) technickými činovníky 1.
kategorie, a to v průběhu soutěže řízené podle TCRR; zkouška může probíhat
na jakékoli akci IWF kromě mistrovství světa, olympijských her a akcí
masters
c) musí získat 95 % a více v praktické zkoušce
d) musí získat alespoň 90 % a více v platném testu technických činovníků IWF,
který je připravován a čas od času upravován Technickým výborem IWF
e) musí rozumět a hovořit základní úrovní angličtiny
POZNÁMKA: Procenta dosažená při zkouškách technických činovníků IWF budou
zaokrouhlena. Např. 89,74 % = 90 %, 89,45 % = 89 %.
7.4 TECHNIČTÍ ČINOVNÍCI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA A OLYMPIJSKÝCH
HRÁCH
7.4.1 Zásady pro výběr technických činovníků:
Následující ustanovení jsou zásadami IWF při výběru technických činovníků na
akce IWF:
1. vyrovnanost pohlaví; použití principů MOV jako vodítka
2. vyrovnaný výběr ze všech kontinentů
3. přítomnost závodníka členské federace na akci
4. Podmínky pro nominaci:
 adekvátní kvalifikace
 platná licence
 oficiální uniforma technických činovníků
 disponibilita pro celou dobu trvání akce
 zodpovědnost/dovednosti
7.4.2 Proces delegování technických činovníků
7.4.2.1 Pokud IWF požádá, může členská federace navrhnout technické činovníky
na mistrovství světa.
7.4.2.2 Členské federace mohou navrhnout pouze technické činovníky ze svého
státu.
7.4.2.3 Technický výbor IWF/Lékařský výbor IWF vybírá z navrženého seznamu,
po konzultaci s prezidentem IWF a předsedy technického/lékařského výboru,
technické činovníky pro konečnou delegaci.
7.4.2.4 Nejméně třicet šest (36) mezinárodních technických činovníků musí být,
s přihlédnutím k programu soutěže, delegováno IWF.
7.4.2.5 Členské federace, které předložily nominace technických činovníků, jsou
uvědomeny o delegování či nedelegování jejich technických činovníků.
7.4.2.6 IWF si vyhrazuje právo delegovat činovníky mimo okruh nominovaných, a to
z kterékoliv členské federace. Delegovaní techničtí činovníci a jejich příslušné
členské federace budou náležitě uvědomeni.

7.4.3 Předseda technického/lékařského výboru ve spolupráci s ředitelem soutěže
přiřazuje vybrané/delegované činovníky do určených kategorií nebo skupin před
začátkem soutěže.
7.4.4 Pro olympijské hry jsou techničtí činovníci vybráni Výkonnou radou IWF z
kandidátů
navržených
členskými
federacemi
na
základě
doporučení
technického/lékařského výboru IWF šest (6) měsíců před zahájením her.
Pokud je třeba, IWF si vyhrazuje právo delegovat technické činovníky mimo okruh
nominovaných, a to z jakékoli členské federace. Delegovaní techničtí činovníci a
jejich příslušné členské federace budou náležitě uvědomeni.
7.4.5 Delegovaní techničtí činovníci nemohou být členy svých národních týmů.
7.4.6 Delegovaní techničtí činovníci, kteří se na akci nedostaví bez závažného
důvodu a bez oznámení sekretariátu IWF a předsedovi technického/lékařského
výboru, mohou být vyloučeni z delegování na další akce, a to na dobu až dvou (2)
let.
7.5 JURY (Předpis)
7.5.1 Jury dohlíží na dějiště závodu a její primární funkcí je zajistit dodržování
TCRR.
7.5.2 Všichni členové jury musí být mezinárodní techničtí činovníci 1. kategorie.
7.5.3 Na akcích IWF je jury složena ze tří (3) nebo pěti (5) členů, z nichž jeden je
prezident. Na mistrovstvích světa dospělých, juniorů a mládeže, olympijských hrách
a olympijských hrách mládeže je jury složena z pěti členů, z nichž jeden je
prezident, a jsou delegovány 2 skupiny jury. Mohou být rovněž delegováni až dva (2)
náhradní členové jury.
7.5.4 Během soutěže/akce poté, co sleduje práci technických činovníků, může jury
zdůraznit zvláštní události, a to formou písemné zprávy, kterou doručí prezident
jury předsedovi technické komise, prezidentovi IWF a/nebo generálnímu
tajemníkovi IWF.
7.5.5 Během soutěže může jury, po prvním varování, na základě jednomyslného
rozhodnutí vyměnit kteréhokoliv z technického činovníků, pokud ho učiněná
rozhodnutí usvědčují z nekompetentnosti.
7.5.6 Nezaujatost technických činovníků by neměla být zpochybňována. Chyby
v rozhodování mohou nastat mimoděk. V takových případech je technickému
činovníku dovoleno vysvětlit důvod jeho rozhodnutí jury, pokud je vyžadováno.
7.5.7 Jury má právo změnit výrok rozhodčích, pokud se jednomyslně shodla na
tom, že rozhodnutí rozhodčích bylo nesprávné. Aby mohlo dojít ke změně výroku,
jury si může přivolat rozhodčí, aby rozhodnutí vysvětlili. Je-li vysvětlení přijato,
nedojde ke změně výroku, není-li přijato, dojde ke změně výroku rozhodčích.
Takovéto rozhodnutí a jeho důvody musí být sděleny závodníkovi/členu
realizačního týmu prostřednictvím technického komisaře nebo jiného technického
činovníka, dle pokynů prezidenta jury, a také ohlášeno hlasatelem.

Jestliže většina jury rozhodla jinak než rozhodčí, jury si může přizvat rozhodčí, aby
své rozhodnutí vysvětlili. Je-li vysvětlení přijato, nedojde ke změně výroku, není-li
přijato a jury dosáhne jednomyslnosti, dojde ke změně výroku rozhodčích.
Na akcích, kde se jury se stává pouze ze tří (3) členů jury nemůže zahájit žádné
kroky týkající se změny rozhodnutí rozhodčích, pokud jednomyslnost nepanuje již
v první instanci.
7.5.8. Aby mohlo být výše zmíněné pravidlo aplikováno, musí členové jury
rozhodnout o každém pokusu, a to prostřednictvím kontrolního zařízení
jury, které je umístěno na stole jury. Členové jury posoudí pokus, jakmile
závodník položí činku zpět na pódium. (viz pravidlo 3.3.6)
Nikdo z členů jury se nesmí pokoušet ovlivňovat rozhodnutí dalších členů jury.
7.5.9 Jury neslouží k odvolání. Proti výroku jury není odvolání, vyjímaje proces
odvolání uvedený v pravidle 3.3.7.
Jury má právo napomenout a/nebo potrestat závodníka/člena realizačního týmu za
nevhodné chování v dějišti závodu. Jestliže nevhodné chování, ať už slovní nebo styl
jednání, představuje hrozbu pro jakéhokoli technického činovníka nebo personál
IWF během jejich služby, má prezident jury, spolu s prezidentem IWF, generálním
tajemníkem
IWF
nebo
ředitelem
soutěže
zodpovědnost
za
udělení
potrestání/napomenutí.
7.5.10. Pokud se rozhodnutí většiny členů jury liší od výroku rozhodčích, může jury
výrok rozhodčích a/nebo vlastní rozhodnutí jury přezkoumat pomocí technologie
zpětného přehrání videa.
7.5.11 Během soutěže jury sleduje a dbá na dodržování pravidla 6.6.5.
7.5.12 Náhradní členové jury nesedí u stolu jury, pokud nejsou povoláni, aby
nahradili člena jury, nýbrž na určeném místě v místě konání soutěže.
7.5.13 Členové jury musí zůstat na svých místech po dobu vyhlášení vítězů. Musí
také zajistit přítomnost rozhodčích na jejich místech.
7.5.14 Prezident jury má povinnost vyhodnotit nutnost povolání závodníka ze
skupiny B nebo jiné skupiny, aby se zúčastnil konání soutěže skupiny A, pokud je
považován za kandidáta na medaile.
7.5.15 Jestliže se pokus nezdařil, protože byla činka nerovnoměrně naložena, je
poškozeno pódium, činka během pokusu evidentně není v pořádku nebo došlo
k jinému narušení, jury musí poškozenému závodníkovi zaručit náhradní pokus.
7.5.16 Jury rozhoduje, zda budou malé kotouče (2,0; 1,5; 1,0; 0,5 kg) naloženy pod
nebo za uzávěry.
7.5.17 Je-li činka špatně naložena nebo jestli hlasatel udělal vážnou chybu při
vyvolávání jména závodníka nebo hmotnosti, jury musí udělit náhradní pokus. (viz
předpis k pravidlu 7.5)
7.5.18 Prezident jury kontroluje a podepisuje průkazy všech technických činovníků.

7.5.19 Na všech akcích IWF může prezident jury a/nebo ředitel soutěže určit osobu,
která sepíše protokol psaný rukou – jako záložní dokument.
7.5.20 Prezident jury ověřuje a podepisuje konečný soutěžní protokol.
7.6 ŘEDITEL SOUTĚŽE
7.6.1 Ředitel soutěže kontroluje průběh soutěže a úzce spolupracuje s jury. Pokud
je jmenován, tak i s technickým delegátem.
Povinnosti ředitele soutěže jsou následující:
7.6.2 Rozdělit technické činovníky do skupin a na posty.
7.6.3 Ověřit seznam startujících závodníků a rozdělit je dle potřeby do skupin podle
ověřených nahlášených dvojbojů.
7.6.4 Dohlížet na losování startovních čísel.
7.6.5 Dohlížet na pořadí pokusů během soutěže, včetně obsluhy soutěžního řídícího
systému a vystavení oficiálních soutěžních dokumentů.
7.6.6 Dohlížet na registraci nových rekordů vytvořených během akce.
7.6.7 Kontrolovat a dbát na dodržování pravidla 6.6.5.
7.6.8 Ověřit a podepsat konečný soutěžní protokol.
7.7 ROZHODČÍ
7.7.1 Hlavním úkolem rozhodčích je posouzení pokusů závodníků.
7.7.2 Na akcích IWF jsou pro každou skupinu rozhodčích delegováni čtyři (4)
rozhodčí, sestávající se ze středního rozhodčího, dvou (2) postranních rozhodčích a
jednoho (1) náhradníka. Rozhodčí v rámci jedné skupiny rozhodčích musí rotovat
na různých pozicích. V každé skupině rozhodčích musí být dva (2) muži a dvě (2)
ženy.
7.7.3 Před soutěží musí rozhodčí ve spolupráci s ostatními technickými činovníky
ve službě zajistit:



aby nezbytné sportovní vybavení soutěže bylo v pořádku
aby všichni závodníci byli zváženi podle hmotnostních limitů kategorie ve
stanovené době

7.7.4 Během soutěže musí rozhodčí zajistit




aby hmotnost činky odpovídala hlášení hlasatele
aby pouze závodník nebo nakladači upravovali polohu činky na pódiu. Je
zakázáno, aby člen realizačního týmu hýbal s činkou, upravoval ji nebo ji
čistil
pokud se závodník během pokusu přesune na místo, odkud má rozhodčí
horší výhled, může se dotyčný rozhodčí přesunout tak, aby pokus mohl



dobře sledovat. Jestli rozhodčí opouští své místo, musí si s sebou vzít
červený a bílý praporek, aby po skončení pokusu mohl rozhodnout
aby bylo dodržováno pravidlo 6.6.5. TCRR (při vážení)

POZNÁMKA: Zrakově postižení závodníci mohou být doprovázeni trenérem
/průvodcem, který jim pomůže zaujmout výchozí pozici. Trenér/průvodce musí
opustit pódium před tím, než závodník zahájí pokus.
7.7.5 Všichni tři (3) rozhodčí mají při rozhodování stejná práva. Rozhodují pomocí
systému světel rozhodčích, v souladu s procedurou popsanou v pravidle 3.3.6.
Rozhodčí si musí být jist, že dopřál závodníku šanci dokončit pokus. Jakmile si je
rozhodčí jistý, že závodník dokončil pokus, oznamuje své rozhodnutí vydáním
prostřednictvím příslušného signálu.
7.7.6 Jakmile rozhodčí vyhodnotí pokus jako „platný,“ mačká okamžitě bílé tlačítko
na kontrolní krabičce.
7.7.7 Jakmile rozhodčí vyhodnotí pokus jako „nezdařený,“ mačká okamžitě červené
tlačítko na kontrolní krabičce. Jakýkoli rozhodčí, který v průběhu pokusu zahlédne
porušení pravidel, musí okamžitě zmáčknout červené tlačítko.
7.7.8 Pokus je „platný“, pokud svítí dvě (2) nebo tři (3) bílá světla. Pokus je
„nezdařený“, pokud svítí dvě (2) nebo tři (3) červená světla.
7.7.9 Pokud není k dispozicí systém světel rozhodčích, dává střední rozhodčí signál
„dolů“ k položení činky; rozhodčí rozhodnou pomocí malých bílých či červených
praporků. Signál „dolů“ musí být viditelný i slyšitelný, tj. střední rozhodčí musí říct
„dolů“ a současně mávnout paží směrem dolů. Před signálem „dolů“ se střední
rozhodčí musí ujistit, zda dva (2) postranní rozhodčí souhlasí. Podobně, pokud
jeden z postranních rozhodčích vidí v průběhu pokusu vážnou chybu, zvedne
červený praporek, aby na tuto chybu upozornil. Pokud je jeho názor v souladu
s názorem druhého postranního rozhodčího nebo středního rozhodčího, znamená to
většinu a střední rozhodčí zastaví pokus signálem k položení činky na pódium.
7.7.10 Náhradní rozhodčí musí sedět na určeném místě v dějišti závodu a musí být
připraven na povolání prezidentem jury.
7.7.11 Během vyhlášení výsledků musí rozhodčí zůstat na svých příslušných
místech.
7.8 TECHNICKÝ KOMISAŘ
7.8.1 Techničtí komisaři asistují řediteli soutěže a prezidentu jury v dohledu na
průběh soutěže.
7.8.2 Na mistrovství světa, olympijských hrách, olympijských hrách mládeže a
univerziádách jsou delegováni minimálně dva (2) techničtí komisaři na soutěžní
skupinu.
Povinnosti technických komisařů jsou následující:
7.8.3 Zajistit, že dějiště závodu a sportovní vybavení odpovídá TCRR.

7.8.4 Zajistit, že jsou všichni techničtí činovníci správně ustrojeni a informovat
prezidenta jury o kterýchkoliv, kteří nejsou.
7.8.5 Před začátkem soutěže zkontrolovat výstroj závodníků a v případě potřeby
vynutit příslušné normy TCRR. Pokud má být u závodníka provedena úprava nebo
je třeba odstranit mazivo a závodník již byl vyvolán, musí být dodržena příslušná
pravidla.
7.8.6 V průběhu soutěže zajistit, aby závodníka v dějišti závodu doprovázeli pouze
autorizovaní členové realizačního týmu.
7.8.7 Zajistit, že na pódium/jeviště nastupuje závodník, který byl vyvolán
komentátorem; to se může dít i během nakládání činky.
7.8.8 Zajistit, že s činkou nemanipuluje během pokusu nikdo jiný než závodník.
7.8.9 Ve spolupráci s nakladači kontroluje čištění osy a závodního pódia.
7.8.10 Pokud je to nutné, asistuje s rozdáváním a správnou aplikací čísel závodníků
a spínacích špendlíků v rozcvičovně.
7.8.11 Přijímá, uchovává a vrací (v případě, že jury vyhoví odvolání) karty odvolání.
7.8.12 Pomáhá antidopingovému personálu, je-li potřeba.
7.8.13 Sleduje a vynucuje dodržování pravidla 6.6.5.
7.9 VRCHNÍ MARŠÁL (Předpis)
7.9.1 Hlavní povinností vrchního maršála je přijímat nebo odmítat úpravy týkající
se nahlášení či změn u pokusů, které provedli členové realizačních týmů/závodníci
v kartě závodníka, v souladu s příslušnými pravidly a předpisy.
7.9.2 Vrchní maršál komunikuje informace vztahující se k přijatým nahlášením či
změnám u pokusů se stolem řízení soutěže prostřednictvím přímého telefonního
systému / interkomu nebo pomocí počítačového softwaru.
7.9.3 Na mistrovství světa, olympijských hrách, olympijských hrách mládeže a
univerziádě musí být vrchní maršál anglicky mluvící mezinárodní technický
činovník 1. kategorie, delegovaný IWF.
7.9.4 Je-li to požadováno, jsou také delegováni asistenti maršálů.
7.9.5 Vrchní maršál sleduje a vynucuje pravidlo 6.6.5.
7.10 ČASOMĚŘIČ
7.10.1 Na všech akcích IWF musí organizační výbor/pořádající členská federace
delegovat časoměřiče.
7.10. Časoměřiči musí být mezinárodní nebo národní techničtí činovníci nebo mít
služební certifikát IWF, výjimkou jsou akce dle pravidla 7.3.2.
7.10.3 Časoměřiči obsluhují časomíru v souladu s příslušnými normami TCRR.

7.10.4 Na začátku každého pokusu časoměřič nastaví a spustí časomíru z 1 minuty
(60 sekund) nebo 2 minut (120 sekund), v souladu s pravidlem 6.6. Čas musí začít
běžet v momentě, kdy hlasatel ukončil své hlášení ohledně pokusu v angličtině,
nebo kdy je činka naložena a nakladači opustili pódium, podle toho, která z těchto
skutečností nastala později.
7.10.5 Časoměřič zastaví časomíru okamžitě, jakmile je činka zvednuta z pódia.
7.10.6 Časoměřič znovu
závodníkových kolen.

spustí

časomíru,

jestliže

činka

nedosáhla

výše

7.10.7 Deset (10) minut před zahájením soutěže (představení závodníků) časoměřič
nastaví a spustí desetiminutový časový limit.
7.10.8 Aby mohla být prováděna tato činnost řádně, časoměřič úzce spolupracuje
s hlasatelem a prezidentem jury.
7.11 TAJEMNÍK SOUTĚŽE
7.11.1 Tajemník soutěže je zodpovědný za ověřování a shromažďování informací,
které jsou potřeba pro zdárný průběh soutěže a také za rozšiřování požadovaných
podepsaných informací.
7.11.2 Tajemník soutěže má zodpovědnost za vážní místnost a veškeré dění v ní.
7.11.3 Po skončení vážení může být po tajemníku soutěže požadováno, aby
asistoval v jiných částech soutěže.
7.11.4 Veškeré povinnosti vykonává ve spolupráci s jury, ředitelem soutěže a
technickými komisaři.
7.11.5 Tajemník soutěže dohlíží nad celým procesem vážení a rozděluje povinnosti
technickým činovníkům ve vážní místnosti.
7.11.6 Tajemník soutěže dohlíží, umísťuje, instruuje a/nebo rozděluje třicet (30)
minut před zahájením soutěže, ať už ve vážní místnosti nebo v rozcvičovně,
následující sportovní vybavení/ potřeby:






rozcvičovací pódia
shromažďuje akreditace závodníků a rozděluje karty závodníků/karty
odvolání
propustky do rozcvičovny
startovní čísla a špendlíky
očíslované nálepky pro členy realizačního týmu (dobrovolně)

7.11.7 Tajemník soutěže dohlíží na dodržování pravidla 6.6.5 a vynucuje jej.
7.12 HLASATEL
7.12.1 Povinností hlasatele je činit náležitá oznámení, aby soutěž zdárně probíhala.
To znamená uvést u pokusu alespoň:








instrukce pro nakladače, aby naložili požadovanou hmotnost
jméno závodníka
příslušnou členskou federaci závodníka/národní olympijský výbor
číslo závodníkova pokusu
ohlášení jména následujícího závodníka
rozhodnutí rozhodčích, zda se jedná o „platný“ či „nezdařený“ pokus

7.12.2 Pokud je požadováno, je možné delegovat asistenta (-y) hlasatele, jehož
funkcí je přijímat změny hmotnosti od vrchního maršála a informovat hlasatele.
7.12.3 Hlasatel provádí představování závodníků a technických činovníků a také
všechna požadovaná hlášení týkající se průběhu soutěže.
7.12.4 Jestliže čas a vývoj soutěže dovolí, může hlasatel provádět hlášení
nesouvisející se sportem, aby informoval publikum nebo jiné zúčastněné strany.
7.12.5 Hlasatel řídí vyhlášení vítězů v souladu s předpisem k pravidlu 6.9.
7.12.6 Pakliže není použito Technologického a informačního systému IWF, musí být
hlasatel mezinárodní technický činovník 1. nebo 2. kategorie.
7.13 SOUTĚŽNÍ LÉKAŘ
7.13.1 Na akcích IWF musí být soutěžní lékaři kvalifikovaní kliničtí lékaři s platnou
registrací a pojištěním profesní odpovědnosti. Soutěžní lékař musí mít osvědčení o
kurzu první pomoci nebo odborný ekvivalent. Soutěžní lékaři musí být držitelé
průkazu mezinárodního technického činovníka nebo služebního certifikátu.
7.13.2 Soutěžní lékaři musí být přítomni v místě konání soutěže od začátku až do
konce soutěže.
7.13.3 Soutěžní lékaři musí znát a používat místní zdravotnické vybavení a na
požádání pomáhat při antidopingových kontrolách.
7.13.4 Soutěžní lékaři musí být připraveni poskytnout lékařskou pomoc v případě
zranění či nemoci.
7.13.5 Soutěžní lékaři musí spolupracovat s týmovými lékaři a radit členům
realizačních týmů a závodníkům ohledně možností dokončení soutěže po
zranění.
7.13.6 Na mistrovství světa a olympijských hrách musí být současně ve
službě dva (2) lékaři. Oba soutěžní lékaři se nachází v dějišti závodu. Jeden
lékař je v rozcvičovně a druhý v těsné blízkosti soutěžního pódia/jeviště,
s ohledem na uspořádání prostoru v místě konání.
7.13.7 Pakliže je to třeba, mohou být týmoví lékaři požádáni o asistenci
soutěžním lékařům. Je-li zapotřebí lékařské ošetření, musí závodník
s ošetřením soutěžním lékařem souhlasit.

7.13.8 Delegovaní soutěžní lékaři mají odpovědnost v rámci dějiště závodu, za jeho
hranicí jejich odpovědnost končí.
7.13.9 V případě nehody nebo zranění musí soutěžní lékař posoudit situaci a
rozhodnout, je-li třeba ošetření v místním lékařském zařízení nebo týmovým
lékařem. Pakliže není k dispozici týmový lékař, záleží na soutěžním lékaři,
aby poskytl ošetření nebo věc přenechal místnímu zařízení.
7.14 OSTATNÍ POMOCNÝ PERSONÁL (Předpis)
Technickým činovníkům pomáhá při soutěži ostatní pomocný personál, jako např.
nakladači či prostředník v dějišti závodu.

8 REKORDY
8.1 Rekord je pokus, který překonává stávající rekord minimálně o jeden (1) kg.
8.2 IWF uznává světové mládežnické, juniorské, rekordy dospělých a veteránské
rekordy; dále olympijské a univerziádní rekordy v každé hmotnostní kategorii mužů
a žen, a to v trhu, nadhozu a dvojboji.
8.3 Závodníci soutěžící ve věkové skupině mládež mohou vytvořit mládežnické
rekordy, juniorské rekordy a rekordy dospělých.
8.4 Junioři mohou vytvořit juniorské rekordy a rekordy dospělých.
8.5 Dospělí mohou vytvořit rekordy dospělých.
8.6 Závodníci věkové skupiny masters mohou vytvořit rekordy masters.
8.7 Světové, kontinentální a regionální rekordy mohou být vytvořeny jen na akcích
IWF uvedených v kalendáři IWF, vyjímaje akce bronzové úrovně.
8.8 Rekordy masters mohou být vytvořeny pouze na akcích masters uvedených
v kalendáři IWF.
8.9 Olympijské rekordy mohou být vytvořeny jen na olympijských hrách.
8.10 Rekordy universiády mohou být vytvořeny jen na universiádě.
8.11 Světové/olympijské rekordy mohou být překonány jen ve věkové a hmotnostní
kategorii, do které je závodník přihlášen.
8.12 Rekordy musí být zaregistrovány v protokolu, včetně následujících informací:
 hmotnost rekordu
 typ disciplíny (trh, nadhoz, dvojboj)
 typ rekordu (věková skupina, světový/olympijský/univerziádní rekord)
 název akce, datum a místo
8.13 Pokud dva (2) a více závodníků dosáhnou stejného výsledku a je vytvořen nový
rekord, stane se držitelem rekordu ten závodník, který svůj pokus uskutečnil
nejdříve, bez ohledu na posloupnost soutěže, pokud je rozdělena do skupin dříve.

8.14 Rekordy jsou uznány ve chvíli, kdy závodník úspěšně projde antidopingovou
kontrolou podle antidopingové politiky IWF.

9 CEREMONIÁLY
9.1 ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL (Předpis)
Na začátku všech akcí IWF se koná zahajovací ceremoniál v souladu s předpisem k
pravidlu 9.1 a dohodami mezi IWF a pořádající členskou federací/organizačním
výborem.
9.2 ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL (Předpis)
Na závěr všech akcí IWF se koná závěrečný ceremoniál v souladu s předpisem k
pravidlu 9.2 a dohodami mezi IWF a pořádající členskou federací/organizačním
výborem.

10 OPATŘENÍ
10.1 JAZYKOVÉ NESROVNALOSTI
Objeví-li se nějaká nesrovnalost nebo odchylka mezi anglickou verzí TCRR a jinou
jazykovou verzí, týkající se obsahu, materiálů a/nebo zdrojů, převládá a platí verze
v anglickém jazyce.
10.2 INTERPRETACE
Vznikne-li potřeba ujasnit si výklad nebo aplikaci TCRR, měla by věc být
postoupena k Technickému výbor IWF.
10.3 PROTETICKÉ KONČETINY
Protetické končetiny jsou povoleny. Protetické končetiny nesmí být poháněny ani
schopny ukládat energii, která může být uvolněna během provádění pokusu.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 1.2
HMOTNOSTNÍ KATEGORIE

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.1 SOUTĚŽNÍ
PÓDIUM A JEVIŠTĚ
1 Jeviště musí:






být pevné konstrukce
měřit minimálně jeden tisíc (1000) cm × jeden tisíc (1000) cm
měřit maximálně 100 cm na výšku; měřeno od úrovně, kde jsou umístěni
rozhodčí a jury
mít schody dle norem Mezinárodního stavebního kodexu (IBC),6 které jsou
pevně připevněny k jevišti
mít 2 zábrany připevněny k jevišti; zábrany musí:
o měřit pět set (500) cm na délku
o měřit nejvýše dvacet (20) cm na výšku
o měřit nejvýše dvacet (20) cm na šířku
o být bezpečně upevněny na přední části jeviště, minimálně dvě stě
padesát (250) cm od okraje soutěžního pódia
o být bezpečně upevněny na zadní části jeviště, minimálně dvě stě
(200) cm od okraje soutěžního pódia

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.2 PÓDIUM
1 Soutěžní pódium musí být:








rovné
čtvercové
o rozměrech čtyři sta (400) cm na každé straně
vyrobeno nebo sestaveno z tvrdého dřeva, buď z masivu, nebo vrstveného
dřeva; použít lze maximálně dvacet (20) desek s drážkami nebo bez drážek
desky z tvrdého dřeva musí být spolu spojeny minimálně třemi (3) ocelovými
pruty.
deset (10) cm vysoké (pokud je umístěno na jevišti, pódium musí vystupovat
deset (10) cm nad úroveň jeviště)
mít deset (10) cm ohraničení (jestliže má okolí pódia podobnou či stejnou
barvu, vrchní okraj pódia musí být barevně odlišen)

2 Tréninková/rozcvičovací pódia musí:




6

mít tři sta (300) cm na šířku a dvě stě padesát (250) až tři sta (300) cm na
délku
mít povrch vyroben z jakéhokoliv neklouzavého materiálu
být očíslována, počínaje číslem jedna (1)

International Building Code

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.3 ČINKA
1 složení mužské sady – 190 kg













1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20 kg osa
25 kg kotouče
20 kg kotouče
15 kg kotouče
10 kg kotouče
5 kg kotouče
2,5 kg kotouče
2 kg kotouče
1,5 kg kotouče
1 kg kotouče
0,5 kg kotouče
uzávěry 2,5 kg

2 složení ženské sady – 185 kg













1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15 kg osa
25 kg kotouče
20 kg kotouče
15 kg kotouče
10 kg kotouče
5 kg kotouče
2,5 kg kotouče
2 kg kotouče
1,5 kg kotouče
1 kg kotouče
0,5 kg kotouče
uzávěry 2,5 kg

3 další kotouče, které musí být k dispozici na soutěžním pódiu/jevišti:



jedna (1) sada velkých kotoučů v plném rozměru [čtyřicet pět (45) cm],
vážících 5 kg
jedna (1) sada velkých kotoučů v plném rozměru [čtyřicet pět (45) cm],
vážících 2,5 kg

4 MUŽSKÁ OSA














vyrobena z chromované oceli
vybavena rýhováním v části určené pro
úchop
hmotnost = 20 kg
délka = 220 cm
náboje = 5 cm průměr / 41,5 cm délka
střední část = 2,8 cm průměr /
131 cm délka
2 části určené pro úchop vzdálené 44,5
cm od ráfků nábojů, s nerýhovaným
proužkem širokým 0,5 cm a
umístěným 19,5 cm od ráfků nábojů
rýhování uprostřed = 12 cm délka
označení modrým znakem na obou
koncích a uprostřed osy
tolerance = od +0,1% do -0,05%
průměr ráfku = nejméně 7,3 cm,
nejvýše 8,0 cm
náboje se musí volně otáčet

5 ŽENSKÁ OSA













vyrobená z chromované oceli
vybavena rýhováním v části určené pro
úchop
hmotnost = 15 kg
délka = 201 cm
náboje = 5 cm průměr / 32 cm délka
střední část = 2,5 cm průměr /
131 cm délka
2 části určené pro úchop vzdálené 42 cm
od ráfků nábojů, s nerýhovaným
proužkem širokým 0,5 cm a umístěným
19,5 cm od ráfků nábojů
označení žlutým znakem na obou koncích
a uprostřed osy
tolerance = od +0,1% do -0,05%
průměr ráfku = nejméně 6,3 cm, nejvýše
7,5 cm
náboje se musí volně otáčet

6 ZÁVODNÍ KOTOUČE
a) průměr
 kotouče ≥ 10 kg : 45 cm ± 0,1 cm tolerance
 kotouče < 10 kg ≤ 45 cm ± 0,1 cm tolerance
b) materiál
 kotouče ≥ 10 kg: potažené gumou nebo plastem a oboustranně trvale
obarvené
 kotouče < 10 kg: mohou být vyrobené z kovu nebo jiného materiálu
schváleného IWF
c) tolerance
 kotouče > 5 kg: od +0,1% do -0,05%
 kotouče ≤ 5 kg: od +10 gramů do -0 gramů na kus
d) označení
 všechny kotouče musí být jasně označeny číslem udávajícím hmotnost
v kilogramech.
e) velikosti
Šířka

Průměr

7 TRÉNINKOVÉ KOTOUČE




tolerance = od +0,8 % do -0,8 %
vyrobeny v barvách s odpovídající hmotností, dle pravidla 3.3.3.6
mohou být vyrobeny v černé barvě s ráfky v odpovídajících barvách a
označeny jako „tréninkové“

8 UZÁVĚRY






vyrobeny z chromované oceli
otvor = 5 cm průměr
mohou být navrženy pro vnitřní nebo vnější nakládání kotoučů o hmotnosti
2 kg a méně
šířka = nejvýše 7,0 cm
tolerance = od +10 gramů do -0 gramů na kus

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.3.11
ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ ČINKY
MUŽSKÁ ČINKA7

7

collar = uzávěr

ŽENSKÁ ČINKA8

8

collar = uzávěr

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.4 VÁHY
1 Váhy musí:







být elektronické; s displejem a/nebo s tiskovým výstupem nebo obojím
nosnost = do hmotnosti 200 kg
s přesností maximálně na 50 g
minimálně tři (3) váhy – oficiální váha, testovací váha a váha v tréninkové
hale
musí mít osvědčení místních úřadů, ne starší než tři (3) měsíce před datem
zahájení akce
váhy na olympijských hrách a olympijských hrách mládeže musí být
kalibrovány denně

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.5 ČÍSLA
ZÁVODNÍKŮ / POVOLENÍ PRO VSTUP
ZÁVODNÍKŮ DO ROZCVIČOVNY /
POVOLENÍ PRO VSTUP DO
ROZCVIČOVNY / KARTY ODVOLÁNÍ
Pořádající federace / organizační výbor musí dodat závodníkům dostatečné
množství čísel a spínacích špendlíků.
1 Čísla pro závodníky:









minimálně 100 cm2
maximálně 150 cm2
text a pozadí mohou být v jakékoli barvě
velikost textu a barva textu musejí být zřetelné, stručné a čitelné i ze
vzdálenosti
startovní čísla jsou v rozmezí od 1 do 18, dle potřeby
pro každou skupinu jsou vydávána nová startovní čísla
bezpečně připevněna čtyřmi špendlíky (jedním na každém rohu), a to na
nohavici závodníkova dresu
loga (IWF, pořádající federace, národního olympijského výboru, sponzorů
atd.) jsou přípustná, ovšem platí příslušná pravidla a předpisy pro
identifikaci výrobců (viz pravidlo 4.9)

2 Povolení závodníků pro vstup do rozcvičovny:







uvádí pohlaví, hmotnostní kategorii, příslušnou skupinu
je na nich uvedeno slovo „závodník“
musí být vyrobena z kartonu nebo podobného materiálu
pozadí a text mohou mít jakoukoli barvu
rozmanité a/nebo různé barvy pro každou skupinu
velikost textu a barva textu musejí být zřetelné, stručné a čitelné i ze
vzdálenosti




připevněna šňůrkou
loga (IWF, pořádající federace, národního olympijského výboru, sponzorů
atd.) jsou přípustná, ovšem platí příslušná pravidla a předpisy pro
identifikaci výrobců (viz pravidlo 4.9)

3 Povolení pro vstup do rozcvičovny:








uvádí pohlaví, hmotnostní kategorii, příslušnou skupinu
musí být vyrobena z kartonu nebo podobného materiálu
pozadí a text mohou mít jakoukoli barvu
rozmanité a/nebo různé barvy pro každou skupinu
velikost textu a barva textu musejí být zřetelné, stručné a čitelné i ze
vzdálenosti
připevněna šňůrkou
loga (IWF, pořádající federace, národního olympijského výboru, sponzorů
atd.) jsou přípustná, ovšem platí příslušná pravidla a předpisy pro
identifikaci výrobců (viz pravidlo 4.9)

4 Karty odvolání






musí být vyrobeny z tvrdého papíru o minimální velikosti 20×9 cm
musí na ní být uvedeno „karta odvolání“
musí na ní být uvedeno buď vylosované číslo, nebo
musí uvádět velkými písmeny, čitelnými ze vzdálenosti: pohlaví, hmotnostní
kategorii a skupinu; barva a text musí odpovídat kartám závodníků dané
skupiny
loga (IWF, pořádající federace, národního olympijského výboru, sponzorů
atd.) jsou přípustná, ovšem platí příslušná pravidla a předpisy pro
identifikaci výrobců (viz pravidlo 4.9)

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.6.1 SYSTÉM
SVĚTEL ROZHODČÍCH
1 Systém světel rozhodčích se skládá z jedné (1) ovládací krabičky pro každého ze
tří (3) rozhodčích a je vybaven:



dvěma (2) tlačítky, jedním (1) bílým a jedním (1) červeným
jedním (1) varovným světelným a zvukovým indikátorem

2 Jeden (1) přístroj dávající vizuální a zvukový signál „dolů“, je umístěn na stojanu
před závodním pódiem/jevištěm, jedno sto (100) cm od středního rozhodčího na
jakoukoli stranu, ve výšce nejméně 50 cm nad soutěžním pódiem/jevištěm.
3 Dvě (2) či více sad světel rozhodčích vybavené třemi (3) červenými a třemi (3)
bílými světly, ukazujícími rozhodnutí rozhodčích závodníkům a publiku, je
umístěno v soutěžní hale a jedna (1) sada v rozcvičovně.
4 Kontrolní panel umístěný na stolu jury, vybavených třemi (3) červenými a třemi
(3) bílými světly, která se rozsvítí, jakmile rozhodčí zmáčknou příslušné tlačítko. Je
také vybaven signalizačním zařízením, které může být použito k přivolání
kteréhokoli nebo všech rozhodčích ke stolu jury.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.6.12
KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ JURY
1 Zařízení je vybaveno pěti (5) zelenými, pěti (5) bílými a pěti (5) červenými světly.
Každý člen jury má zařízení s červeným a bílým tlačítkem. Jakmile členové jury
zmáčknou jedno (1) z tlačítek, rozsvítí se zelené světlo. Bílá nebo červená světla se
na zařízení rozsvítí až poté, co rozhodli všichni členové jury. Kontrolní zařízení jury
nemá naprogramované tři (3) sekundy pro změnu rozhodnutí.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.6.14
ČASOMÍRA
1 Přesné zařízení pro měření času, ať už elektronické nebo digitální, musí odpovídat
následujícímu:




pracuje nepřetržitě až do limitu patnácti (15) minut
ukazuje intervaly nejvýše po jedné (1) sekundě
vydává automatické zvukové signály při zobrazení hodnoty devadesát (90)
sekund, třicet (30) sekund a nula (0) sekund.

2 Uplynulý čas musí být současně zobrazován na třech (3) oddělených místech
v rámci dějiště závodu:




v rozcvičovně
směrem k publiku
směrem k závodníkovi

PŘEDPIS K PRAVIDLU 3.3.7
TECHNOLOGIE ZPĚTNÉHO PŘEHRÁNÍ
VIDEA (VPT)
1 Požadavky na VPT:
a) minimálně čtyři (4) kamery: Kamery budou umístěny kolem jeviště, tři (3) kamery
budou situovány v přední části jeviště tak, aby byly co nejblíže třem sedícím
rozhodčím, čtvrtá kamera se umístí na boční hranu jeviště v rovině se středem
pódia, ale ne dále od soutěžního pódia, než čtyři sta (400) cm (měřeno od boční
strany) soutěžního pódia. Tři (3) kamery umístěné před jevištěm by měly být
umístěny ve výšce 30 cm nad soutěžním pódiem a boční kamera by měla být ve
výšce soutěžního pódia.
b) VPT používá vlastní signál, ale musí být připojen k výsledkové tabuli a/nebo k
obrazovce a televizi / vysílání umožňující televizním divákům, i těm v místě závodu,
zhlédnout opakovaný záběr. Pokud závodník nebo tým podá odvolání, obrazovka
a/nebo TV musí uvést slovo „odvolání“.
c) VPT musí sloužit více účelům, včetně video archivů pro pozdější použití (např.
školení technických činovníků, vědecké analýzy, semináře / vzdělávání atd.).
2 VPT je umístěna na stole jury nebo poblíž a příslušný monitor musí být k
dispozici na stole jury (tj. stůl jury má dva (2) monitory; Systém zobrazení v reálném
čase a monitor VPT). Jedna (1) Tabule pokusů je přednostně umístěna v blízkosti
schodů na jeviště, aby bylo možné kontrolovat, zda následující závodník čeká až
proběhne procedura VPT.
3 Operační tým pro VPT musí být vyškolený a schopný rychlé a efektivní
manipulace s VPT v případě odvolání.
4 Proces může být zahájen jury (zastavením soutěže) nebo závodníkem/týmem
(předložením karty odvolání technickému komisaři) předtím, než je časomíra
spuštěna pro další pokus nebo předtím, než se na jevišti objeví další závodník, který
byl vyvolán, podle toho, která skutečnost nastala později.
Po obdržení karty odvolání zastaví technický komisař okamžitě soutěž.
5 Proces zpětného přehrávání kontroluje pouze jury. Než jury přistoupí k procesu
zpětného přehrávání, musí zkontrolovat platnost odvolání.
6 Jury může dle vlastního uvážení také zahájit proces VPT, a to v případě, kdy je
většinový názor členů jury v rozporu s výrokem rozhodčích.
7 Počet opakovaných přehrání není nijak omezen, jury však musí učinit své
rozhodnutí co možná nejrychleji.
8 Pro změnu výroku rozhodčích po využití VPT je vyžadována většina členů jury.

9 Odvolání podané závodníkem/týmem
9.1 Závodník/tým mohou podat odvolání pouze u vlastních pokusů.
9.2 Každému závodníkovi je při vážení poskytnuta jedna (1) karta odvolání.
9.3 Pokud chce závodník/tým podat odvolání proti výroku rozhodčích nebo jury,
musí být odvolání podáno nejbližšímu technickému komisaři prostřednictvím karty
odvolání.
9.4 Po převzetí odvolání musí technický komisař soutěž zastavit, aby postoupil věc
jury.
9.5 Odvolání může být jedním závodníkem podáno pouze jednou. Pokud však jury
žádosti vyhoví, závodníku/týmu právo odvolání zůstává.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 5.1 AKCE IWF
a) KVALIFIKAČNÍ AKCE






žádost o zařazení do kalendáře IWF musí být předložena minimálně šest (6)
měsíců před akcí (s výjimkou mistrovství světa), výše uvedené podléhá
schválení IWF
rozpis musí být členskou federací/organizačním výborem zaslán IWF ke
schválení čtyři (4) měsíce před akcí pro ověření
je-li rozpis schválen, musí být zveřejněn nejpozději tři (3) měsíce před akcí.
Platí pouze pro akce dospělých a juniorů.
předběžné a závěrečné přihlášky musí být poskytnuty do 7 dnů před
uzávěrkami
výsledky musí být poskytnuté ve formátu dle výsledkové šablony do 7 dnů od
skončení akce.

b) NEKVALIFIKAČNÍ AKCE
Organizovány IWF, kontinentálními federacemi, regionálními federacemi, členskými
federacemi, kluby (schválené členskými federacemi); plánování, řízení a organizace
takových akcí musí být v souladu s pravidly, jak je definováno TCRR, zejména v
příslušných článcích uvedených v oddíle pravidel 5.1, oddíle pravidel 5.2, oddíle
pravidel 5.5, oddíle pravidel 5.6, oddíle pravidel 5.7 a předpisech k pravidlům 5.1 a
5.2, pokud IWF nedoporučí jinak.
Použití Technického a informačního systému pro řízení soutěže na mistrovství světa
mládeže a vybraných akcích IWF:
 použití licencovaného systému řízení soutěže na kontinentálních
mistrovstvích mládeže
 použití licencovaného systému řízení soutěže na hrách zahrnujících více
sportů
 použití licencovaného systému řízení soutěže na jiných akcích
Podrobnosti budou uvedeny v pravidlech kalendáře IWF.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 5.2
MISTROVSTVÍ SVĚTA
Následující předpis se vztahuje na všechna mistrovství světa (mládeže, juniorů,
dospělých), pokud není stanoveno jinak.
1 IWF je držitelem práv k mistrovstvím světa; pouze členské federace mají právo
podat žádost akci pořádat. Členské federace jsou během procesu žádání a během
pořádání povzbuzovány, aby uzavřely partnerství s místními sportovními a vládními
organizacemi a také takovými, které se věnují podpoře cestovnímu ruchu.
2 Návrhy k organizování mistrovství světa musí být učiněny šedesát (60) dní před
zasedáním Výkonné rady IWF, na jehož programu je rozhodnutí o přidělení
pořadatelství příslušného mistrovství. Sekretariát IWF zašle formulář k pořádání
akce na žádost zainteresované členské federace nebo jejího pověřeného zástupce.
Vyplněný formulář musí být zaslán zpět na sekretariát IWF k vyhodnocení.
3 O přidělení mistrovství světa rozhoduje Výkonná rada IWF.
4 Po přidělení pořadatelství mistrovství světa uzavřou IWF a pořádající členská
federace dohodu týkající se hlavních povinností a podmínek organizace mistrovství,
na základě odevzdaného formuláře.
5 Délka trvání mistrovství světa je, pokud nerozhodne Výkonná rada IWF jinak,
následující:
• mistrovství světa mládeže = ne méně než šest (6) soutěžních dní
• mistrovství světa juniorů = ne méně než sedm (7) soutěžních dní
• mistrovství světa dospělých = ne méně než osm (8) soutěžních dní, výjimkou je
olympijský rok
6 ODPOVĚDNOSTI – POŘÁDAJÍCÍ ČLENSKÁ FEDERACE / ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Pořádající členská federace / organizační výbor musí dodržet následující finanční
odpovědnosti a podmínky:
6.1 Nabídnout všem účastníkům za fixní denní sazbu ve schválené měně
následující:
•
•
•
•
•
•

ubytování a stravu
místní dopravu
přístup na soutěž a trénink
přístup na oficiální jednání
závěrečný banket
další běžné služby

Po přidělení akce Výkonnou radou IWF je schválena pevná denní sazba s ujištěním,
že poskytované služby odpovídají uvedeným cenám.
6.2 Zajistit účastníkům dopravu a tréninkové prostory a prostředky nejméně čtyři
dny před zahájením mistrovství.

6.3 Zajistit zdarma ubytování a stravu, po dobu konání soutěží a dva dny navíc, až
pro čtyřicet pět (45) delegovaných technických činovníků. O množství těchto
technických činovníků se rozhoduje s ohledem na počet soutěžních dnů, počet a typ
organizovaných mistrovství světa a další okolnosti. Závisí to rovněž na dohodě mezi
IWF a pořádající federací / organizačním výborem.
Jestliže jsou Výkonná rada IWF a zasedání výborů pořádány společně
s mistrovstvím světa, vybraným technickým činovníkům, kteří jsou členy výboru
a/nebo členy komisí, je poskytováno zdarma ubytování po dobu konání soutěží a
pět dní navíc. Aby mohli požívat výše uvedených výhod, musí být techničtí činovníci
nebo sportovní lékaři přítomni a k dispozici po celou dobu konání mistrovství.
Všichni účastníci musí platit za další případné dny navíc.
6.4 Písemně zaručit, že ceny ubytování vyčíslené šest (6) měsíců před mistrovstvím
světa se nezvýší, pokud to zvlášť neschválí IWF.
6.5 Zdarma zajistit náležitosti pro kongres IWF, zasedání výkonné rady, výborů,
komisí, slyšení, schůze pro ověřování konečných přihlášek, schůze technických
činovníků (před zahájením akce a uprostřed trvání akce) a vzdělávací seminář(e).
Náležitostmi se rozumí: zasedací místnost(i), tlumočníci, audiovisuální vybavení,
jmenovky, vhodné sezení, čelní stůl, káva, občerstvení, psací potřeby, papír atd.
6.6 Zdarma zajistit technickou organizaci a všechny příslušné služby včetně
sportovního vybavení, sál a prostory s adekvátním zařízením, technický personál,
první pomoc/záchranáře, občerstvení atd.) pro všechny skupiny a tréninky na
mistrovství světa, jak je vyžadováno příslušnými ustanoveními TCRR.
6.7 Zdarma ubytovat po dobu konání soutěží a pět (5) dní navíc, předsedy
technické, lékařské, tréninkové a výzkumné komise, pokud nejsou delegovanými
technickými činovníky.
6.8 Zdarma poskytnout zpáteční cestu business třídou, ubytování a stravu po dobu
konání soutěží a šest (6) dní navíc pro prezidenta IWF a generálního tajemníka.
Dále pak cestu druhou/turistickou třídou, ubytování a stravu pro pět (5) členů
sekretariátu, pro čtyři (4) pracovníky zajišťující Technický a informační systém a
jmenovaného tiskového delegáta.
6.9 Poskytnout prostory s příslušným technickým a technologickým vybavením pro
sekretariát IWF: pro jednání, kurzy a kongres během mistrovství světa.
6.10 Zaplatit všechny náklady cesty, ubytování a stravy pro následující technické
návštěvy, které hodnotí přípravu pořádající federace/organizačního výboru:




mistrovství světa mládeže – dvě technické návštěvy
mistrovství světa juniorů – tři technické návštěvy
mistrovství světa dospělých – čtyři technické návštěvy

6.11 Zajistit pamětní medaile a diplomy
akreditovaným účastníkům mistrovství.

všem

závodníkům

a

ostatním

6.12 Zajistit dostatečný počet národních technických činovníků k zajištění řádného
průběhu soutěží, pod dohledem ředitele soutěže a/nebo prezidenta jury.

6.13 Poskytnout každému závodníkovi a akreditovanému účastníkovi základní
zdravotní péči v případě zranění nebo nemoci.
6.13.1 Záchranáři s příslušným vybavením pro poskytnutí první pomoci musí být
přítomni v místě konání jak během soutěže, tak během tréninků.
6.13.2 Místnost záchranářů / první pomoci musí být v místě konání soutěže a musí
být vybavena základním lékařským vybavením jako např. ledem, obvazy, léky proti
bolesti a dalšími nutnými prostředky pro vyšetření a počáteční ošetření zraněných
či nemocných závodníků nebo jiných akreditovaných účastníků.
6.13.3 Během konání celého mistrovství světa musí být primární péče kdykoliv
dostupná všem akreditovaným účastníkům. Náklady primární péče nese pořádající
federace/organizační výbor, týká se péče výhradně ve vztahu k závodníkům a jiným
akreditovaným účastníkům.
Pořádající federace / organizační výbor má právo na proplacení všech nákladů
vynaložených v souvislosti s poskytnutím lékařských služeb, prostřednictvím
regulačních orgánů.
6.13.4 Jestliže se během konání mistrovství světa objeví jakákoli vážná nemoc nebo
zranění, nejprve musí být poskytnuta příslušná primární péče. Je-li zapotřebí další
léčba, záleží na úsudku lékařů pořádající federace / organizačního výboru, po
konzultaci s předsedou Lékařské komise IWF nebo pověřenou osobou.
6.13.5 Výkonná rada IWF doporučuje použít výše uvedený
kontinentálním a regionálním federacím na jejich soutěžích.

postup

všem

6.14 Obstarat vhodné komplexní zdravotní pojištění pro mistrovství světa a před
zahájením mistrovství poskytnout sekretariátu IWF ověřenou kopii záruky
odškodnění.
6.15 Poskytnout bezplatný vysokorychlostní internet v místě konání i v hotelech.
7 ODPOVĚDNOSTI – ZŮČASTNĚNÉ ČLENSKÉ FEDERACE
7.1 Zúčastněné delegace musí akceptovat ubytování nabízené pořádající federací /
organizačním výborem, za cenu uvedenou v rozpisu. Částka musí být odsouhlasena
IWF a musí přiměřeně odpovídat úrovni nabízených služeb.
7.2 Zaplatit pořádající federaci / organizačnímu výboru registrační poplatek 200 $
(USD) za každého člena výpravy. Tento poplatek je rozdělen mezi pořádající federaci
/ organizační výbor a IWF: a to tak, že na každý subjekt připadá 100 $.
7.3 Registrační poplatek nemusí platit členové Výkonné rady IWF, VIP/hosté,
členové sekretariátu IWF, delegovaní techničtí činovníci, tiskový delegát a
akreditovaní novináři.
7.4 Členové výborů IWF a delegáti kongresu, kteří se pouze účastní příslušného
zasedání (odjíždějí nejpozději v první den soutěže) jsou rovněž zproštěni tohoto
poplatku. Ovšem pokud zůstávají na mistrovství i po kongresu, nemohou tyto osoby
využívat privilegia související s akreditací, jako je doprava, vstup na soutěže nebo
jakékoliv společenské akce, pokud poplatek nezaplatí.

7.5 Členské federace účastnící se mistrovství světa tak činí na vlastní riziko.
Federace musí převzít plnou morální a finanční odpovědnost za své akreditované
účastníky, s ohledem na jejich zdraví a pohodlí, a v případě nehody nebo vzniklé
újmy.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 6.4 VÁŽENÍ
1 Vážení probíhá v místnosti s následujícím vybavením:













oficiální soutěžní váhou, umístěnou za zástěnou: na místě poskytujícím
soukromí
startovní listinou umístěnou při vstupu do vážní místnosti
vážní listinou
kartami závodníků
povoleními závodníka pro vstup do rozcvičovny
kartami odvolání
povoleními pro vstup do rozcvičovny (pro členy realizačních týmů)
psacími potřebami
startovními čísly a spínacími špendlíky
dostatečným počtem stolů a židlí pro vážící sekretariát
kontejnerem pro uložení akreditací závodníků
očíslovanými samolepkami pro členy realizačních týmů (dobrovolně)

2 Vážící sekretariát se skládá z:






tajemníka soutěže
rozhodčích ve službě
asistenta tajemníka soutěže (dobrovolně)
činovníka pro vážení (dobrovolně)
asistenta činovníka pro vážení (dobrovolně)

3 Každý závodník dané kategorie musí být zvážen za přítomnosti dvou rozhodčích.
Oba rozhodčí musí být stejného pohlaví jako závodník.
4 Oba rozhodčí ověří tělesnou hmotnost závodníka a dodají ji v psané nebo tištěné
podobě tajemníkovi soutěže. Tajemník soutěže zaznamenává tělesnou hmotnost do
karty závodníka a vážní listiny.
5 Závodníka může na vážení doprovázet jeden autorizovaný člen realizačního týmu.
Jestliže není stejného pohlaví jako závodník, musí zůstat mimo místo, kde je
umístěna oficiální váha.
6 Tělesné hmotnosti musí být zaznamenávány přesně tak, jak byly napsány nebo,
pokud je používán, jak jsou uvedeny na elektronickém výtisku.
7 Závodníci jsou voláni jednotlivě do vážní místnosti, vzestupně dle jejich
vylosovaného čísla. Závodníci, kteří nejsou přítomni, když je na nich řada, jsou
zváženi až po skončení vyvolávání.
8 Pokud jsou do jedné skupiny spojeny různé hmotnostní kategorie, posloupnost
vážení musí být kategorie za kategorií, kdy nejdřív se váží závodníci z nižší
hmotnostní kategorie a posléze ti z vyšší.
9 Závodníci musí prokázat svou totožnost předložením pasu (nebo průkazu
totožnosti v angličtině, obsahujícím datum narození domácích závodníků)
tajemníkovi soutěže. Tajemník soutěže musí ověřit totožnost závodníka.

Na olympijských hrách a olympijských hrách mládeže je dostatečným prokázáním
identity akreditační karta MOV / organizačního výboru her. Závodníci nejsou
povinni nosit své pasy nebo průkazy totožnosti na vážení.
Na všech ostatních hrách zahrnujících více sportů určí požadavky na prokázání
totožnosti ředitel soutěže ve spolupráci s technickým delegátem, pokud byl
jmenován. Závodníci a členové realizačních týmů budou řádně informováni
prostřednictvím rozpisu a / nebo během schůze pro ověřování konečných přihlášek.
10 Závodníci jsou váženi buď zcela nazí, nebo ve spodním prádle (části oděvu
závodníka: dres, unitard, kraťasy a tričko nejsou považovány za spodní prádlo).
Závodník nesmí mít během vážení boty, ponožky nebo jinou obuv.
Tajemník soutěže a jiní členové sekretariátu vážení jsou vhodně odcloněni od
vlastního procesu vážení.
11 Závodník s protézou musí být zvážen s protézou. Hmotnost závodníka včetně
protézy je považována za tělesnou hmotnost závodníka.
12 Závodníci mají právo nosit během vážení šperky, vlasové ozdoby nebo
náboženskou pokrývku hlavy, ale nesmí mít při vážení hodinky.
13 Ve vážní místnosti musí být dodržovány vyhovující hygienické podmínky.
Desinfekční čističe a utěrky k očištění váhy by měly být k dispozici, je-li to
požadováno.
14 Závodník je v kategorii, v níž startuje, vážen pouze jednou. Závodník, který má
nižší nebo vyšší hmotnost, než je limit hmotnostní kategorie, se může vážit kolikrát
je třeba k dosažení hmotnostního limitu. Takovýto vracející se závodník je zvážen
hned bez ohledu na pořadí nástupu na váhu.
15 Závodník, který ve vymezeném čase pro vážení nenaváží předepsanou hmotnost
pro danou hmotnostní kategorii, v níž je oficiálně přihlášen, je ze soutěže vyloučen.
Dále má však právo využívat veškerá privilegia akreditovaného účastníka, jako jsou
trénink, doprava, společenské události atd.
16 Během vážení musí člen realizačního týmu nebo závodník podepsat na kartě
závodníka jeho zaevidovanou tělesnou hmotnost a nahlásit hodnoty prvních pokusů
v trhu a nadhozu, s ohledem na pravidlo 6.6.5.
Jakékoli následné změny v nahlášených základních pokusech budou považovány za
některou ze dvou (2) možností změny.
17 Protokol o vážení je zpřístupněn všem zúčastněným stranám co nejdříve po
dokončení vážení.
18 Pokud je závodník oficiálně zvážen do příslušné hmotnostní kategorie, je mu
poskytnuto povolení vstupu do rozcvičovny, karta odvolání a doprovázejícím členům
realizačního týmu jsou rovněž poskytnuta povolení vstupu do rozcvičovny.
Tajemník soutěže vybere od závodníka akreditaci. Ke vstupu do rozvičovny jsou
oprávněni jen závodníci a členové realizačního týmu vybaveni povolením ke vstupu
do rozcvičovny.

Následující přidělení se týkají každé skupiny:
jeden (1) závodník – tři (3) povolení ke vstupu
dva (2) závodníci – čtyři (4) povolení ke vstupu
Každý další závodník (při kombinovaných kategoriích/soutěžích) – dvě (2) povolení
ke vstupu na závodníka.
19 Po vážení jsou závodníci a/nebo členové realizačního týmu informováni o
přidělení rozcvičovacího pódia. Očíslovaná rozcvičovací pódia jsou přidělována
tajemníkem soutěže na konci vážení, s ohledem na startovní číslo závodníka.
V případě, že soutěží více než jeden závodník z jednoho státu nebo je počet
závodníků vyšší než počet rozcvičovacích pódií, technický komisař/technický
delegát přidělí rozcvičovací pódia flexibilně.
20 Tajemník soutěže monitoruje bezpečné vybírání akreditací závodníků a distribuci
vstupů do rozcvičovny pro závodníky.
21 Po skončení vážení dostane každý závodník startovní číslo. Závodník s nejnižším
vylosovaným číslem má startovní číslo 1, dále jsou popořadě přidělována ostatní
startovní čísla všem závodníkům ve skupině. Pokud je ve skupině více
hmotnostních kategorií, nejdříve jsou přidělována startovní čísla nižší váhové
kategorii, pak vyšší.
Příklad:

Startovní čísla jsou závodníkům přidělována v rozcvičovně nejpozději třicet (30)
minut před začátkem soutěže, popořadě podle startovních čísel závodníků.
Čísla jsou připevněna špendlíky na závodníkův dres. Umístění startovního čísla na
stranu nohy nebo bok je podmíněno dispozicemi v místě závodu a také umístěním
stolu řízení soutěže.
Aby měl vrchní maršál snadnější identifikaci členů realizačních týmů, mohou být
odpovídající očíslované nálepky rozdány i členům realizačních týmů.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 6.5
PŘEDSTAVENÍ
1 Jestliže se závodník nedostaví na představení závodníků, bude požádán, aby svou
nepřítomnost vysvětlil prezidentu jury, který, po dohodě s ředitelem soutěže,
rozhodne o varování nebo dalším postupu.
2 Po představení závodníků jsou v následujícím pořadí představeni techničtí
činovníci:











střední rozhodčí
postranní rozhodčí
náhradní rozhodčí
vrchní maršál
časoměřič
techničtí komisaři
soutěžní lékaři
prezident jury
členové jury
náhradní členové jury

3 Jestliže se technický činovník nedostaví na představení, bude požádán, aby svou
nepřítomnost vysvětlil prezidentu jury, který, po konzultaci s prezidentem IWF,
rozhodne o varování nebo dalším postupu.
4 Všichni techničtí činovníci jsou představováni před soutěžním pódiem, s výjimkou
jury. Členové jury jsou představováni po dokončení představení ostatních
technických činovníků u stolu jury. Nejdříve je představen prezident jury a pak
ostatní členové jury, jak uvádí protokol.
5 Pakliže prezident jury nerozhodne jinak, všichni techničtí činovníci musí mít
během představení sako a nesmí mít akreditační karty.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 6.6.5
PRAVIDLO 20 KG
1 Pokud není uvedeno jinak, je na všech akcích IWF aplikováno pravidlo 6.6.5.
2 Příklad: závodník má nahlášený dvojboj ve výši 200 kg. Součet hmotností
základních pokusů v trhu a v nadhozu musí být roven, nebo převyšovat, 180 kg
(např.: 80 kg a 100 kg; 77 kg a 103 kg nebo jakákoliv jiná kombinace)
3 Proces aplikace pravidla 20 kg:
Tajemník soutěže a rozhodčí (sekretariát vážení) jsou v průběhu vážení první linií
kontroly správné aplikace pravidla 20 kg.
Po zveřejnění protokolu vážení jsou za dohled nad nahlášenými dvojboji a
základními pokusy zodpovědní následující techničtí činovníci:







vrchní maršál a jeho asistenti
technický komisař v rozcvičovně
operátoři systému řízení soutěže
ředitel soutěže
jury

Ve všech případech, kdy závodník/člen realizačního týmu odmítne uposlechnout
nařízení jury nebo příslušného technického činovníka, je tento vyloučen ze soutěže.
POZNÁMKA: Odpovědnost podřídit se příslušným ustanovením TCRR leží plně na
závodnících/členech realizačních týmů.
4 Pokud hodnoty základních pokusů odporují pravidlu 20 kg, musí jakýkoli z výše
zmíněných technických činovníků okamžitě upozornit závodníka/příslušného člena
realizačního týmu, aby provedl nutné změny.
5 Pokud je závodníkův základní pokus v trhu nižší, než požaduje pravidlo 20 kg,
musí být závodník/člen realizačního týmu na tuto skutečnost upozorněn vrchním
maršálem nebo technickým komisařem v rozcvičovně, že základní pokus v nadhozu
musí být zvýšen tak, aby byl v souladu s pravidlem 20 kg.
6 Pokud závodník/člen realizačního týmu neučiní nutnou změnu prvního pokusu
v nadhozu a odmítá tak učinit, je okamžitě po odmítnutí vyloučen ze soutěže.
7 Pokud závodník/člen realizačního týmu nerespektuje pravidlo 20 kg, tato
skutečnost unikne pozornosti všech technických činovníků, závodník pokus(-y)
absolvuje, ať už úspěšně či nikoliv, a tento prohřešek je zaznamenán až po
provedení pokusu(-ů), jsou všechny takto absolvované pokusy v nadhozu, které
nejsou v souladu s pravidlem 20 kg, hodnoceny jako „nezdařené.“
Závodník/člen realizačního týmu je nucen volit hmotnost činky v souladu
s pořadím nástupu a pravidlem 20 kg pouze v rámci svých tří (3) pokusů
v nadhozu. Žádné dodatečné pokusy nebudou umožněny.
8 Jestliže závodník nebo člen realizačního týmu nerespektuje pravidlo 20 kg a
chyba je technickými činovníky odhalena až po ukončení soutěže, závodníkův
dvojboj není platný a je příkazem jury vymazán z konečných výsledků.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 6.6.6 POŘADÍ
NÁSTUPU ZÁVODNÍKŮ & PŘEDPIS
K PRAVIDLU 6.8 URČOVÁNÍ POŘADÍ
JEDNOTLIVCŮ A DRUŽSTEV
Pořadí nástupu je soutěžní postup, který určuje, kdy je závodník vyvolán, aby
provedl svůj pokus.
Určování pořadí stanovuje umístění závodníků v rámci jejich specifické hmotnostní
kategorie.
Příklad: muži do 56 kg, skupina A a skupina B
Pokud jsou hmotnostní kategorie rozděleny do skupin, odpovídá pořadí průběhu
soutěže opačnému abecednímu pořadí (tj. skupina C soutěží první, následuje
skupina B a skupina A soutěží jako poslední).
Pokud soutěž probíhá na více pódiích současně, mohou současně soutěžit pouze
skupiny různých hmotnostních kategorií.
POZNÁMKA: Čísla v závorkách určují pořadí nástupu.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 6.9 VYHLÁŠENÍ
VÍTĚZŮ
Po skončení závodu každé kategorie následuje, jakmile je to možné, vyhlášení vítězů
dle následujícího postupu (jakékoli kreativní a inovativní nápady jsou vítány):
1 Na soutěžním pódiu jsou umístěny stupně vítězů pro tři (3) medailisty.
2 Všichni medailisté, hostesky nesoucí medaile a funkcionáři předávající medaile
přijdou a zaujmou svá místa na jevišti. Medailisté se postaví do řady za stupně
vítězů.
3 Hlasatel představí funkcionáře předávající medaile. Prezident IWF předává
medaile, ale může pověřit jiného funkcionáře IWF, osobu reprezentující pořádající
federaci nebo sponzora. Medaile jsou předávány v tomto pořadí: trh, nadhoz,
dvojboj. Jury s ředitelem soutěže / technickým delegátem může změnit pořadí
předávání medailí.
4 Začínaje bronzovou medailí, hlasatel oznámí jméno, zemi a výsledek medailistů
v trhu. Poté, co jsou závodníci vyvoláni, vystoupí závodníci na stupně vítězů, aby
převzali medaile.
Po udělení všech medailí závodníci sestoupí na svá původní místa za stupni vítězů
(nevztyčují se vlajky, není hrána státní hymna).
5 Pakliže nepředávají medaile stejní funkcionáři jako u trhu, hlasatel je představí.
Začínaje bronzovou medailí, hlasatel oznámí jméno, zemi a výsledek medailistů
v nadhozu. Poté, co jsou závodníci vyvoláni, vystoupí na stupně vítězů, aby převzali
medaile. Po udělení všech medailí závodníci sestoupí na svá původní místa za
stupni vítězů (nevztyčují se vlajky, není hrána státní hymna).
6 Hlasatel představí funkcionáře předávající medaile, pakliže to nejsou ti stejní, jako
u předcházejících dvou disciplín. Začínaje bronzovou medailí, hlasatel oznámí
jméno, zemi a výsledek medailistů ve dvojboji. Závodníci vystoupí na stupně vítězů,
aby převzali medaile.
7 Jakmile byly předány medaile za dvojboj a medailisté stojí na stupních vítězů, je
hrána národní hymna mistra a jsou vztyčeny národní vlajky tří medailistů.
8 Hostesky, závodníci i funkcionáři odcházejí.
9 Vyhlášení vítězů probíhá podle protokolu IWF a případných úprav dohodnutých s
organizačním výborem.
10 Během vyhlášení vítězů nemohou mít medailisté žádná elektronická zařízení a
nemohou být doprovázeni žádnými dalšími osobami.
11 Účastníci vyhlášení vítězů nesmí tuto příležitost využít k politické, rasové nebo
náboženské propagaci.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 7.3
POVYŠOVÁNÍ TECHNICKÝCH
ČINOVNÍKŮ
1 Všechny nové průkazy technických činovníků, ať už 1. či 2. kategorie či služební
certifikát, stojí 200 USD (dvě stě amerických dolarů)
2 Pro každé olympijské období se platí příslušné licenční poplatky:




1. kategorie = 200 USD (dvě stě amerických dolarů)
2. kategorie = 100 USD (jedno sto amerických dolarů)
služební certifikát = 50 USD (padesát amerických dolarů)

3 Zaplacení poplatků za nové/obnovení průkazy a licence musí být provázeno
podáním písemné žádosti s platbou příslušného poplatku a doručeno na sekretariát
IWF.
4 Pouze IWF je oprávněna vydávat průkazy a licence mezinárodních technických
činovníků. Dokladem o nabytí licence je známka vydaná IWF, umístěná na poslední
straně průkazu technického činovníka.
5 Datem registrace nových technických činovníků 1. a 2. kategorie se rozumí datum
vykonání písemné nebo praktické zkoušky, podle toho, která se konala později.
6 Každý průkaz technického činovníka obsahuje místo pro záznam jeho činnosti na
mezinárodních akcích. Zápisy, které jsou vedeny v angličtině, mohou dělat pouze
prezident IWF, generální tajemník IWF, prezident jury, ředitel soutěže/technický
delegát.
7 Podle uvážení členů Technického výboru IWF, členů kontinentálního technického
výboru nebo jiných autorizovaných osob, je sestavena zkušení komise pro praktické
zkoušky.
Zkušební komise se musí sestávat ze tří (3) technických činovníků 1. kategorie,
kteří mohou být všichni z jedné členské federace. K umožnění nezávislého
hodnocení jednotlivými členy komise musí všichni tito členové sedět odděleně.
8 Je-li používán systém světel rozhodčích, mohou být současně zkoušeni až tři (3)
rozhodčí (střední a dva (2) postranní). Pokud tento systém použit není nebo je
nefunkční v důsledku technického problému, může být zkoušen pouze střední
rozhodčí.
9 Zkušební komise zaznamenává značky do protokolu, který slouží jako list
k zaznamenávání skóre.
10 Údaje o jménu a členských federacích kandidátů jsou uvedeny tak, aby
odpovídaly jejich pozici vzhledem k pódiu/jevišti, (tj. levý postranní rozhodčí má
číslo 1, střední rozhodčí má číslo 2 a pravý postranní rozhodčí má číslo 3).
Zkoušející rovněž uvedou své jméno, datum a svou členskou federaci.

11 Kandidáti musí rozhodovat alespoň jedno sto (100) pokusů. Jsou v tom zahrnuty
dokončené i nedokončené pokusy.
12 Zkoušející nejprve uvede nahoru nad každou kolonku svůj názor na pokus.
/ znamená „platný“ pokus a X znamená „nezdařený“ pokus. Pod tím, s užitím
stejného značení, uvede výroky tří (3) rozhodčích.
Příklad:

/ = bílé světlo

X = červené světlo

/
/ / / = všichni tři rozhodčí rozhodli správně
X
XXX = všichni tři rozhodčí rozhodli správně
X
X / X = střední rozhodčí rozhodl nesprávně
X
/ X X = rozhodčí č. 1 rozhodl nesprávně
13 Pokud je zkoušen pouze střední rozhodčí a dá nesprávný signál k položení činky,
(tj. příliš brzo nebo příliš pozdě), musí toto zkoušející označit znakem X a dále
písmenem „S“ k označení nesprávného signálu. Kandidát se tedy může dopustit
dvou (2) chyb během jednoho (1) pokusu. Obě tyto chyby jsou zaznamenány
v protokolu o zkoušce.
14 Zkoušející označí symbolem O každý nedokončený pokus.
15 Jestliže kandidát rozhodne nesprávně během nedokončeného pokusu, zkoušející
označí pokus X místo O a doplní číslo chyby.
16 Výsledky všech kandidátů jsou vypočítány z dokončených pokusů.
17 Originály zkouškových protokolů a písemné zkoušky jsou zaslány na sekretariát
IWF k registraci výsledků zkoušených kandidátů.
18 Sekretariát IWF doručí každému kandidátovi jeho výsledky prostřednictvím jeho
národní federace. Úspěšní kandidáti rovněž obdrží prostřednictvím národní federace
průkaz a licenci.
19 Jestliže techničtí činovníci již mají platnou licenci 2. kategorie pro daný
olympijský cyklus a byli povýšeni do 1. kategorie, musí si zakoupit licenci 1.
kategorie za 200 USD, aby obdrželi nový průkaz pro 1. kategorii.
Pro všechny žádosti o povýšení technických činovníků, které jsou vyřizovány
v posledním roce olympijského cyklu, je použit jednotný poplatek 50 USD.
20 Kandidáti, kteří neuspějí u praktické nebo písemné zkoušky, musí čekat
nejméně šest (6) měsíců na případné opakování zkoušky.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 7.5 JURY
Proces učinění rozhodnutí u pokusů s chybně naloženou činkou.
1 Pokud je činka naložena na nižší hmotnost, než bylo závodníkem požadováno,
může si závodník, pokud byl pokus platný a činka byla naložena na hmotnost, jež je
násobkem 1 kg, nechat pokus započítat. Nebo jej může odmítnout. Jestliže pokus
odmítne, je mu udělen dodatečný pokus na hmotnost, kterou původně požadoval.
2 Pokud je činka naložena na hmotnost, jež není násobkem 1 kg a pokus byl
úspěšný (vyjímaje případ níže), může závodník přijmout výsledek, jenž odpovídá
nejbližší nižší hmotnosti, která je násobkem 1 kg. Nebo může pokus odmítnout.
Jestliže pokus odmítne, je mu udělen dodatečný pokus na hmotnost, kterou
původně požadoval. V případě druhých a třetích pokusů je závodníku automaticky
přiznán náhradní pokus, pokud jím požadovaná hmotnost činky byla o 1 kg vyšší
než v případě pokusu minulého, ale na činku bylo naloženo jen o 0,5 kg více.
3 Pokud je činka naložena na hmotnost vyšší, než závodník požadoval a pokus byl
platný, může závodník přijmout zapsání pokusu v případě, že hmotnost byla
násobkem 1 kg. Nebyl-li pokus úspěšný, je závodníkovi automaticky udělen
dodatečný pokus na hmotnost, kterou původně požadoval.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 7.9 VRCHNÍ
MARŠÁL
1 Techničtí činovníci, kteří mají za úkol dohlížet na kartu závodníka, se nazývají
maršálové. IWF jmenuje vrchního maršála a pořádající federace / organizační výbor
jmenuje jeho asistenty. K zaznamenávání každého závodníkova nahlášení
hmotnosti a pokusu v průběhu soutěže, jakož i dalším změnám dovoleným TCRR, je
určena karta závodníka. Každý záznam musí být parafován členem realizačního
týmu/ závodníkem.
2 Pořádající členská federace / organizační výbor musí delegovat dostatečný počet
národních technických činovníků, kteří budou pod dozorem vrchního maršála
delegovaným IWF, ředitele soutěže a/nebo prezidenta jury, asistovat v zajištění
řádného průběhu soutěže v souvislosti s používáním autorizovaných karet
závodníků.
3 Maršálové dohlížejí na nahlášení a změny požadovaných hmotností všech pokusů,
které provedli závodníci nebo členové realizačních týmů. Nahlášení/změny jsou
okamžitě sděleny řízení soutěže, které informuje hlasatele, jenž provede příslušné
ohlášení.
4 Komunikace mezi maršály a řízením soutěže probíhá prostřednictvím interkomu,
přímého telefonního spojení nebo jakékoliv jiné schválené metody.
5 Stůl maršálů musí být otevřen třicet (30) minut před zahájením představení
závodníků.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 7.14 DALŠÍ
POMOCNÝ PERSONÁL
1 NAKLADAČI
Nakladači jsou specifičtí sportovní dobrovolníci/personál, kteří se starají o
nakládání a čištění činky, na základě pokynů hlasatele a technického
komisaře.
Povinnosti nakladačů jsou následující:










nakládat činku podle instrukcí hlasatele a v souladu s TCRR
po každém pokusu kontrolovat, není-li na čince krev a okamžitě doporučit
technickému komisaři očištění činky
v případě úrazu zajistit za zástěnou soukromí zraněnému závodníkovi,
případně asistovat soutěžnímu lékaři, je-li to požadováno
pokud je třeba nebo pokud to nařídí technický komisař, očistit činku a
soutěžní pódium/jeviště v průběhu a po každé soutěži
na konci soutěže připravit stupně vítězů
odstrojit činku a vrátit kotouče do stojanů
pokud je to požadováno a/nebo nařízeno technickým komisařem, bezpečně
odstranit krev a jinou kontaminaci z činky a soutěžního pódia
Zajistit bezpečnou likvidaci kontaminovaných materiálů v souladu s
příslušnými zásadami
očistit osu pomocí desinfekce po skončení každé soutěže.

POZNÁMKA: Nakladači musí respektovat všeobecná bezpečnostní opatření tím, že
nosí rukavice při plnění jejich úklidových povinností.
2 PROSTŘEDNÍK V DĚJIŠTI ZÁVODU
Pro akce IWF s televizním přenosem a/nebo sportovní produkcí může být delegován
technický činovník jako prostředník v dějišti závodu pro záležitosti sportovní
produkce. Takovými funkcemi se rozumí: osvětlení, hudba, vyhlášení výsledků,
mix-zóna atd. Tato role, pokud je použita, se označuje jako prostředník v dějišti
závodu a je vysoce doporučeno její využití na hrách a významných akcích.

PŘEDPIS K PRAVIDLU 9
CEREMONIÁLY
9.1 ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL
Před začátkem všech mistrovství světa se koná zahajovací ceremoniál dle
následujícího postupu (jakékoliv kreativní a inovativní nápady jsou vítány):
9.1.1 Všechny národní týmy zúčastněných zemí nebo určení členové týmů
nastupují v určeném abecedním pořadí dle jazyka pořádající země. Pořádající země
nastupuje jako poslední.
9.1.2 Vlajkonoši jednotlivých národních týmů utvoří na jevišti půlkruh.
9.1.3 Čestní hosté vejdou a zaujmou svá místa na jevišti.
9.1.4 Čestný host pořádající federace pronese řeč.
9.1.5 Prezident pořádající federace pronese řeč.
9.1.6 Prezident IWF reaguje na projevy a prohlašuje mistrovství za zahájené. Tuto
povinnost však může delegovat na jinou osobu reprezentující pořádající federaci.
9.1.7 Národní vlajka pořádající federace a vlajka IWF jsou vztyčeny za zvuků státní
hymny pořádající země.
9.1.8 Čestní hosté následováni delegacemi odcházejí z jeviště.
9.1.9 Po tomto zahájení může následovat zábavný program připravený pořádající
federací.
9.2 ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL
Na závěr všech mistrovství světa se koná závěrečný ceremoniál dle následujícího
postupu (jakékoliv kreativní a inovativní nápady jsou vítány):
9.2.1 Zástupci zúčastněných družstev vcházejí a zaujímají svá místa na jevišti.
9.2.2 Vlajkonoši účastnických týmů utvoří na jevišti půlkruh.
9.2.3 Čestní hosté vejdou a zaujmou svá místa na jevišti.
9.2.4 Prezident pořádající federace pronese projev
9.2.5 Prezident IWF reaguje na projev a prohlašuje mistrovství za ukončené. Tuto
povinnost však může delegovat na jinou osobu reprezentující pořádající federaci.
9.2.6 Národní vlajka pořádající federace a vlajka IWF jsou spuštěny za zvuků státní
hymny pořádající země.
9.2.7 Vlajka IWF je přinesena prezidentovi IWF.
9.2.8 Vlajka IWF je předána organizátorům příštího mistrovství světa.

9.2.9 Čestní hosté následováni zástupci týmů odcházejí z jeviště.
9.2.10 Dle dohody mezi IWF a organizačním výborem může předávání ocenění pro
družstva následovat po závěrečném ceremoniálu nebo mohou proběhnout zvlášť.

POKYNY
Výkladové pokyny včetně podrobných informací jsou k dispozici na webu IWF ke
stažení (www.iwf.net)

ZMĚNY SOUTĚŽNÍCH PRVIDEL A
PŘEDPISŮ PLATNÉ OD 1. 1. 2020
1.2.6 Hmotnostní kategorie pro OH Mládeže:


Chlapci:
o 55 kg
o 61 kg
o 67 kg
o 73 kg
o 81 kg
o +81 kg



Dívky:
o 45 kg
o 49 kg
o 55 kg
o 59 kg
o 64 kg
o +64 kg

3.3.6.16 Výsledková tabule
Výsledková tabule musí být v dějišti závodu umístěna na význačném místě, a to jak
v prostoru soutěže, tak i v rozcvičovně, aby bylo možno sledovat vývoj a výsledky
dané kategorie v reálném čase. Výsledkové tabule umístěné v rozcvičovně musí
být řazeny dle pořadí nástupu závodníků na činku (Systém zobrazení
v reálném čase). Výsledkové tabule určené pro diváky mohou být řazeny dle
průběžných výsledků.
3.3.6.17 Výsledková tabule musí obsahovat následující informace o všech
účastnících soutěžní skupiny a o třech (3) nejlepších závodnících skupiny
předchozí.
 startovní číslo v číselném pořadí (před soutěží)
 startovní číslo v číselném pořadí nebo v pořadí dle průběžných
výsledků
 jména závodníků podle přiděleného startovního čísla
 rok narození
 kód země IWF / MOV
 tři (3) pokusy v trhu
 tři (3) pokusy v nadhozu
 dvojboj
 konečné pořadí
 údaj o vyvolaném závodníku a závodníku následujícím
6.1 PŘEDZÁVODNÍ PROCEDURY – PŘIHLÁŠKY
6.1.1 Účastníky může přihlásit pouze oficiální členský stát prostřednictvím systému
online přihlášek nebo prostřednictvím tradičního předběžného a závěrečného
přihlašovacího formuláře. Pravomocí výkonné rady IWF je udělit zvláštní
přihlášku a povolení k účasti k tomu způsobilým uprchlíkům či vysídleným
závodníkům, jak je stanoveno v příslušných zásadách IWF.

PŘEDPIS K 3.3.3 - ČINKA
e) velikosti
Šířka

Průměr

PŘEDPISY K PRAVIDLU 3.3.7 – TECHNOLOGIE ZPŠTNÉHO PŘEHRÁNÍ VIDEA
(VPT)
1 Požadavky na VPT:
a) minimálně čtyři (4) kamery: jedna (1) před jevištěm, dvě (2) na obou stranách
diagonálně k jevišti a jedna (1) vzadu v úrovni pódia. Kamery budou umístěny
kolem jeviště, tři (3) kamery budou situovány v přední části jeviště tak, aby
byly co nejblíže třem sedícím rozhodčím, čtvrtá kamera se umístí na boční
hranu jeviště v rovině se středem pódia, ale ne dále od soutěžního pódia, než
čtyři sta (400) cm (měřeno od boční strany) soutěžního pódia. Tři (3) kamery
umístěné před jevištěm by měly být umístěny ve výšce 30 cm nad soutěžním
pódiem a boční kamera by měla být ve výšce soutěžního pódia.
b) VPT používá vlastní signál, ale musí být připojen k výsledkové tabuli a/nebo k
obrazovce a televizi / vysílání umožňující televizním divákům, i těm v místě závodu,
zhlédnout opakovaný záběr. Pokud závodník nebo tým podá odvolání, obrazovka
a/nebo TV musí uvést slovo „odvolání“.
c) VPT musí sloužit více účelům, včetně video archivů pro pozdější použití (např.
školení technických činovníků, vědecké analýzy, semináře / vzdělávání atd.).
2 VPT a příslušný monitor je umístěna na stole jury nebo poblíž a příslušný monitor
musí být k dispozici na stole jury (tj. stůl jury má dva (2) monitory; Systém
zobrazení v reálném čase a monitor VPT). Jedna (1) Tabule pokusů je přednostně
umístěna v blízkosti schodů na jeviště, aby bylo možné kontrolovat, zda následující
závodník čeká až proběhne procedura VPT.
8 Pro změnu výroku rozhodčích po využití VPT je vyžadována jednomyslnost
většina členů jury.

