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2.5.2.2 Tangon koskettaminen nostajan päähän; tukka tai mikä tahansa päässä oleva tukkalaite tai
päähine katsotaan osaksi päätä. - poistetaan kokonaan
3.1.1.8 Kilpailutapahtuma voidaan järjestää useammalla kilpailulavalla samanaikaisesti - uusi kohta

3.4.8.1 Tulokset voidaan laatia joko paperisina tai sähköisessä muodossa. Ne jaetaan
kilpailujen päätyttyä kaikille osanottajadelegaatioille, Niiden tulee sisältää seuraavat asiat:
- aikataulu
- joukkuetulokset ilmaistuna järjestyksessä voittajasta alaspäin; maan kansallistunnus,
saavutetut pisteet ja urheilijoiden lukumäärä
- jokaisen kilpailusarjan tulokset tempauksessa, työnnössä ja yhteistuloksessa sisältäen
urheilijan nimi, syntymäaika, kansallisuustunnus, urheilijan paino, kilpailuyritykset ja tulos
- uudet ennätykset sisältäen kilpailusarjan, nimen, syntymäajan, kansallisuustunnuksen ja
ennätyksen kilomäärän
- kilpailupöytäkirja

6.1.1 Osanottajat voidaan virallisesti ilmoittaa vain heidän IWF:ään liittyneiden kansallisten
liittojensa toimesta käyttäen joko Online ilmoittautumisjärjestelmää tai alustavaa- ja
lopullista ilmoittautumiskaavaketta.
6.1.2 Ollakseen kilpailukelpoisia osallistumaan IWF:n kilpailutapahtumiin, urheilijoiden
tulee noudattaa IWF:n Anti-Doping sääntöjen oleskelutietoja koskevia kulloinkin
voimassaolevia vaatimuksia - uusi kohta
6.6.1 Tankoa kuormataan asteittain ja nostaja, joka aloittaa pienemmästä painosta, nostaa
ensin. Sen jälkeen kun tankoon on lastattu kuulutettu painomäärä ja kello on käynnistetty,
sitä ei voi alentaa. Näin ollen kilpailijan tai hänen valmentajansa on seurattava tangon
painonlisäystä ja heidän tulee olla valmiita nostoyritykseen
valitsemallaan painolla.
Vastuu siitä on yksinomaan urheilijan / joukkueen johdon. Mikäli nostojärjestyksessä
tapahtuu virhe urheilijan / joukkueenjohdon / teknisen toimihenkilön tai kuuluttajan
aiheuttamana, sääntöjen mukainen nostojärjestys ratkaisee urheilijoiden
paremmuusjärjestyksen.
6.8.2 Viimeinen kpl ennen
Kilpailujen nostojärjestys on ratkaiseva myös tapauksessa, jossa sama kilpailusarja
nostetaan useammassa ryhmässä
Kilpailtaessa useammassa ryhmässä samassa painoluokassa tasatuloksen
sijoituksen ratkaisee se, kuka on nostanut tuloksen aikaisemmin riippumatta
yrityksen järjestysnumerosta.
7.2.2 Listasta pois kuuluttaja(t)

7.2.3 Teknisten toimihenkilöiden tulee pitää IWF:n virallista tuomariasua:












tummansininen pikkutakki värikoodi PMS2767
tummansiniset housut / hame värikoodi PMS2767
valkoinen paita
IWF solmio (huivi naisilla)
musta/tummansininen vyö (miehillä)
mustat/tummansiniset sukat (miehillä)
mustat/tummansiniset/beigenväriset sukat naisilla, kun pidetään housuja
mustat/tummansiniset/beigenväriset sukat naisilla, kun pidetään hametta
mustat kengät
IWF:n metallinen tuomaririntamerkki vasemmassa takin pieluksessa
IWF:n kankainen tuomarinmerkki kiinnitettynä vasemman rintataskun
päälle

7.5.7 Keskellä tekstiä " Harkitessaan tuomion muuttamista juryn tulee kutsua tuomarit,
joita asia koskee, antamaan selityksensä." Uusi sanamuoto:" Harkitessaan tuomion
muuttamista jury voi kutsua tuomarit, joita asia koskee, antamaan selityksensä".

MÄÄRÄYS SÄÄNTÖÖN 3.3.4 – VAA’AT
Vaakojen tulee:
 olla elektronisia, joissa on näyttö tai tulostus tai molemmat
 kapasiteetti punnita 200 kiloon saakka
 vähintään 50 gramman tarkkuus
 vähintään kolme (3) kappaletta 1 virallinen, testivaaka ja harjoituspaikan
vaaka
 vaakojen tarkistustodistukset eivät kilpailun alkaessa saa olla kolmea
kuukautta vanhempia
 Olympialaisissa ja Nuorten Olympialaisissa vaa’at tulee tarkistaa päivittäin

MÄÄRÄYS SÄÄNTÖÖN 6.6.6 KUULUTUSJÄRJESTYS JA SÄÄNTÖÖN 6.8
PAREMMUUSJÄRJESTYS
Lisäys: Mikäli kilpailutapahtuma toteutetaan useammalla kilpailulavalla yhtä
aikaa, voidaan samanaikaisesti nostaa vain eri painoluokkia sisältäviä
kilpailuryhmiä.

