Nyheter och regeländringar från 1:a januari 2017

Uppdateringar i Domarstegen och Tävlingsbestämmelserna.
Domarstegen (ny version daterad 2016-12-17) har redan korrigerats av Domarkommittén och
finns inom kort att hämta på förbundets hemsida. Detta dokument innehåller flera justeringar
och bör läsas igenom noggrant av samtliga domare.
Utskick via e-post kommer att göras till distriktens utbildnings- och domaransvariga. Det
gäller både Domarstegen och Tävlingsbestämmelserna.
Ang. Tävlingsbestämmelserna är det i dagsläget oklart när den nya boken släpps av IWF. STF
återkommer med information och tills vidare gäller den gamla boken (2013-2016) med de
tillägg som presenteras nedan.
Begreppet ”övrigt uppdrag” tas bort
Alla typer av domaruppdrag jämställs. Förbundsstyrelsen vill med denna åtgärd trycka på att
samtliga uppdrag som bemannas av domare vid en tävling är viktiga och ska värderas lika.
Exempel: Om man dömer vid tre tävlingar och är teknisk kontrollant vid två tävlingar har det
tidigare bedömts som 3+2 uppdrag. I fortsättningen blir det 5 uppdrag. Detta underlättar också
för domare att samla ihop de uppdrag som krävs under ett år.
Det ska dock även i fortsättningen noteras i domarboken vilket typ av uppdrag man har haft
vid en tävling då det har viss betydelse om man vill uppgradera sig till en högre
domarkategori (se Domarstegen).
Speaker blir ett domaruppdrag
Uppdraget som speaker kommer i fortsättningen att betraktas som ett domaruppdrag (det finns
dock, till skillnad mot de andra uppdragen, inget krav på att speakern ska vara
domarutbildad). Det innebär att det nu finns sex (6) jämbördiga domaruppdrag:
Tävlingsledare, domare, chief marshal, tidtagare, teknisk kontrollant och speaker.
Domaruniform
Observera att det efter en övergångsperiod nu enbart är mörkblå kjol/ byxor (samma färg som
kavajen som används vid Elitserien och SM) som gäller till domaruniformen. Detta gäller alla
domarkategorier vid samtliga tävlingar.
1000 kr per fyraårsperiod kan sökas som stöd för inköp av domarkläder för internationella
domare. Detta ska redovisas med kvitto. Ansökan kan göras då domaren i fråga är uttagen till
en internationell tävling under den aktuella fyraårsperioden.
Ersättningar vid svenska mästerskap
Domare som tjänstgör vid svenska mästerskap kan ersättas för matkostnader (middag) med
max 150 kr per övernattning. Detta redovisas via reseräkning och kvitto och gäller då
förbundet inte tillhandahåller middag.
Sedan tidigare står STF även för domarnas resa och logi vid Svenska mästerskap för U, J, S
och veteraner (redovisas via reseräkning). Behov av boende anmäls till den domaransvarige
för respektive SM som sedan ordnar med bokningar på hotell som den

domaransvarige/arrangörsföreningen valt ut. Boende bokas i dubbelrum om inte särskilt skäl
föreligger för enkelrum.
Ny domaradministratör
Magnus Lindqvist (073-669 08 80, magnus.lindqvist@tyngdlyftning.org) tar under
inledningen av 2017 över efter Göran Gunnarsson som tackar för sig efter många år i
förbundets tjänst.
Fördelen med lättare kroppsvikt försvinner
Om två lyftare slutar på samma resultat är det inte längre den lättare lyftaren som går före.
Nytt är att lyftaren som uppnått resultatet först går före i rangordningen. Det finns alltså inte
längre någon fördel med att vara lättare än motståndarna. Detta gäller både delgrenar och
sammanlagt.
Nya viktklasser för damer
För ungdomar tillkommer 75 kg och +75 kg, +69 kg utgår. För juniorer/seniorer tillkommer
90 kg och +90 kg vilket innebär att +75 kg försvinner. Klasserna ser i sin helhet ut på följande
sätt:
Ungdomar: 44, 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75.
Juniorer och seniorer: 48, 53, 58, 63, 69, 75, 90, +90.
Svenska rekord i de nya viktklasserna
En ”Svensk standard” kommer att sättas i de nya viktklasserna. Dessa måste överträffas med
minst ett (1) kg för att nytt svenskt rekord ska registreras. Dessa vikter beslutas inom kort av
förbundsstyrelsen.
Sinclairtabell 2017-2020
Det har inte kommit någon ny Sinclairtabell från IWF för 2017-2020 ännu. Det kan bero på
att Dr. Roy Sinclair, som skapade tabellen, avled den 19 mars. Det kan också bero på att
tabellen bygger på världsrekord och de är ju i högsta grad ifrågasatta nu. Därför gäller
tabellen för 2013-2016 tills annat meddelas av förbundet.
Kvalgränser till VM
IWF inför troligtvis kvalgränser till senior-VM inom kort. För mer information kring detta
hänvisar vi till IWF:s hemsida.

