Justeringar i STF Tävlingsbestämmelser.
2019-01-29

Sammanfattning av ändringar i STF Tävlingsbestämmelser 2017–2020.
I sidhuvudet på Tävlingsbestämmelserna ska det stå 2019 01 28. Äldre versioner utgår.
Detta är de viktiga ändringarna. Ytterligare justeringar har skett men består i huvudsak av
omformuleringar av tidigare text.
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BILAGA
TILL 6.4
Invägningen

Kommentar
Nya viktklasser. Denna ändring genomfördes redan hösten 2018.
Herrar: 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg, +109 kg.
Damer: 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg, +87 kg.
Pojkar: 49 kg, 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, +102 kg.
Flickor: 40 kg, 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, +81 kg.
Lyftaren måste stå stilla efter vändningen, med sträckta knän, innan överstöten
utförs
Röra vid stången med skorna är förbjudet och domarna ska direkt trycka rött om
detta inträffar, exempelvis om lyftaren rullar fram/flyttar stången med hjälp av
fötterna.
Protestkort har införts som en del i utrustningen som skall finnas vid tävling. Detta
är inte aktuellt på svenska tävlingar ännu.
Ytterligare paragrafer har ändrats/lagts till angående protestkort men detta tas inte
upp mer i denna sammanställning.
Videogranskning (Video playback technology, VPT).
Detta är inte aktuellt på svenska tävlingar ännu.
Ytterligare paragrafer har ändrats/lagts till angående videogranskning men detta tas
inte upp mer i denna sammanställning.
Ingen ändring har skett. Domarkommittén vill dock förtydliga att det är tillåtet med
dubbla knäskydd. Exempelvis knäskydd och lindor. Knäskydden får, precis som
tidigare, dock inte vara förstärkta, exempelvis med stålskena på in- och utsidan (den
modellen som brukar användas av idrottare med allvarliga knäskador).
Endast ett par shorts får bäras under dräkten och de får inte vara längre än
dräkten.
Skrivningen ”över dräkten” är borttagen och ”de får inte vara längre än dräkten” har
tillkommit.
Den svenska domarklädseln består av:
• Mörkblå kavaj vid SM och Elitserien. Domartröja vid övriga tävlingar.
• Vit skjorta.
• STF:s slips eller scarf.
• Mörkblå kostymbyxor eller motsvarande kjol.
• Svarta lågskor.
• Domarmärke på kavajen (internationellt eller svenskt).
Vid IWF-tävlingar ska juryn bestå av tre eller fem domare. En av dem ska vara
jurypresident. Två reserver får finnas. Vid VM för U, J och S och vid OS ska juryn
bestå av 5 domare varav en är jurypresident.
3: Varje lyftare i alla grupper ska vägas in framför (minst) två domare. Domarna ska
vara av samma kön som lyftaren.
Detta är ingen ny regel, men Domarkommittén trycker på att domarna ska vara av
samma kön som lyftarna vid invägning. Det är inte acceptabelt att ignorera detta.
Ett reservförfarande är att låta någon annan lämpligt person (som ej är domare)
övervaka invägningen om domare av samma kön som lyftarna inte kan närvara.
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