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1 БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУШЫЛАР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1.1. ЖАС ТОПТАРЫ 

1.1.1. «Ауыр атлетика» спортында жарыстар ерлер мен әйел 

спортшылары арасында ұйымдастырылады. Спортшылар белгілі бір 

салмақ дәрежесінде және жас топтары бойынша сайысқа түседі. 

1.1.2. IWF төрт (4) жас тобын таниды: 

1) ЖАСӨСПІРІМДЕР: 13- 17 жас 

2) ЖАСТАР: 15 - 20 жас 

3) ЕРЕСЕКТЕР: 15+ жастан асқан 

4) АРЛАГЕР СПОРТШЫЛАР: 35+ жастан асқан 

Барлық жас топтары спортшылардың туған жылымен анықталады. 

1.1.3. Олимпиада ойындары мен жасөспірімдер Олимпиадасы 

үшін Халықаралық Олимпиада комитетінің (СIO) тиісті ережелері 

қолданылады. 

1.1.4. Халықаралық университеттік спорт федерациясы (FISU) 

өткізетін жарыстарға сәйкес FISU ережелері қолданылады. 

 

1.2. САЛМАҚ ДӘРЕЖЕТАРЫ (Нұсқауларды қараңыз) 

1.2.1. Жасөспірімдер мен ересектерге арналған сегіз (8) дәреже бар. 

IWF барлық жарыстары IWF  Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларына сәйкес келесі салмақ дәрежелеріне сәйкес төменде 

көрсетілген реттілікпен өткізілуі тиіс: 

1. 56 келі 

2. 62 келі 

3. 69 келі 

4. 77 келі 

5. 85 келі 

6. 94 келі 

7. 105 келі 

8. +105 келі 

1.2.2. Жас және ересек әйелдер үшін сегіз (8) дәреже бар. 

IWF  барлық жарыстары IWF  Техникалық және жарыстық ережелері 

мен нұсқауларына сәйкес келесі салмақ дәрежелеріне сәйкес төменде 

көрсетілген реттілікпен өткізілуі тиіс: 

1. 48 келі 

2. 53 келі 

3. 58 келі 

4. 63 келі 

5. 69 келі 

6. 75 келі 

7. 90 келі 

8. +90 келі 

1.2.3. Жасөспірімдердің сегіз (8) дәреже  бар. 

Ерекше шарттар белгіленген жасөспірімдер Олимпиада ойындарын 

қоспағанда, IWF  барлық жарыстары IWF  Техникалық және жарыстық 

ережелері мен нұсқауларына сәйкес келесі салмақ дәрежелеріне сәйкес 

төменде көрсетілген реттілікпен өткізілуі тиіс: 

1. 50 келі 

2. 56 келі 

3. 62 келі 

4. 69 келі 

5. 77 келі 

6. 85 келі 

7. 94 келі 

8. +94 келі 

1.2.4. Қыздарға арналған сегіз (8) дәрежелері бар. 

Ерекше шарттар белгіленген жасөспірімдер Олимпиада ойындарын 

қоспағанда, IWF  барлық жарыстары IWF  Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларына сәйкес келесі салмақ 

дәрежелеріне сәйкес  төменде көрсетілген реттілікпен өткізілуі тиіс: 

1. 44 келі 

2. 48 келі 

3. 53 келі 

4. 58 келі 

5. 63 келі 

6. 69 келі 

7. 75 келі 

8. +75 келі 

1.2.5. Жастар Олимпиадасының салмақ 
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дәрежелері:  

Ұлдар: 

1. 56 келі 

2. 62 келі 

3. 69 келі 

4. 77 келі 

5. 85 келі 

6. +85 келі 

Қыздар: 

1. 44 келі 

2. 48 келі 

3. 53 келі 

4. 58 келі 

5. 63 келі 

6. +63 келі 

1.2.6. IWF жарыстарында әрбір ұлттық федерация - IWF-ның 

мүшесі болып табылатын ең көбі он (10) ер спортшы мен он (10) 

әйел спортшыдан тұратын команданы мәлімдей алады, бірақ 

жарысқа ең көбі сегіз (8) ер спортшы және сегіз (8) әйел 

спортшыдан тұратын командалар жарысқа қатыса алады. Әр 

салмақ дәрежеында қатысушылардың ең көп саны - екі (2) 

спортшы. 
Ерекшеліктер: 
• Олимпиада ойындары 

• Жасөспірімдер Олимпиада ойындары 

• Әр түрлі спорт түрінен өткізілетін басқа спорттық ойындар. 

1.2.7. Жарыс барысында жастар мен жасөспірімдер немесе 

ересектер арасындағы араласқан жарыстардан басқа, спортшы тек 

бір (1) салмақ дәрежесінде қатыса алады. Жастар мен жасөспірімдер 

немесе ересектер арасындағы араласқан жарыстарда 

ұйымдастырушылар жарыс бағдарламасын спортшылардың бір-ақ 

рет жарысатындай етіп құрастыруы керек. 

2 ЕКІ ЖАТТЫҒУ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 

 

2.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

«Ауыр атлетика» спорт түрінде IWF келесі реттілікпен өткізілетін 2 жарыс 

жаттығуларын мойындайды: 

а) жұлқи және 

ә) серпе 

көтеру 

Екі жаттығуды да екі қолмен орындау керек. Бір жаттығуға үш (3) 

әрекеттен артық рұқсат етілмейді. 

 

2.2. ЖҰЛҚИ КӨТЕРУ 

2.2.1. Штанга жарыс тұғырында көлденең орналасқан. Спортшы 

бастапқы позицияны штанганың артынан бастайды. Спортшы 

штанганы қолымен ұстап, тізесін бүгеді. Штанга алақанмен төмен 

ұсталынады, тұғырдан бастап қолдың толық түзу созылғанына дейін 

үздіксіз қозғалыспен көтеріледі, ал аяқтар «қайшы» позициясынан 

немесе «бүгілген аяқ» позициясында бола алады. Бұл жоғарыға 

қарай үздіксіз қозғалыс кезінде штанга денеге жақын болуы керек 

және жамбас бойымен сырғуы мүмкін. Табаннан басқа дене 

мүшелерін жұлқи көтеру кезінде тұғырға тигізуге болмайды. 

Спортшы өзіне қажетті уақыт ішінде қайшы немесе бүгілген аяқ 

позицияларынан тұра алады. Көтерілген салмақ қолдар мен аяқтар 

толықтай созылған, аяқтар дененің және штанганың жазықтығына 

параллель болатын соңғы жылжымайтын күйде бекітілуі 

тиіс.Спортшы жарыс тұғырына штанганы түсіру үшін төрешілердің 

белгісін немесе сигналды күтеді. Төрешілер штанганы түсіру 

туралы белгісін спортшы дененің барлық бөліктері 

қозғалмайтын позицияны қабылдағаннан (толық 

фиксациядан) кейін береді. 

 

2.3. СЕРПЕ КӨТЕРУ 

2.3.1. Бірінші бөлім - кеудеге алу: 

Штанга жарыс тұғырында көлденең орналасқан. Спортшы бастапқы 

позицияны штанганың артынан бастайды. Спортшы штанганы қолымен 

ұстап, тізесін бүгеді. Штанга алақанмен төмен ұсталынады, қолды 

тұғырдан бастап иыққа дейін үздіксіз қозғалыспен көтеріледі, ал аяқтар 

«қайшы» позициясынан немесе «бүгілген аяқ» позициясында бола алады. 

Бұл үздіксіз жоғары қозғалыс кезінде штанга денеге жақын болуы керек 
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және жамбас бойымен сырғуы мүмкін. Штанга мойынға, кеудеге немесе 

толық иілген қолдарға соңғы позицияға тоқтағанша дейін тиіп кетпеуі 

керек. Кеудеден итеру басталғанға дейін аяқтары толықтай тік созылып, 

бір сызық деңгейінде болуы  керек. Аяқтан басқа дене мүшелері тұғырға 

тиюге болмайды. Кеудеге көтеру кезінде табандардан басқа дененің 

ешқандай бөлігі тұғырға тимеуі керек. Спортшы өзіне қажетті уақыт 

ішінде тұра алады және аяқатарының қозғалысын дененің жазықтығына 

және штангаға параллель бір сызыққа қою арқылы аяқтауы тиіс.   

2.3.2. Екінші бөлім – кеудеден итеру:  

Спортшы кеудеге көтергеннен кейін және кеудеден серпіп итеру 

басталғанға дейін қозғалмайтын позицияны қабылдауы керек. Спортшы 

штанганы бір қимылмен қолдың толық созылуына дейін көтеру үшін 

аяқтарын және қолдарын бір уақытта бүгеді және қарқынды түрде 

созады, ал аяқтары «қайшылап» алынады немесе бүгіледі (разножка). 

Спортшы аяқтарын дененің және штанганың жазықтығына параллель 

бір сызыққа қайтарады, қолдарын толық бүгіп, аяқтарының толық 

созылуын соңғы қимылға дейін сақтайды. Спортшы тұғырда штанганы 

түсіру  үшін төрешінің белгісін күтеді. Төрешілер штанганы түсіру 

туралы белгісін спортшы дененің барлық бөліктері 

қозғалмайтын позицияны қабылдағаннан (толық фиксациядан) 

кейін береді. 

  Кеудеден итермес бұрын ауыр атлет штанганың орналасуын келесі    

себептер бойынша түзете алады:   

а) бас бармақты «құлыптан» босату үшін, 

 ә) егер тыныс алу қиын болса, 

в) егер штанга ауырлық 

әкелсе,  

г) ұстаудың енін өзгерту 

үшін. 

Жоғарыда көрсетілген штанганың орналасуын түзету кеудеден 

көтерудің жаңа мүмкіндігі болып саналмайды. 

2.4. ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ОРЫНДАУДЫҢ ЖАЛПЫ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

2.4.1. Штанганың белтемірін «құлыпта» ұстауға рұқсат етіледі, 

яғни штанганы бас бармақты сол қолдың басқа саусақтарымен басып 

ұстаған кезде. 

2.4.2. Екі жаттығуда да төрешілер штанганың белтемірі тізе 

биіктігіне жеткен сәтте «көтерудің сәтсіз болуы» деп санауы керек. 

2.4.3. Төреші штанганы түсіру туралы белгі бергеннен кейін, 

ауыр атлет оны алдына түсіріп, оның әдейі немесе кездейсоқ құлап 

кетуіне жол бермеуі керек. Егер штанга иық деңгейінен төмен өткен 

болса, оны жіберуге болады. 

2.4.4. Қандай да бір себептермен шынтақтан қолын толық 

түзете алмайтын спортшы тағайындалған төрешілерге, сондай-ақ 

қазылар алқасына жарыстың басталуына дейін көрсетуі керек 

және оларға бұл фактіні тұғырда штанганы көтерудің әр 

мүмкіндігінің алдында еске салуы мүмкін. Бұл спортшының жеке 

міндеті. Қазылар алқасы оны тексеруге кезекші дәрігерді шақыра 

алады. 

2.4.5. Жұлқи көтеруде немесе кеудеге көтеру кезінде «төмен 

отыру» стилін қолданған кезде, ауыр атлет орнынан көтерілуді 

жеңілдету үшін аяқта кері немесе серіппелі қозғалыстарды қолдана 

алады. 

2.4.6. Магнезияны (магний карбонаты) қолдануға рұқсат етілген. 

2.4.7. Жамбаста майды, суды, талькты немесе кез келген басқа 

майлауды қолдануға тыйым салынады. Тыйым салынған майлауды 

қолданған спортшыға оларды тез арада алып тастауды тапсырады. 

Егер майсыздандыру кезінде секундомерде спортшының уақыты 

жүріп жатса, секундомер тоқтатылмайды. 

2.4.8. IWF-ның Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларына және тағайындалған техникалық ресми 

тұлғалардың талаптарына сәйкес әр көтеруді орындау 

спортшының жеке жауапкершілігінде. 

 

2.5. ҚАТЕ ҚОЗҒАЛЫСТАР 

2.5.1. Барлық жаттығулар үшін қате қозғалыстар 

2.5.1.1. Мықыннан жұлкудағы фауза - бұл штанганы көтеру уақытында 

көтеруді  тоқтату. 

2.5.1.2. Тұғырға табаннан басқа дененің кез келген бөлігімен тигізу. 

2.5.1.3. Қолды созу кезінде үзіліс. 

2.5.1.4. Қозғалыстың қосымша сығымдаумен аяқталуы, жұлқи көтергенде 

немесе кеудеден итерген кезде ең төменгі деңгейде қайшы немесе 

бүгілген аяқ позициясында қолды созуды жалғастыру.  
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2.5.1.5. Соңғы позицияға (финалдық фиксацияда) тұрған кезде 

шынтақтардың бүгіліп -жазылуы. 

2.5.1.6. Жаттығу аяқталғанша жарыс тұғырынан шығу немесе дененің кез 

келген бөлігімен тұғырдың сыртындағы аумаққа тиіп кету. 

2.5.1.7. Штанганы иықтан жоғары деңгейде тастау. 

2.5.1.8. Штанганың белгіленген салмағының толық емес жинағын 

жарыстық тұғырға түсіру. 

2.5.1.9. Спортшының позициясы жаттығудың басында орталық 

төрешіге қарама-қарсы орналаспаған жағдайда. 

2.5.1.10. Төрешінің беретін белгісінен бұрын штанганы тастау. 

2.5.2. Жұлқи көтерудегі қате қозғалыстар 

2.5.2.1. Штанга көтеру кезінде үзіліс жасау. 

2.5.2.2. Штанга белтемірімен ауыр атлеттің басына тигізу; шаш пен баста 

киілетін заттар - бастың бөлігі болып саналады. 

2.5.3. Кеудеге көтерудегі қате қозғалыстар 

2.5.3.1. Демалу немесе штанганың аралық күйде соңғы позициясына 

дейін кеудеде орналасуы, яғни «кеудеге екі рет көтеру»; көбінесе 

«кеудеге лас көтеру» деп аталады.  

2.5.3.2. Шынтақтың немесе қолдың жоғарғы бөлігінің жамбасқа немесе 

тізеге тиуі. 

2.5.4. Кеудеден серпе көтерудегі қате қозғалыстар 

2.5.4.1. Аяқталмаған кез келген айқын итеру әрекеті, оның ішінде денені 

төмендету немесе тізе бүгу. 

2.5.4.2. Артықшылық алу үшін штанганы кез-келген әрекетпен шайқау. 

Спортшы кеудеден итеруді бастамас бұрын орнында жылжымай, еш 

қозғалыссыз тұруы керек. 

 

2.6. АЯҚТАЛМАҒАН ҚОЗҒАЛЫСТАР МЕН ПОЗИЦИЯЛАР 

2.6.1. Жаттығуды орындау кезінде қолдың біркелкі емес 

немесе толық емес жазылуы. 

2.6.2. Жаттығуды дұрыс аяқтамау: табан мен штанганың бір 

сызықта ораналаспауы және дене жазықтығына параллель емес 

орналасуы. 

2.6.3. Тізенің толық жазылмауымен жаттығуды дұрыс аяқтамау. 

3 ӨТКІЗУ ОРНЫ, ЖАБДЫҚТАР ЖӘНЕ 

ҚҰЖАТТАР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

3.1. ЖАРЫС АЙМАҒЫ  

Ауыр атлетикада жарыс аймағына төмендегілер кіреді: 

• Ауыр атлетика тұғыры мен подиум; 

• Техникалық ресми тұлғалар мен технологиялық және 

ақпараттық жүйенің (TIS) басқару қызметкерлеріне арналған 

үстелдер; 

• Дене қыздыру аймағы. 

3.1.1. Жарыс тұғыры мен подиум (Нұсқауларды қараңыз) 

3.1.1.1. Барлық жарыс жаттығулары жарыс тұғырында орындалуы керек. 

3.1.1.2 Жарыс тұғыры өлшемдері жүз (100) см болатын еркін аймақпен 

қоршалуы керек. Бұл аймақ тегіс болуы керек және кез келген 

кедергілерсіз болуы керек, дискілермен қоса. 

3.1.1.2. Егер жарыс тұғыры подиумда орналасса, подиум 3.1.1 

нұсқаулығында көрсетілген ерекшеліктерге сәйкес келуі керек. 

3.1.1.3. Магнезия мен канифоль жарыс тұғырына жақын орналасуы  тиіс. 

3.1.1.4. Тазалау және дезинфекциялау құралдары (антисептик, металл сым 

щеткалар, шүберектер, сыпырғыштар, қолғаптар және басқа тазартатын 

материалдар) қамтамасыз етілуі тиіс және жарыс тұғыры  мен 

ассистентерге арналған орнының жанында ұқыпты орналасуы керек. 

3.1.1.5. Зембіл немесе арнайы медициналық арқаны тік ұстаушы тақта 

жарыс тұғырының/подиумының жанында орналасуы керек. 

3.1.1.6. Команданың өкілдеріне қол жетімді аймақ - жарыс алаңында 

орналасқан жерінде анықталуы керек, бірақ подиумда емес. 

3.1.2. Техникалық ресми тұлағалар мен TIS басқару 

қызметкерлеріне  арналған үстелдер  

IWF өткізетін жарыстарда техникалық ресми тұлғалар мен TIS басқару 

қызметкерлер үстелдерінің (және орындықтарының) орналасуы барлық 

байқау кезінде өзгермейді.  

3.1.2.1. Қазылар алқасы үстелдері: Қазылар алқасы жарыс тұғыры мен 

подиумға айқын және кедергісіз қарауға мүмкіндік беретін жерде 

орналасуы қажет. Қазылар алқасының үстелі алаңның ортасынан ең 

көп дегенде мың (1000) см қашықтықта, орталық және қапталдағы 

төрешілер үстелдерінің артында, арқа жағында орнатылып, 

спортшылардың шығу жағында орналасуы керек. 
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3.1.2.2. Төрешілер үстелдері: 

а) Орталық төреші жарыс тұғырының алдыңғы шетінен орта төреші 

үстелінің артқы шетіне дейін төрт жүз (400) см және жарыс 

тұғырының ортасына сәйкес отыруы керек. 

б) Қапталдағы төрешілер орта төрешілермен бір қатарда және 

параллель орналасып, орталық төрешіден үш жүзден төрт 

жүзге дейін (300-400) см қашықтықта отыруы керек. 

в) Резервтегі төрешілер жарыс алаңы орналасқан жерде отырады. 

3.1.2.3. Кезекші дәрігер үстелі: кезекші дәрігерге (дәрігерлерге) үстел мен 

орындық жарыс тұғырына/подиумға спортшылардың шығу нүктесіне 

жақын жерде және жаттығу өтетін орынның қасында жарыстың өткізілу 

орнының жоспарына сәйкес берілуі керек.  

3.1.2.4. TIS басқару қызметкерлерінің үстелдері: TIS басқару 

қызметкерлеріне үстелдер мен орындықтарының қолайлы саны берілуі 

қажет және спортшылар жарыс тұғырына/подиумға кіретін жағында 

орналасуы тиіс. 

3.1.2.5. Көмекшілердің (ассистенттер) орны: Көмекшілердің арнайы 

орны жарыс тұғырына/подиумға спортшылардың шығу нүктесінің 

қарама-қарсы жағында болуы керек. 

3.1.2.6. IWF ресми тұлғаларының үстелдері: Чемпионаттар мен Әлем 

біріншіліктерінде, Олимпиада ойындарында төрешілер үстеліне 

симметриялы орналасқан үштен беске дейін (3-5) адам санына 

арналған орындықтары бар үстел ұсынылуы керек. 

3.1.3. Дене қыздыру аймағы 

3.1.3.1. Жарыстарға дайындалу үшін спортшыларға жарыс 

тұғырына/подиумға жақын орналасатын жарыстың өткізілу 

орнының жоспарына сәйкес орын берілуі керек.  

Жарыс аймағы келесі жабдықтармен жабдықталуы керек: 

• нөмірленген жаттығу тұғырына сәйкес орындардың саны (сандар 

бірден басталады (1) 

• жарысқа қатысушы спортшылардың санына сәйкес 

штангалармен, магнезиямен, канифольмен және т.б.  

• спикердің микрофонымен аудиожүйемен байланысқан дауыс 

зорғайтқышы динамигімен 

• жарыстың барысын көрсететін жарыс таблосы 

• әрекет таблосы  

• ресми таймердің дисплейімен 

• жарыс алаңында болып жатқанын көрсететін бейне жазбамен  

• маршалдар мен кезекші дәрігерлерге арналған үстелдермен 

• су/салқын сусындармен 

• жарақат алған спортшыларға арналған мұзбен 

• қажет болған жағдайда басқа қосымша үстелдермен 

• дәретхана бөлмесімен (мүмкіндігінше). 

 

3.2. ҚОСЫМША БӨЛМЕЛЕР 

3.2.1. Жарыс өтетін жерде келесі қосымша бөлмелер болуы керек: 

• допинг бақылау алаңы 

• душ бөлмесі бар киім ауыстыратын бөлмелер  

• спортшыларға арналған демалыс аймағы 

• Хатшылық бөлмелері 

• алғашқы медициналық көмек көрсету бөлмесі/ медициналық бөлме 

• IWF өткізетін жиналыстарға арналған бөлме 

• IWF кеңселері (Президент, Бас хатшы мен Хатшылық) 

• баспасөз орталығы 

• сауна 

• техникалық ресми тұлғалардың бөлмесі 

• жаттығу алаңы (басқа жерде болуы мүмкін, бірақ жарыс өтетін 

жерге жақын болуы тиімді) 
• VIP бөлме 
• Салмақ өлшеу бөлмесі және салмағын тексеріп өлшеу бөлмесі. 

3.2.2. Жарыс өтетін жерде, соның ішінде жарыс алаңы мен 

қосымша бөлмелерде тек IWF мақұлдаған кәсіби камералар, дыбыс 

жазатын құралдар мен дыбыс шығаратын қондырғылар рұқсат 

етіледі. 

 

3.3. СПОРТ ЖАБДЫҒЫ 

3.3.1. Жалпы шарттар 

3.3.1.1. Олимпиада ойындарында, жасөспірімдер Олимпиадалық 

ойындарында, құрлықтық, аймақтық және басқа да ойындарда, әлем 

чемпионаттары мен біріншіліктерінде, құрлықтық және аймақтық 

чемпионаттар мен біріншіліктерінде және Халықаралық университеттік 
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спорт федерациясы (FISU) өткізетін жарыстарда тек IWF рұқсат еткен 

(лицензияланған) спорттық жабдықтарды пайдаланады. 

3.3.1.2. IWF Атқарушы комитеті Олимпиада ойындары мен 

жасөспірімдер Олимпиадалық ойындары үшін IWF лицензиялаған 

штангілер мен тұғырлар жеткізушілерін таңдайды.  

3.3.1.3. IWF Технологиялық және ақпараттық жүйесін (TIS) пайдалану 

әлем чемпионаттары мен біріншіліктерінде, студенттер арасындағы әлем 

чемпионатында, Гран При турнирлері мен олимпиадалық біліктілік 

жарыстары болып табылатын құрлықтық жарыстарда міндетті болып 

табылады. 
3.3.2. Тұғыр (Нұсқауларды қараңыз) 
3.3.2.1. IWF тұғырдың екі түрін пайдалануға рұқсат береді: жарыстық 

және жаттығу/шынығу тұғырлары. Тұғырдың екі түрі де бекітілген 

талаптарға сай болуы керек. 
3.3.2.2. Жарыс тұғыры: 

• шаршы 

• өлшемдері әр жағынан төрт жүз (400) см 

• биіктігі он (10) см. 

3.3.2.3. Жаттығу/шынығу тұғыры: 

• Ені: үш жүз (300) см; 

• Ұзындығы: екі жүз елуден үш жүзге дейін (250-300) см. 

3.3.3. Штанга (Нұсқауларды қараңыз) 

3.3.3.1. Штанга келесі бөліктерден тұрады: 

• Белтемір (гриф) 

• дискілер 

• құлыптар. 

3.3.3.2. Белтемір 

Белтемірдің екі (2) түрі бар: еркектер мен әйелдерге арналған. 

Белтемірдің екі түрі де келесі бекітілген талаптарға сай болуы керек: 

3.3.3.3. Еркектерге арналған белтемір салмағы жиырма (20) келі. 

3.3.3.4. Әйелдерге арналған белтемір он бес (15) келі. 

3.3.3.5. Дискілер 

IWF -да дискілердің екі түрі бекітілген: жарыстық және жаттығу 

дискілері. Дискілердің екі түрі де келесі спецификациялық талаптарға 

сай болуы керек: 

3.3.3.6. Жарыс дискілері: (сәйкес бояу түсімен салмақтары белгіленген)  

25 келі     қызыл 
20 келі      көк 
15 келі       сары 

10 келі     жасыл 

  5 келі      ақ 

2.5 келі     қызыл 

  2 келі     көк 

1.5 келі    сары 

1 келі    жасыл 

0,5 келі    ақ 

3.3.3.7. Жаттығу/шынығу дискілері 

• түсті өндіріс, жоғарыда көрсетілгендей; 

• жиектің салмаққа тиісті түсі сәйкес келетін және «жаттығуға 

арналған» деген таңбасы бар қара түсте жасалуы мүмкін. 
3.3.3.8. Құлыптар 
Дискілерді белтемірге бекіту үшін әр жолақ құлыптармен жабдықталуы 

керек. Құлыптар келесі сипаттамаларға сәйкес келуі керек: 
• әр штангаға екі (2) құлып 
• әр құлыптың салмағы 2,5 келі. 

3.3.3.9. Жарыс дискілері жарыс тұғырында, сондай-ақ дене қыздыру 

аймағында қолданылуы керек. 

3.3.3.10. Олимпиада ойындары мен жасөспірімдер Олимпиадасын 

қоспағанда, жаттығу дискілерін қолдану IWF және басқа жарыстарда 

қабылданса, оларды жаттығу залдарында қолдануға болады. 
3.3.3.11. Штанга салмағын орнату процедурасы (Нұсқауларды 

қараңыз) 
Дискілер штанганың ұштарына орнатылады және бекітіледі. Ең ауыр 

дискілер алдымен салмақтың төмендеу ретімен штанганың соңына қарай 

қойылады. Олар төреші мен қазылар алқасы әр дискінің салмағын 

анықтай алатындай етіп орналасуы керек. 
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3.3.3.12. Жеткілікті мөлшерде әр жарысқа ерлер мен әйелдер 

штангаларының толық жиынтығы мен қосымша дискілер берілуі 

керек (IWF басшылық нұсқауларды қараңыз). 
3.3.4. Таразылар (Нұсқауларды қараңыз) 
3.3.4.1. Әлем чемпионаттары мен біріншіліктерінде, Олимпиада 

ойындарында және IWF таңдаған басқа жарыстарда бірнеше салмағы 

бірдей таразылар қажет. 

3.3.5. Спортшылардың реттік нөмірлері / спортшы 

рұқсатнамасы / Дене қыздыру аймағына рұқсатнамалар 

(Нұсқауларды қараңыз) 

3.3.5.1. Спортшылардың реттік нөмірлері спортшыларды жарыс кезінде 

сәйкестендіру үшін колданылады. Реттік нөмірлер әр топтың 

спортшыларына бастапқы нөмірлерін көрсете отырып беріледі. 

3.3.5.2. Реттік нөмірлер әр топта жарысатын спортшыларға беріледі және 

тек сол топқа жарамды. 

3.3.5.3. Жарыс кезінде команданың өкілдерін сәйкестендіру үшін 

жаттығу рұқсатнамалары беріледі. Дене қыздыру аймағына 

рұқсатнамалар әр топтағы команда өкілдеріне беріледі және олар тек 

көрсетілген топқа ғана жарамды. 
3.3.6. Технологиялық және ақпараттық жүйе (TIS) 

4  TIS - бұл жарысты бақылауға арналған компьютерлік бағдарламалық 

қамтамасыз етуді қамтитын, жарысты бақылаудың кешенді және 

біріктірілген қосымшасы, келесі жабдықтарды қамтиды:  
3.3.6.1. Төрешілердің жарық сигналдық жүйесі (Нұсқауларды 

қараңыз) 

3.3.6.2. Төрешілердің жарық сигналдық жүйесі - бұл төрешілер жарыс 

жаттығуларын бағалайтын құрылғы. 

3.3.6.3. Төрешілердің жарық сигналдық жүйесі үш (3) төрешінің 

әрқайсысы үшін бір (1) басқару тақтасынан және қазылар алқасының 

басқару пультінен тұрады. 

3.3.6.4. Әр төреші қолданыстағы ережелерге сәйкес «көтеру сәтті» 

шешімінің ақ батырмасын немесе «көтеру сәтсіз» шешімінің қызыл 

батырмасын басу арқылы «Түсіру» белгісін (сигнал) беруі керек. 

3.3.6.5. Егер екі (2) төреші бірдей шешім қабылдаса, спортшыға 

штанганы жарыс тұғырына «Түсіру» туралы көрнекі және дыбыстық 

белгі беріледі. 

3.3.6.6. Егер төрешінің біреуі (1) ақ батырманы, ал екінші төреші қызыл 

батырмасын басса, үшінші төреші ешбір батырманы баспаса, онда ол 

басқару тақтасынан үзік-үзік дыбыс дабылын естіп, шешімді қабылдауға 

талап етеді. 

3.3.6.7. Бұл дабыл тек төрешіге еске түсіреді; Төрешілер жаттығудың сәтті 

немесе сәтсіз болғанына сенімді болуы керек. Сигнал төрешіні шешім 

қабылдауға мәжбүрлемеуі керек. Егер екі (2) ақ шам немесе екі (2) қызыл 

шам үш (3) төрешінің екеуінде (2) болса және «Түсіру» дабылы көрініп 

немесе естілетін боласа, өз шешімін қабылдамаған төреші өз шешімін 

қабылдау үшін үзік -үзік дыбыстық дабылмен еске салынады. 

3.3.6.8. Үш төреші шешім қабылдағаннан кейін үш (3) секунд өткен соң, 

төрешінің жеке шешімдерін қызыл немесе ақ түспен көрсететін 

«Төрешілер шешім таблосы» жанады. «Төрешілер шешім таблосы» 

кемінде үш (3) секунд бойы жанып тұрады. 

3.3.6.9. Көрнекі және дыбыстық «Түсіру» дабылынан кейін және 

төрешінің шешімінің шамдары жанғанға дейін төрешіге шешімін 

өзгертіге үш (3) секунд уақыт беріледі. Егер төреші үш (3) секундтан 

ұзап кетсе, ол шешімін өзгерту үшін берілген кішкентай жалауды көтеруі 

керек. 

3.3.6.10. Егер «Түсіру» белгісі берілсе және төрешінің шешімі 

«Төрешілер шешім таблосында» көрсетілсе, бірақ спортшы штанганы 

түсірмесе, спортшы штанганы жарыс тұғырына түсіруі үшін орталық 

төреші дауыспен және белгімен «Түсір» командасын беруі керек. 

3.3.6.11. Жарыс кезінде қазылар алқасы басқару тақтасы арқылы 

төрешінің жұмысын бақылайды. Әр төрешінің шешімін тексеруге 

болады, себебі олардың шешімдері басқару тақтасында бірден жанады. 

Баяу немесе жылдам, қабылданбаған шешімдерді дереу немесе кейінгі 

әрекеттер үшін сәйкестендіруге болады. Егер қазылар алқасы кез келген 

төрешіні қазылар алқасының үстеліне шақырғысы келсе, онда қазылар 

алқасының төрағасы мұны дыбыстық белгі беретін басқару тақтасында 

түймені басу арқылы жасайды. 

3.3.6.12. Қазылар алқасының бақылау блогы (Нұсқауларды 

қараңыз) 

Қазылар мүшелері әр көтеруде қазылар алқасының үстеліндегі жабдықты 

қолдана отырып, өз шешімдерін қабылдайды. Қазылар алқасының әр 

мүшесінде қызыл және ақ түсі бар түйме бар. 

3.3.6.13. Байланыс жүйесі 
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Қазылар алқасы, TIS басқару қызметкерлері мен бас маршал 

арасындағы тікелей байланысы үшін ішкі немесе телефон жүйесін 

қарастырыуы тиіс.  

3.3.6.14. Таймер (Нұсқауларды қараңыз) 

Бір (1) секундқа кері санауы бар электронды таймерді қолдану қажет. 

Таймер кез келген уақытта он бес (15) минутқа дейін жұмыс істей алуы 

керек. 

3.3.6.15 Әрекет (мүмкіндік) таблосы 

Әрекет таблосы жарыс алаңында да, дене қыздыру алаңында да болуы 

керек. Әрекет таблосында келесі ақпарат болуы керек: 

• аты -жөні (тегі бас әріптермен жазылады, одан кейін бірінші 

әріппен жазылған аты және келесі мәтін үшін кіші әріптермен 

жазылған) 

• IWF / СIO  сәйкес ел коды 

• штанга салмағы 

• мүмкіндік нөмірі 

• спортшының бастапқы нөмірі 

• төрешінің шешімдері, егер олар басқа бөлек таблода көрсетілмесе  

• таймер көрсеткіштері, егер олар басқа бөлек таблода 

көрсетілмесе. 

3.3.6.16. Демонстрациялық табло 

Жарыс барысын және жарыс өткізілетін белгілі дәрежедегі нәтижелерді 

тіркеу және көрсету үшін жарыс алаңында да, дене қыздыру алаңында да 

қолайлы жерде демонстрациялық табло орнатылуы керек. 

3.3.6.17.Демонстрациялық таблода топта жарысатын барлық 

спортшыларға және  алдыңғы топтың алғашқы үшеуіне (3) келесі 

ақпаратты қамту керек: 

• спортшының бастапқы нөмірі ретімен 

• бастапқы нөмір бойынша әр спортшының тегі мен аты  

• туған жылы 

• IWF/ CIO сәйкес ел коды 

• үш (3) жұлқи көтеру әрекеті 

• үш (3) серпе көтеру әрекеті 

• қоссайыс сомасы  

• орын 

• шақырылған спортшының және дайындалып жатқан спортшының 

көрсеткіші. 

3.3.6.18 Сәтті және сәтсіз әрекеттерді басқаша белгілену керек (сызу 

немесе түс арқылы). 

3.3.6.19. Рекордтар туралы ақпарат бар дисплей 

Бәсекелес дәрежелері бойынша рекордтар жарыс аймағындағы 

дисплейде көрсетілуі керек. Рекордтар туралы ақпарат бүкіл топ 

бойынша жарыс кезінде қол жетімді болуы керек және жаңа рекорд 

орнатылған кезде дереу жаңартылуы керек. 

3.3.6.20. Бейне экран (экрандар) 

Бейне экран (экрандар) жарыс аймағында да, дене қыздыру аймағында да 

орнатылуы керек. 

 

3.4. РЕСМИ ҚҰЖАТТАР 

3.4.1. Жарыс ережелері 

3.4.1.1.  IWF қабылдайтын федерация/ұйымдастыру комитеті сайыс 

өтетін күннен төрт (4) ай бұрын IWF жарыс ережелерін желіде 

жариялап, барлық қатысушыларға электрондық пошта арқылы 

жіберуі керек. 

3.4.1.2. IWF жарыс ережелері келесі ақпаратты қамтиды: 

• жарыстың егжей -тегжейлі бағдарламасы мен онымен байланысты 

іс -шаралары бар IWF жарысының нақты күні 

• жаттығулар мен жарыстар өткізілетін орын 

• әрбір салмақ дәрежесі үшін қоссайыс сомасындағы ең аз өтінім 

салмағы (ересектер арасындағы әлем чемпионаты үшін) 
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• қаржылық жағдайлар 

• ұсынылатын тұру мен көлік тасымалы 

• бұқаралық ақпарат құралдарын аккредиттеу нысандары 

• алдын ала өтінім формалары 

• соңғы өтінім формалары 

• ұйымдастыру комитетінің байланыс ақпараты 

• кез келген басқа тиісті ақпарат. 

3.4.2. Өтінім формалары 

3.4.2.1. Алдын ала өтінім формасына мыналар кіреді: 

• IWF мүшесінің федерациясы  

• спортшылардың тегі мен аты 

• спортшылардың туған күндері 

• спортшылардың салмақ дәрежелері 

• қоссайыс бойынша өтінім сомасы (6.6.5 - тармағына сәйкес 

спортшыларды топтарға бөлудің сәйкес нәтижесі) 

• бірге жүретін команда өкілдерінің тегі мен аты -жөні және 

олардың қызметтері (топ жетекшісі, жаттықтырушы, дәрігер, 

массажист және т.б.) 

• қолы мен күні. 

3.4.2.2. Алдын ала өтінім формасында кіруге рұқсат етілген 

спортшылардың ең көп саны - он (12) ерлер мен он (12) әйелдер. 

3.4.2.3. Өтінімнің соңғы формасына мыналар кіреді: 

• IWF мүшесінің федерациясы  

• спортшылардың тегі мен аты 

• спортшылардың туған күндері 

• спортшылардың салмақ дәрежелері 

• қоссайыс бойынша өтінім сомасы (6.6.5 - тармағына сәйкес 

спортшыларды топтарға бөлудің сәйкес нәтижесі) 

• бірге жүретін команда өкілдерінің тегі мен аты -жөні және 

олардың қызметтері (топ жетекшісі, жаттықтырушы, дәрігер, 

массажист және т.б.) 

• қолы мен күні. 

Соңғы өтінім формасында рұқсат етілген спортшылардың ең көп саны - 

он (12) ерлер мен он (12) әйелдер; бұл толық команданы құрайды (сегіз 

(10) ерлер мен сегіз (10) әйелдер, әр жыныстық топ үшін екі (2) 

резервтегі спортшы). Резервтегі спортшылар соңғы өтінім формасында 

белгіленуі керек. 

3.4.3. Верификация формасы 

3.4.3.1. Верификация формасы өтінімтің соңғы формасымен сәйкес 

деректерді қамтиды: 

• IWF мүшесінің федерациясы  

• спортшылардың тегі мен аты 

• спортшылардың туған күндері 

• спортшылардың салмақ дәрежелері 

• қоссайыс бойынша өтінім сомасы 

• қолы мен күні. 

3.4.3.2. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы жарыстарды қоспағанда, ең 

көбі сегіз (10) ерлер мен сегіз (10) әйелдер (жыныстық топтар үшін толық 

команда) верификация формасында қалуы мүмкін, әр салмақ дәрежесінде 

ең көбі екі (2) спортшыдан тұруы мүмкін. 
3.4.4 Бастапқы тізімдер пакеті 

3.4.4.1. Бастапқы тізімдер пакеті қамтиды: 

• жарыстың күні мен уақытын, топтарын, техникалық ресми 

тұлғалардың тағайындарын көрсететін жарыстың бағдарламасы; 
• техникалық ресми тұлғалардың тізімі және оларды топтар бойынша 

бөлу; 

• спортшылардың жеребе нөмірлері, тегі мен аты, туған күні, 

IWF/СIO нұсқасы бойынша ел коды, қоссайыс бойынша 

жарияланған сомаларды қоса алғанда әр топ үшін бастапқы 

тізімдер. 
3.4.5. Салмақ өлшеу хаттамасы 

3.4.5.1. Әр топқа арналған салмақ өлшеу хаттамасында барлық 

спортшылар үшін келесі ақпарат болуы керек: 
• жеребе нөмері 

• спортшының тегі мен аты 

• туған жылы 

• IWF/СIO сәйкес ел коды 

• мәлімделген қоссайыс сомасы 

• спортшының өз салмағы 

• жұлқи мен серпе көтерудің алғашқы тапсырыстары 

• салмақ өлшеуге қатысатын техникалық ресми тұлғалардың 

қолтаңбалары. 
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3.4.6. Спортшы картасы 

3.4.6.1 Спортшы картасы әрбір спортшыға беріледі және бұл Техникалық 

және жарыстық ережелері мен нұсқауларында рұқсат етілген 

спортшының декларациясын, әрекеттері мен бастамаларын немесе 

команда өкілдерінің/спортшылардың қолтаңбасын тіркейтін ресми құжат 

болып табылады. 
Әр спортшы картасында келесі спортшы туралы ақпарат бар: 

• тегі мен аты 

• туған жылы 

• IWF/СIO сәйкес ел коды 

• салмақ дәрежесі 

• топ, егер қолданылса 

• мәлімделген қоссайыс сомасы 

• салмақ өлшеу кезінде берілген бастапқы нөмір. 

3.4.7. Хаттама 

3.4.7.1. Қолмен немесе компьютермен жасалған хаттама әр топтағы 

жарыстың нәтижелерін растайтын ресми құжат болып табылады және 

әр спортшы туралы келесі ақпаратты қамтиды: 
• бастау нөмірі 
• жеребе нөмері 

• тегі мен аты 

• туған жылы 

• IWF/СIO сәйкес ел коды 

• спортшының өз салмағы 

• екі жаттығудағы барлық әрекеттер 

• қоссайыс сомасы  

• рекордтар, егер орнатылса 

• қазылар алқасының төрағасы немесе жарыс 

директорының/техникалық өклінің қолтаңбасы. 

3.4.7.2. Сәтті және сәтсіз мүмкіндіктерін өзгеше белгілеу керек 

(сызықша немесе түс арқылы). 
3.4.8. Қорытынды нәтиже пакеті 
3.4.8.1. Қағаз немесе электронды/цифрлық форматта шығарылған 

қорытынды нәтижелер пакеті делегацияларға және барлық мүдделі 

тараптарға жарыс соңында таратылады. Ол келесі ақпаратты қамтуы 

керек: 
• кесте 

• командалардың нәтижелері, соның ішінде командалардың 

орындары бойынша рейтингі, IWF/СIO сәйкес ел кодтары, 

жіктелген командалық ұпайлар, спортшылар саны; 

• Әр салмақ дәрежесінде жұлқи көтеру, серпе көтеру және жалпы 

қоссайыс нәтижелер бойынша спортшылардың алған орындары 

мен аты-жөндері, туған күндері, IWF/СIO сәйкес ел кодтары мен 

әрекеттері – мүмкіндіктері (сәтті және сәтсіз, өзгеше белгіленген); 

• жаңа рекордтар, оның ішінде салмақ дәрежесі, спортшының тегі 

мен аты, туған күні, IWF / СIO сәйкес ел коды, рекордтық салмақ. 

4 СПОРТШЫ ЖАБДЫҚТАРЫ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

4.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

4.1.1. Спортшылар ауыр атлетика костюмі мен спорттық аяқ киімді киюі керек. 

4.1.2. Спортшылар қолданыстағы ережелерге сәйкес келесі 

жабдықты киюге болады: 
• трико 

• жеңіл жейде 

• шолақ шалбар 

• шұлықтар 

• белбеу 

• бандаж (бандаждар) 

• бұласырлар (лейкопластырь) 

• бинт 

• қолғап (қолғаптар) және/немесе алақанға қорғаныш таңғыш 

• ішкі киім 

• зергерлік бұйымдар/аксессуарлар 

• шашқа арналған әшекейлер 

• діни бас киім/бас киім. 

 

4.2. КОСТЮМ 

4.2.1. Спортшылар келесі өлшемшарттарға сәйкес келетін бір 

ғана костюм киюі керек: 

• бүтін (бір заттан тұрады) 

• жағасыз 
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• кез келген түсте  

• шынтақтарды жаппау керек  

• тізені жаппау керек 

4.2.2. Костюм спортшымен байланысты безендірілуі немесе таңбалануы 

мүмкін: 

• аты, тегі 

• лақап ат 

• клуб атауы 

• федерация / ҰОК 

• ұлттық эмблема. 

 

4.3. АЯҚ-КИІМ 

4.3.1. Спортшы спорттық аяқ киімді киюі керек. 

 

4.4. БЕЛБЕУ 

4.4.1. Ауыр атлеттік белбеу тағуға болады. Егер ол қолданылса, оны 

костюмнің сыртынан кию керек. 

4.4.2. Белбеудің ең көп ені - он екі (12) см. 

 

4.5. БАНДАЖ, БҰЛАСЫР ЖӘНЕ БАЙЛАУЫШТАР 

4.5.1. Бандаждар - бұл әр түрлі материалдардан жасалған 

жабыспайтын таңғыштар; ең кең тараған материалдар - дәке, 

медициналық серпімді бинт, неопрен, резеңке немесе былғары. 

4.5.1.1. Бандаж ұзындығы шектелмейді. 

4.5.1.2. Бүтін (бір заттан) серпімді бандаждар, неопрен/резеңкеленген тізе 

жастықшалары немесе бос қозғалыстарды орындауға мүмкіндік беретін 

тізе қорғағыштары тізеге киілуі мүмкін. Тізе белбеуін тоғалармен, 

белдіктермен, бұласырмен, корсетпен, пластикпен немесе сыммен 

күшейтуге болмайды. 

4.5.1.3. Бандаждарды қолдың ішіне де, сыртына да тағуға болады, 

білекке бекітуге болады. 
4.5.1.4. Бандаждарды штангаға бекітуге болмайды. 
4.5.1.5. Денеге тағылатын кез келген бандаждар киім астына тағылу 

керек. 

4.5.1.6. 10 см (10 см) шынтақ аймағында бинт немесе олардың 

алмастырғыштарын киюге болмайды. Он сантиметрлік аймақ (10 см) - 

шынтақтан бес (5) см жоғары және шынтақтан төмен бес (5) см жерде 

орналасқан. 

4.5.2. Бұласыр - бұл кішкене жабысқақ байлағыштар, әдетте тоқыма 

матадан, пластиктен немесе сіңіргіш жастықшасы бар латексті 

резеңкеден жасалған. Кішкене жараларды жабу үшін қолданылады. 

4.5.2.1. Кішкене жараларды қорғау үшін бұласырды қолдануға болады, 

қажет болса. 

4.5.2.2. Саусақтар мен бас бармаққа қолданылатын бұласырлар 

саусақтардың ұштарынан аспауы керек. 
4.5.2.3. Бұласырларды штангаға бекітуге болмайды. 
4.5.3. Мықты мақта матадан немесе целлюлоза химиялық талшықтан 

жасалған бинт - спорттық бинт немесе медициналық бинт деп 

аталады. Бұл сондай-ақ серпімді емдік бинт (Kinesio таспа) болуы 

мүмкін - әр түрлі түсті жабысқақ серпімді мақта таспасы. 

4.5.3.1. Саусақтарға киілетін бинттер, оның ішінде бас бармақ 

саусақтардың ұшынан асып кетпеуі керек. 

4.5.3.2. Қолдың ішінен да, сыртынан да білекке дейін бинт байлауға 

болады. 
4.5.3.3. Бинт немесе оны алмастырғышты штангаға бекітуге болмайды. 
4.5.3.4.  10 см (10 см) шынтақ аймағында ешқандай байлауыштар немесе 

олардың алмастырғыштарын киюге болмайды. Он сантиметрлік аймақ 

(10 см) шынтақтан бес (5) см жоғары және шынтақтан төмен бес (5) см 

жерде орналасқан. 

4.5.3.5. Байлауыштар шынтақты (шынтақтарды) қоспағанда, дененің 

кез келген жерінде, спортшының жабдықтарының кез келген 

бөлігінде, оның ішінде басқа бандаж түрлерін де киюге болады. 

Білекке немесе иыққа байланған байлауыштар шынтақ аймағына 

жетпеуі керек. Шынтақ аймағы шынтақтан бес (5) см жоғары және 

бес (5) см төмен орналасқан. 

 

4.6. ҚОЛҒАП ПЕН АЛАҚАН ҚОРҒАУШЫЛАР 

4.6.1. Алақанды қорғау үшін саусақтарды жаппайтын қолғап киюге 

рұқсат етіледі (мысалы, гимнастикалық алақан қорғаушылары, 

велошабандоздардың қолғаптары). 

4.6.2. Қолғап саусақтардың алақанға жақын негізгі фалангтарын 

ғана жаба алады. 

4.6.3. Егер саусақтарда бұласыр немесе бинт қолданылса, 
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бұласыр немесе бинт пен алақан протекторы немесе қолғап арасында 

көзбен ажыратылатын бөліну болуы керек. 

 

4.7. БАСҚА ЖАБДЫҚТАР 

4.7.1. Костюмнің астына тек бір трико киюге болады. Трико 

келесі талаптарға сай болуы керек: 

• бір немесе екі заттан тұрады 

• денеде жабысып тұру керек 

• жағасыз  

• шынтақты және/немесе тізені жабуы мүмкін 

• кез келген түсті 

• суреттер мен өрнектер рұқсат етілмейді 

4.7.2. Костюмнің астына тек жеңіл жейде киюге болады. Жеңіл 

жейде келесі талаптарға сай болуы керек: 

• жағасыз  

• шынтақтарды жаппау керек  

• кез келген түсте  

4.7.3. Костюмнің астына немесе үстіне тек бір шолақ шалбарды киюге 

болады. Шолақ шалбар келесі талаптарға сай болуы керек: 

• денеде жабысып тұру керек 

• тізені жаппау керек 

• кез келген түсте  

4.7.4. Костюмнің орнына жеңіл жейде мен шолақ шалбарды киюге 

болмайды.  

4.7.5. Шаш пен басына киілетін заттар бастың бір бөлігі болып саналады. 

4.7.6. Жарыстарда спортшылар IWF мүше федерациялары бекіткен 

формаға (костюмдерге) қатысады. Осыған байланысты марапаттау рәсімі 

жарыстың бөлігі болып табылады. 

 

4.8. ЖЕКЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР 

4.9. Жарыс тұғырында/подиумда электронды жабдықтың жеке заттарына 

(iPod, планшет, ұялы телефондар және т.б. қоса) тыйым салынады. 

Медициналық құрылғылар (есту аппараттары немесе ұқсас 

құрылғылар сияқты) ережеден тыс жайт болып табылады. Жеке 

электронды заттарды дене қыздыру аймағында қолдануға болады. 

IWF, қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті немесе 

жарыстың кез келген басқа комитеті спортшылардың, команда 

өкілдерінің және техникалық ресми тұлғалардың жеке заттарына 

(мүліктеріне) жауап бермейді. 

4.10. ӨНДІРУ ФИРМАЛАРЫ 

4.10.1. IWF барлық жарыстарында әрбір зат үшін өлшемі бес жүз (500) 

см2 болатын жабдықтың әрбір бөлігінде өндірушінің сәйкестендіруін 

қолдануға рұқсат етіледі: 

а) өнімнің өндірушісін сәйкестендіру (логотип, өндірушінің атауы 

немесе екеуінің комбинациясы) және / немесе 

б) спортшының ресми коммерциялық демеушісін сәйкестендіру 

(логотип, өндірушінің атауы немесе екеуінің комбинациясы). 

Өндірушілердің ерекше дизайн ерекшеліктері осы ережеде 

қарастырылмайды. 

4.10.2. Олимпиада ойындарында және жасөспірімдер 

Олимпиадасында өндірушіні сәйкестендіруге қатысты жағдайларда 

СІО тиісті ережелері басым болады. 

5 ЖАРЫСТАР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

5.1. IWF ЖАРЫСТАРЫ (Нұсқауларды қараңыз) 

5.1.1. IWF жарыстары - бұл IWF күнтізбесінде тіркелген ауыр 

атлетикадан халықаралық жарыстар. 

5.1.2. IWF жарыстарын ұйымдастырушылар федерациялары 

IWF танылған елдердің барлық қатысушыларының сөзсіз қатысу 

құқығына кепілдік беруі тиіс.  

5.1.3. IWF барлық жарыстары екі (2) жеке жаттығудан тұруы 

керек. 

5.1.4. IWF/FISU әлем чемпионаттары мен біріншіліктері немесе 

Олимпиада ойындары/жасөспірімдер Олимпиадасынан кейін 30 күн 

бұрын немесе отыз (30) күн кейін басқа IWF жарыстарын 

ұйымдастыруға болмайды, тек IWF рұқсатымен. 

 

5.2. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТТАРЫ МЕН БІРІНШІЛІКТЕР 

(Нұсқауларды қараңыз) 

5.2.1. Жасөспірімдер арасындағы жазғы Олимпиада ойындарын 
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өткізу жылын қоспағанда, Жасөспірімдер арасындағы әлем 

чемпионаты жыл сайын өткізіледі. 
5.2.2. Жастар арасындағы әлем біріншіліктері жыл сайын 

өткізіледі. 
5.2.3. Ересектер арасындағы әлем чемпионаты жазғы 

Олимпиада ойындарын қоспағанда, жыл сайын өткізіледі. 

5.2.4. IWF сайлау құқығын растаған спортшылар ғана әлем 

чемпионаттары мен біріншіліктеріне қатыса алады. 

5.2.5. Алтын, күміс және қола медаль тиісінше, жұлқи көтеру, 

серпе көтеру және қоссайыс қосындысы бойынша әр салмақ 

дәрежесінде алғашқы үш (3) орынды иеленген спортшыларға 

беріледі. 

5.3. ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ 

5.3.1. IWF Олимпиада ойындарының ашылуына кемінде жиырма 

төрт (24) ай бұрын және IWF Атқарушы кеңесі, СІО, IWF 

техникалық делегаттары мен Олимпиаданы ұйымдастыру комитеті 

арасындағы кеңестерінен кейін, IWF тиісті ақпаратты барлық ұлттық 

федерацияларға жеткізуі тиіс. 

5.3.2. Барлық спорттық құжаттар мен Техникалық және 

жарыстық ережелер мен нұсқауларды жарияламас бұрын, IWF 

мақұлдауы керек. 

5.3.3. Ұлттық Олимпиада комитеті (ҰОК) қолданыстағы 

Олимпиадалық біліктілік ережесіне сәйкес Олимпиада ойындары 

мен жасөспірімдер Олимпиадасына қатысатын спортшыларды енгізе 

алады. 

5.3.4. Олимпиадалық алтын, күміс және қола медальдар 

сәйкесінше әр салмақ дәрежесіндегі алғашқы үш (3) орын үшін 

беріледі. 

5.3.5. IWF Атқару комитеті Олимпиада ойындарына екі (2) 

техникалық делегатты тағайындайды, олардың міндеті Олимпиада 

ойындарының ауыр атлетика бойынша жарыстарын техникалық 

ұйымдастыруға көмектесу болып табылады. 

 

5.4. ЖАСӨСПІРІМДЕР ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ 

5.4.1. 5.3 -тармағында көрсетілген шарттар мүмкіндігінше әрқашан 

қолданылады. 

5.4.2. IWF бір делегат жасөспірімдер Олимпиадалық ойындарына 

ұсынылады, оның міндеті - ауыр атлетикадан жарыстарды 

техникалық ұйымдастыру мен үйлестіру. 

 

5.5. БАСҚА, ОЛИМПИЯДАЛЫҚ ЕМЕС, КЕШЕНДІ 

ОЙЫНДАР 

5.5.1. Ауыр атлетикадан барлық кешенді спорттық жарыстар 

(құрлықтық, аймақтық және басқалары) IWF бақылауында өтуі 

керек. 

5.5.2. Барлық спорттық құжаттар мен Техникалық және 

жарыстық ережелер мен нұсқауларды жарияламас бұрын IWF 

мақұлдауы керек. Кешенді спорттық ойындардың ережелері ағылшын 

тілінде және Ойындарды ұйымдастыру комитеті қажет деп тапқан 

басқа тілдерде ұсынылуы тиіс. 

5.5.3. IWF барлық жарыстар өтетін орындар мен спорттық 

жабдықтарды тексереді, құрлықтық немесе аймақтық 

федерациялармен және/немесе Ойындарды ұйымдастыру 

комитетімен кеңескеннен кейін халықаралық техникалық ресми 

тұлғаарды тағайындайды.  

5.5.4. Ойындарды ұйымдастыру комитетінде IWF бір техникалық 

делегаты тағайындалуы керек. Техникалық делегат жарыстар өтетін 

орындар мен спорттық жабдықтардың жарамдылығын тексеріп, 

қолданыстағы IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларының сақталуын қамтамасыз ету үшін ойындардың 

ашылуынан бұрын қатысуы керек. 

5.5.5. IWF президентімен және бас хатшысының кеңестерімен 

тағайындалған делегат IWF-сын оның президенті немесе бас 

хатшысы ұсына алады. 

5.5.6. Ойындарды ұйымдастыру комитеті көлік 

тасымалдауына, тұруға және тамақтануға кететін шығындарды 

IWF ойынына тағайындалған техникалық делегатқа төлеуі тиіс. 

5.5.7. Алтын, күміс және қола медальдар, тиісінше, жұлқи 

көтеру, серпе көтеру мен қоссайыс қорытындысы бойынша әр 

салмақ дәрежесіндегі алғашқы үш (3) орынды иеленген спортшылар 

медальдармен марапатталынады, IWF және Ойындарды өткізу 
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комитетімен басқа сыйлықтар көзделмесе. 

 

5.6. СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТТАРЫ 

5.6.1. Халықаралық университеттік спорт федерациясының 

(FISU) қолдауымен/қадағалауымен жұп жылдарда 

ұйымдастырылатын студенттер арасындағы әлем чемпионатын 

FISU тағайындаған FISU мүшелері өткізеді. 

5.6.2. IWF студенттер арасындағы әр чемпионатқа 

тағайындалған делегат болып ұсынылған. 

5.6.3. Жарыстарды спорттық-спецификалық және техникалық 

ұйымдастырудың барлық аспектілерін қарастыру кезінде барлық 

тиісті жағдайларда IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқаулары қолданылуы тиіс. 

5.6.4. Құқықтық мирасқорлық FISU ережелеріне сәйкес IWF 

Конституциясымен, Регламентымен және Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларымен бірге жүзеге асырылады. 

5.6.5. IWF консультациялық негізде чемпионаттарды өткізу 

орны, дайындалу мен бөлу мәселелерін шешуге тартылуы керек. 

5.6.6. Чемпионаттарды ұйымдастыруға тиісті ұлттық ауыр 

атлетика федерацияларын қолдау және тарту күтілуде. 

5.6.7. Ұйымдастыру комитетімен келісімнің мәні: 

чемпионаттарда қызмет ету үшін кемінде отыз екі (32) 

халықаралық техникалық ресми тұлғалар тағайындалады. 

 

5.7. УНИВЕРСИАДАЛАР 

5.7.1.   Тақ жылдары FISU басшылығымен ұйымдастырылатын 

Жазғы Универсиадада (FISU ойындары) ауыр атлетика бойынша 

жарыстар кеңестерінде әзірленген және екі ұйымның мақұлдау 

нысанасы болып табылатын студенттік спортқа арналған FISU  - 

IWF қолданыстағы қағидалары мен нұсқауларына сәйкес өткізіледі. 

 

6 IWF ДЕМЕУШІЛІГІМЕН 

ЖАРЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

6.1. БАЙҚАУ АЛДЫНДАҒЫ ТӘРТІПТЕР - ӨТІНІМДЕР 

6.1.1. Жарысқа қатысушылар алдын-ала және қорытынды 

өтінімдер негізінде тиісті ұлттық федерациялардан - IWF 

мүшелерінен ресми түрде мәлімделуі мүмкін. 

6.1.2. Алдын ала өтінім формасының көшірмесін қабылдаушы 

ұлттық федерация/ұйымдастыру комитеті (факс немесе e-mail 

арқылы) IWF хатшылығына техникалық конгресске/конференцияға 

дейін алпыс (60) күннен кешіктірмей қабылдануы керек. 

6.1.3. Соңғы өтінім формасының көшірмесін ұйымдастырушы 

федерациясы/ұйымдастыру комитеті (факс немесе e-mail арқылы) 

IWF хатшылығына техникалық конгресске/конференцияға дейін он 

төрт (14) күннен кешіктірмей қабылдануы керек. 

6.1.4. Қабылдаушы ұлттық федерация/ұйымдастыру комитеті 

ресми түрде белгіленген қонақүйлердің бірінде брондау үшін әрбір 

ұлттық федерацияның соңғы өтінім формасында көрсетілген тегі мен 

атын пайдалануға құқылы. Егер резервтелген бөлмелердің қандай да 

біреуі пайдаланылмаса, тиісті ұлттық федерация қабылдаушы 

федерацияға/ұйымдастыру комитетіне барлық кезеңге әрбір 

брондаудан бас тартқаны үшін құнын төлеуге дайын болуы тиіс. 

6.1.5. Соңғы өтінімдер IWF арқылы расталуы керек. 

Расталмаған, толық емес және/немесе дұрыс емес өтінімдер 

қабылданбайды. 

6.1.6. Соңғы өтінім формасында көрсетілмеген спортшылар 

жарысқа қатыса алмайды. 

6.1.7. Әлем чемпионаттары мен біріншіліктері үшін дәрежелер 

бойынша жарысқа қатысушылардың тізімі IWF веб -сайтында соңғы 

өтінімдерді тексеру күніне дейін бес (5) күннен кешіктірілмей 

жариялануы тиіс. 

 

6.2. СОҢҒЫ ӨТІНІМДЕРДІ ВЕРИФИКАЦИЯЛАУ 

6.2.1. Техникалық конгресс/конференция алдында соңғы өтінімдерді 

верификациялау жиналысы өткізілуі тиіс. Жиналысты жарыс 

директоры/техникалық делегат жүргізуі керек. 

6.2.2. Әрбір төлқұжатының көшірмесі қатысушыны командалардың 
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ресми өкілі (өкілдері) соңғы өтінімдерді верификациялау 

жиналысынан кешіктірмей ұсынуы тиіс. 

6.2.3. Соңғы өтінімдерді верификациялау жиналысы - қатысушы 

командалардың әрқайсысы ұсынылған верификация формасын 

алады және олар келесі өзгерістерді енгізуге құқылы:  

• спортшының аты мен тегінің емлесін  

• спортшының туған күнін  

• спортшының салмақ дәрежесін  

• қоссайыс бойынша ұсыныс сомасын. 

6.2.4. Спортшыларды ауыстыру қабылданбайды. 

6.2.5. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы жарыстарды 

қоспағанда, ең көбі сегіз (10) ерлер мен сегіз (10) әйелдер 

(жыныстық топтар үшін толық команда) верификация түрінде 

қалуы мүмкін, әр салмақ дәрежесінде ең көбі екі (2) спортшыдан 

тұруы мүмкін. Барлық қосымша спортшыларды алып тастануы 

керек. 

6.2.6. Верификациялау формасы тексерілгеннен кейін, қол 

қойылып, қайтарылғаннан кейін қабылдау түпкілікті болады. 

6.2.7. Қорытынды өтінімдерді верификациялау жиналысына 

қатыспаған командалар ұсынылған қорытынды өтінім формасына 

сәйкес ақпаратты қорытынды және міндетті түрде келісуі керек.  

6.2.8.  

 

6.3. ЖЕРЕБЕ ТАСТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 

КОНГРЕСС/КОНФЕРЕНЦИЯ 

6.3.1. Қорытынды өтінімдер тексерілгеннен кейін кездейсоқ 

үлгі бойынша сайысқа қатысатын спортшылар үшін жеребе 

тартылады. Спортшылар бұл жеребе нөмерін бүкіл жарыс бойы 

сақтайды. Жеребе нөмірі салмақ өлшеу тәртібін және жарыс 

кезіндегі әрекет тәртібін анықтайды. 

6.3.2. Жарыс директор / техникалық делегат салмақ дәрежесін 

кіру салмағына қарай екі (2) немесе одан да көп топқа бөлуі мүмкін. 

Оған ең көп дегенде он сегіз (18) спортшы кіруі керек. 

6.3.3. Егер екі (2) немесе одан да көп спортшының қоссайыстың 

сомасы өтінімде бірдей болса, спортшылар жеребе нөміріне сәйкес 

әр түрлі топтарға тағайындалуы мүмкін (яғни жеребе нөмірі кіші 

спортшы А тобына, ал үлкен жеребе нөмірі спортшы В тобына). 

6.3.4. Техникалық конгресс/конференция жарыс басталар 

алдында өткізілуі тиіс, онда қатысушы командалар мен басқа да 

мүдделі тараптар жарыс туралы толық ақпарат алады. 

 

6.4. САЛМАҚ ӨЛШЕУ (Нұсқауларды қараңыз) 

6.4.1. Спортшылардың салмақ өлшеуі тиісті топтағы жарыс 

басталардан екі сағат бұрын басталады. Өлшеу бір сағат ішінде 

өтеді. 

6.4.2. Спортшы салмақ дәрежесі шегінде өлшеу рәсімінен өтіп, 

ресми тіркелгеннен кейін, бірге жүретін команда өкіліне кесте 

бойынша міндетті түрде жаттығу аймағына рұқсатнамалар берілуі 

тиіс. 
• бір (1) спортшы - үш (3) рұқсатнама 

• екі (2) спортшы - төрт (4) рұқсатнама 

• кез келген қосымша спортшы (аралас категориялар/жарыстар үшін) 

- 1 спортшыға екі (2) рұқсатнама. 

 

6.5. ТАНЫСТЫРУ (Нұсқауларды қараңыз) 

6.5.1. Жарыс ресми түрде спортшыларды таныстырудан 

басталады. Спортшылар таныстырылғаннан кейін және техникалық 

ресми тұлғалар таныстырылғанға дейін таймер он (10) минутқа дейін 

есептеуді бастайды. 

6.5.2. Спортшылардың тобы бастапқы нөмірлер тәртібімен 
таныстырады. 

6.5.3. Топтың техникалық ресми тұлғаларды таныстырғаннан 

кейін, олар өздерінің жеке куәліктерін қазылар алқасының төрағасына 

ұсынады. 

 

6.6. ЖАРЫС БАРЫСЫ 

6.6.1. Штанганың салмағы дәйекті түрде көтеріледі. Ең жеңіл 

салмақты мәлімдеген қатысушы бірінші болып шақырылады. 

Жарияланған штанга салмағы орнатылып, таймер уақытты 

бастағаннан кейін штанга салмағын азайтуға болмайды. 

Қатысушы немесе команда өкілі өздері жариялаған салмақтағы 

әрекетін бастауға дайын болу үшін штанга салмағының өзгеруін 
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бақылап отыруы керек. Бұл толықтай спортшының / команда 

өкілінің жауапкершілігінде. 
6.6.2. Штанганың салмағы әрқашан бір (1) келі еселік болуы 

керек. 

6.6.3. Спортшының әр сәтті әрекетінен кейін автоматты өсім бір 

(1) келі болуы керек. Егер көтеру сәтсіз болса,  штанга салмағы 

автоматты түрде өзгеріссіз қалады. 

6.6.4. IWF жарыстарында көтерілетін минималды салмақтар, 

келесі: 
• Ерлер = жиырма алты (26) келі (20 келі белтемір, құлыптар және 

екі 0,5 келі диск) 

• Әйелдер = жиырма бір (21) келі (15 келі белтемір, құлыптар және 

екі 0,5 келі диск). 

6.6.5. 20 келі ережесі (Нұсқауларды қараңыз) 

Алғашқы мәлімделген және шын мәнінде жұлқи және серпе көтеруде 

алынған жалпы салмағы минус жиырма (20) келіге тең немесе одан 

жоғары болуы тиіс. Егер бұл ереже сақталмаса, қазылар алқасы 

спортшыларды жарыстан шығарады. Жоғарыда аталған ереже әдетте 

және әрі қарай «20 келі ережесі» деп аталынады. 

6.6.6. Шақыру тәртібі (Нұсқауларды қараңыз) 

Саралау басымдықтары бойынша төменде көрсетілген төрт (4) фактор 

спортшыларды шақыру кезінде ескерілуі керек: 

1. Штанга салмағы (ең жеңіл салмақ мәлімдеген спортшы бірінші 

шақырылады); 

2. Әрекет (мүмкіндік) нөмірі (бірінші болып аз әрекет нөмірлі 

спортшы шақырылады); 

3. Алдыңғы әрекеттің (әрекеттертердің) реттілігі/тәртібі 

(алдыңғы әрекетті ертерек жасаған спортшы бірінші 

шақырылады); 

4. Спортшының бастапқы нөмірі (ең аз нөмірлі спортшы бірінші 

шақырылады). - Бастапқы нөмірлерді анықтау үшін «Салмақ 

өлшеу» 6.4 - тармағына арналған нұсқауларды қараңыз. 

6.6.7. Әр қатысушыға аты мен тегі шақырылып, әрекетті бастағанға 

дейін бір (1) минут (60 секунд) уақыт беріледі. Отыз (30) секундтан 

кейін ескерту дабылы (сигналы) естіледі. 

Егер спортшы қатарынан екі (2) әрекет жасаса, оған келесі әрекетке екі 

(2) минут (120 секунд) уақыт беріледі. (осы ережеден ерекшелікті 6.6.8 

тармағында қараңыз). 

Бөлінген уақыт басталғаннан кейін отыз (30) секунд және отыз (30) 

секунд бұрын ескерту дабылы естіледі. Егер берілген уақытта спортшы 

әрекетті аяқтау үшін штанганы тұғырдан көтермесе, онда үш (3) төреші 

бұл әрекеті «сәтсіз көтеру» деп қабылдайды. 

Кері санақ спикердің  ағылшын тіліндегі әрекет туралы хабарландыруды 

аяқтаған сәттен  немесе ассистенттер қанша уақытқа созылғанына 

қарамастан штанганың салмағын орнатып, тұғырдан кеткен соң 

басталады. Егер тұғырға спортшыдан басқа адам кірсе, таймерді тоқтату 

керек. 

6.6.8. Спортшыға тек бір (1) минут ғана беріледі, ол екі рет қатарынан 

әрекетті аяқтаған кезде, шақырудың тәртібі өзгеріп, таймер басқа 

спортшының уақытын санау үшін қосылады. 

6.6.9. Спикер жариялаған салмақ бірден әрекеттер таблосында 

көрсетілуі керек. 

6.6.10. Егер спортшы бұрын таңдалған салмақты жоғарылатуды немесе 

төмендетуді қаласа, спортшы/команда өкілі спортшы картасына қол қою 

арқылы бас маршалға хабарлауы тиіс. Салмақты жоғарылату үшін, 

команда өкілі/спортшы соңғы қоңырау дейін спортшының картасына қол 

қоюы керек (IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларының 6.6.12 тармақтарында ерекшеліктерін қараңыз). 

Салмақты азайту үшін бұл спортшыға таймер қосылмауы керек. 

6.6.11. Соңғы қоңырау - бұл берілген уақыттың аяқталуына отыз (30) 

секунд бұрын таймер беретін сигнал. 

6.6.12. Бірінші әрекет алдында немесе екі әрекет арасында команда 

өкілі/спортшы қатысушының карточкасында өтінімді қалдырып оған қол 

қоюы керек; бұл әрекеттердің екеуі де қосымша және автоматты түрде 

ұлғайту үшін орындалады. 

Бұл қолтаңба екі (2) қайта өтінім жасауға мүмкіндік береді.  

Егер команда өкілі/спортшы мұны соңғы қоңырауға дейін жасамаса (30 

секунд), спортшы автоматты түрде қосымша қосылуына сәйкес 

шақырылады. Егер спортшы бір-бірінің артынан бірден шақырылса 

(берілген уақыттың 2 минутында), команда өкілі/спортшы келесі әрекетті 

ол шақырылғаннан кейін алғашқы отыз (30) секунд ішінде хабарлауы 

керек, тіпті егер ол автоматты қосымша қосылса да.  
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Мұндай өтінішті бермеу екі (2) рұқсат етілген қайта өтінімнің жоғалуына 

әкеледі. Содан кейін спортшы салмақты автоматты түрде көтеру ретінде 

орнатуға мәжбүр болады (IWF Техникалық және жарыстық ережелері 

мен нұсқауларының 7.9 тармағы). 

6.6.13. Егер команда өкілінен/спортшыдан салмақты өзгерту сұралса 

және ауыр салмақты көтеру қажет болса, таймер салмақ өзгерісінің 

ұзақтығына тоқтайды. Жаңа салмақты орнатқаннан кейін таймер қалған 

уақытты санауды жалғастырады. Егер команда өкілінен/спортшыдан 

салмақты өзгертуді сұраса, және бұл жағдайда спортшы уақыты 

басталған басқа спортшының соңынан ерсе, онда келесі әрекет үшін 

көрсетілген спортшылардың біріншісіне қалыпты уақыт бір (1) минут 

(60 секунд) беріледі. (IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларының 7.9 тармағы). 

6.6.14. Егер команда жұлқи көтеруде, серпе көтеруде немесе екі 

жаттығуда қалған мүмкіндіктерді орындаудан бас тартқысы келсе, 

команда өкілі/спортшы спортшы картасына қол қоюы керек. Бұл 

спортшының карточкасында олар тиісті жаттығуларды орындаудан бас 

тартатыны көрсетілуі. 

Спортшының карточкасына қол қойылғаннан кейін жарыстан шығу 

ресми түрде болады және спортшы бұл жарыстарға қайта қатыса 

алмайды. Содан кейін спикер бұл спортшының жарыстан шыққанын 

хабарлайды. 

6.6.15. Жарыс кезінде жарыс тұғырына өз міндеттерін орындайтын 

техникалық ресми тұлғалар, уәкілетті қызметкерлер, уәкілетті команда 

өкілдері (IWF Техникалық және жарыс ережелері мен нұсқауларының 

6.4 тармағын қараңыз) мен осы топтың жарыстарына қатысатын 

спортшылар жіберіледі. 

6.6.16. Белгіленген аймақта/жарыс тұғырында/подиумға кіре берісте тек 

үш (3) топ мүшесіне қалуға рұқсат етіледі. 

 

6.7. ҮЗІЛІС 

6.7.1. Жұлқи көтеруден жарыстан кейін спортшыларды серпе 

көтеру сайысына жаттығу үшін он минуттық (10) үзіліс беріледі. 

6.7.2. Қазылар алқасы өз қалауы бойынша және жарыс директоры/ 

техникалық делегатпен ен келісе отырып, үзіліс уақытын 

қысқартуы немесе ұзартуы мүмкін. Бұл жағдайда барлық мүдделі 

тараптарға (спортшыларға, команданың өкілдеріне, техникалық 

ресми тұлғаларға, спорт өндірушілеріне, радио немесе 

телехабарларға, көрермендерге және т.б.) хабарландыру жасалуы 

керек. 

 

6.8. СПОРТШЫЛАР МЕН КОМАНДАЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ 

(Нұсқауларды қараңыз) 

6.8.1. Спортшылардың жеке классификациясы 

Чемпион атағы спортшыға жұлқи көтеруде, серпе көтеруде және 

қоссайыс (жұлқи және серпе көтеруде ең жақсы нәтижелердің 

қосындысы) қорытындысы бойынша беріледі. IWF -нің барлық ресми 

жарыстарында екі (2) жаттығуда бірінші, екінші және үшінші орын алған 

спортшылар сәйкесінше алтын, күміс және қола медальмен 

марапаттанылады. 

6.8.2. Спортшылардың жұлқи және серпе көтеру кезінде 

жіктеу үшін ескерілетін факторлар: 

1. Ең жақсы нәтеже - ең жоғары нәтеже бірінші орынды береді; егер 

олар бірдей болса, онда мыналар ескеріледі: 

2. Ең жақсы нәтиже көрсетілген әрекеттің саны - әрекеттің ең аз саны 

бірінші орынды береді; егер олар бірдей болса, онда мыналар 

ескеріледі: 

3. Алдыңғы әрекет (тер) - әрекеттегі ең аз салмақ бірінші орынды 

береді; егер олар бірдей болса, онда мыналар ескеріледі: 

4. Жеребе нөмірі  - төменгі сан бірінші орынды береді. 

 Спортшылардың сомма бойынша жіктеу үшін ескерілетін 

факторлар: 

1. Ең жақсы нәтеже - ең жоғары нәтеже бірінші орынды береді; егер 

олар бірдей болса, онда мыналар ескеріледі:  

2.  Серпе көтеруде ең жақсы нәтеже  - ең төмен нәтиже бірінші 

орынды береді; егер олар бірдей болса, онда мыналар ескеріледі: 

3. Серпе көтеруде ең жақсы нәтиже көрсетілген әрекет нөмірі - 

бірінші орынды ең төмен нәтиже береді; егер олар бірдей болса, 

онда мыналар ескеріледі: 

4. Алдыңғы әрекет (тер) - әрекеттегі ең аз салмақ бірінші орынды 

береді; егер олар бірдей болса, онда мыналар ескеріледі: 

5. Жеребе нөмірі – ең кіші сан - бірінші. Егер салмақ дәрежесінде 
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бірнеше топқа бөлінсе, жарыстың реттілігі/тәртібі қолданылады. 

(6.8 тармақтың нұсқауларын қараңыз). 

6.8.3. Командалық классификация 

Әлем чемпионаттары мен біріншіліктерінде, құрлықтық чемпионаттар 

мен біріншіліктерінде және IWF -нің басқа жарыстарында 

командалардың жіктелуі келесі ережелерге сәйкес әр қатысушының 

жинаған ұпайларының қосындысы бойынша есептелінеді: 

 

1- орын - 28 ұпай  14-орын - 12 ұпай 

2- орын - 25 ұпай  15-орын - 11 ұпай 

3- орын - 23 ұпай  16-орын - 10 ұпай 

4- орын - 22 ұпай  17-орын - 9 ұпай 

5- орын - 21 ұпай  18-орын - 8 ұпай 

6- орын - 20 ұпай  19-орын - 7 ұпай 

7- орын - 19 ұпай  20-орын - 6 ұпай 

8- орын - 18 ұпай  21-орын - 5 ұпай 

9-  орын - 17 ұпай  22-орын - 4 ұпай    

10- орын - 16 ұпай  23-орын - 3 ұпай  

11- орын - 15 ұпай  24-орын - 2 ұпай  

12- орын - 14 ұпай  25-орын - 1 ұпай  

13 -орын - 13 ұпай 

6.8.4. Әлем чемпионаттары мен біріншіліктерінде және IWF -нің 

басқа жарыстарында командалар жұлқи көтеру, серпе көтеру мен 

қоссайыс сомасына сейкес ұпайлар алады. 

6.8.5. Егер командалық есепте екі (2) немесе одан да көп 

командалардың ұпайлары бірдей болса, онда ең жоғары орындарды 

алған команда жоғарғы орынға қойылу керек. 

6.8.6. Жұлқи көтеруден нөлдік баға алған спортшылар жарыстан 

шығарылмайды (IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларының 6.8.8 тармағында көрсетілген жағдайларды 

қоспағанда). Олар серпе көтеруге қатыса алады, егер жарыс сәтті 

аяқталса, олар серпе көтерудегі орнына сәйкес командалық есепте 

ұпай алады. Спортшылар қоссайыс сомасы үшін ұпай алмайды. 

6.8.7. Жұлқа көтеруде жақсы нәтиже көрсеткен, бірақ серпе 

көтеруде нөлдік баға алған спортшылар жұлқи көтеруде өз 

орындарына сәйкес командалық жіктеуде ұпай алады, бірақ қоссайыс 

сомасы үшін ұпай алмайды. 

6.8.8. Медальдар қоссайыс сомасы үшін ғана берілетін IWF 

жарыстарында жұлқи көтеруде нөлдік баға алған спортшылар 

жарыстан шығарылады және оларды серпе көтеруде жалғастыра 

алмайды. Мұндай спортшылар, сондай -ақ серпе көтеруде нөлдік 

баға алған спортшылар команда классификациясында ұпай 

алмайды. 

 

6.9. МАРАПАТТАУ РӘСІМІ (Нұсқауларды қараңыз) 

6.9.1. IWF барлық жарыстарында жарыс соңында әр салмақ 

дәрежесінде марапаттау рәсімі өтеді. 
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7 ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСМИ ТҰЛҒАЛАР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

7.1. АНЫҚТАМА 

Техникалық ресми тұлға – осы спорт түрінің ережелері мен 

нұсқауларын қолдана отырып, бұзушылықтарды, орындау, уақыт 

немесе саралау арқылы жарыстың өткізілуін бақылайтын кез келген 

адам ретінде анықталады. Техникалық ресми тұлға спорттық жарыстың 

әділ төрешісі қызметін атқарады. Бұл оларды дәлдікпен, дәйектілікпен, 

объективтілікпен және жоғары адал ниетпен орындау міндетін 

тударыда. 

 

7.2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

7.2.1. IWF әр жарыстары үшін жұмысқа техникалық реми 

тұлғалардың лайықты саны тағайындалуы керек. IWF 

жарыстарында тек халықаралық техникалық ресми тұлғалар 

жұмыс істей алады. IWF жарыстарында қызмет ету үшін 

таңдалған техникалық ресми тұлғалар жаттықтырушылық 

жұмысына тартылмай, жарыс кезінде ешбір спортшыға көмек 

көрсетпеуі керек. 

7.2.2. IWF жарыстарында келесі техникалық ресми тұлғалар 

жұмыс істеуі керек: 
• қазылар алқасы 
• жарыс директоры 

• төреші 

• техникалық бақылаушылар 

• бас маршал (маршалдар) 

• уақыт санаушы (хронометрист)  

• жарыс хатшысы 

• спикер (спикерлер) 

• кезекші дәрігер (дәрігерлер) 

7.2.3. Техникалық ресми тұлғалар IWF ресми формасын киюі керек: 

• қара көк (түс коды: PMS2767) пиджак 

• қара көк (түс коды: PMS2767) шалбар/юбка 

• ақ көйлек 

• галстук / IWF шарфы  

• қара аяқ киім 

• Пиджактың сол жақ шетінде IWF техникалық ресми тұлғасының 

белгісі. Ыстық ауа-райында немесе жарыс өтетін жерлерде және қазылар 

алқасының Төрағасы мақұлдаған жағдайда пиджак және/немесе 

галстук/шарф шешілуі мүмкін. Егер IWF өзгеше көрсетпесе, пиджактар, 

галстуктар/шарфтар әрқашан жарыс пен  марапаттау кезінде киілінуі 

керек. 

 

Олимпиада ойындарында және басқа да ойындарда тек ұйымдастыру 

комитеті шығаратын форманы киюге болады. Егер ойындардың формасы 

техникалық ресми тұлғаларға берілмесе, олар IWF формасын киюі керек. 

7.2.4. Техникалық ресми тұлғалардың жиналысы басталғанға 

дейін ұсынылған техникалық комитеттің төрағасы және/немесе 

жарыс  директоры техникалық ресми тұлғаларды лауазымдарға және 

топтарға тағайындайды. 

7.2.5. Жарыс басталар алдында техникалық ресми тұлғалардың 

жиналысы өткізілуі керек. Әлем чемпионаттары мен 

біріншіліктерінде міндетті түрде, ал басқа жарыстарда мүмкіндігінше, 

техникалық ресми тұлғалардың екінші жиналысы жарыс кезеңінің 

ортасында өткізілуі керек. Екі жиналысқа қатысу барлық 

тағайындалған техникалық ресми тұлғалар үшін міндетті болып 

табылады. 

7.2.6. Әр топтағы техникалық ресми тұлғалар әр түрлі елдерден 

болуы керек және ерлер мен әйелдерден тұруы керек. 

7.2.7. Техникалық ресми тұлғалар лауазымдық міндеттерін 

орындауға дейін отыз (30) минуттан кешіктірмей өздерінің тиісті 

жұмыс орындарында болуға және спортшыларды таныстыруға дейін 

он (10) минуттан кешіктірмей жарыс алаңында болуға тиіс. 

7.2.8. Техникалық ресми тұлғалар жеке куәліктерін қазылар 

алқасының төрағасына таныстырудан кейін ұсынуы керек және әр 

жарыстың соңында жеке куәліктерін жинауы керек. 

 

7.3. ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСМИ ТҰЛҒАЛАРДЫ ІЛГЕРІЛЕУ 

(Нұсқауларды қараңыз) 

7.3.1. IWF халықаралық техникалық ресми тұлғалардың 
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сертификаттарын, техникалық ресми тұлғалардың қызметтік 

міндеттерін орындағаны туралы куәліктер мен лицензияларды береді 

және тіркейді. 

7.3.2. Халықаралық техникалық ресми тұлғалар үш (3) дәрежеге 

жіктеледі және сәйкесінше келесі куәліктер беріледі: 

а) 1-дәреже: Бұл сертификат иелері барлық деңгейдегі 

халықаралық жарыстарда, соның ішінде Олимпиада 

ойындарында, жасөспірімдер Олимпиадасында, Әлем 

чемпионаттар мен біріншіліктерде, Универсиадаларда өз 

міндеттерін орындай алады.  

б) 2-дәреже: Бұл сертификаттың иегерлері Олимпиадалық 

ойындарды, жасөспірімдердің Олимпиадалық ойындарын, 

Әлем чемпионаттары мен біріншіліктерді, Универсиадаларды 

қоспағанда, барлық деңгейдегі халықаралық жарыстарда өз 

міндеттерін орындай алады. 

в) қызметтік міндеттерін орындауға арналған куәлік: бұл күәлік иелері 

техникалық және жарыстық ережелер мен нұсқаулықтарға сәйкес 1 

немесе 2 дәрежелі ресми тұлғалардың куәліктері талап етілетін 

позицияларды қоспағанда, барлық деңгейдегі халықаралық 

жарыстарға қатысуға құқылы, оның ішінде Олимпиада ойындары, 

жасөспірімдер Олимпиадасында, Әлем чемпионаттар мен 

біріншіліктерде, Универсиадаларда өз міндеттерін орындай 

алады. 

7.3.3. Халықаралық техникалық ресми тұлғалардың куәліктері 

мен қызметтік міндеттерін орындауға арналған сертификаттар IWF 

ұлттық мүше федерацияларының өтініші бойынша беріледі. 

7.3.4. Лицензия: Ұлттық федерациялардың сұранысы 

бойынша IWF  келесі халықаралық Олимпиадалық жылдың 

соңына дейін халықаралық техникалық ресми тұлғаларға 

қызметкерлерге лицензия береді немесе әрбір олимпиадалық 

цикл бойынша қызметтік міндеттерді орындау үшін 

лицензияланған сертификаттар береді (мысалы: 2017 ж. 1 қаңтар 

- 31 желтоқсан 2020 ж. аралығында). Жарамды лицензия IWF 

жарыстарында ресми міндеттерді орындаудың міндетті шарты 

болып табылады. 

7.3.5. Ұлттық дәрежеделі төреші 2 - дәрежелі  халықаралық 

техникалық ресми тұлға атағына ұсынылуы үшін, келесі 

шарттарды орындау қажет. 

Үміткерлер: 

а) ұлттық дәрежелі төреші ретінде бес (5) жылдан көп болатын 

жұмыс тәжірибесі болуы керек;  

б) үміткерлер тиісті ұлттық федерациясымен ұсынылуы тиіс; 

v) IWF техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқауларын жетік 

білуі керек; 

г) IWF техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқауларына 

сәйкес тиісті ұлттық федерация ұйымдастырған практикалық 

емтихан кезінде өз біліктілігін дәлелдеуі керек; 

д) практикалық емтиханда 90% немесе одан да жоғары жинауы керек; 

f) IWF Техникалық комитеті дайындаған және қайта қарайтын 

сауалнамаға сәйкес IWF техникалық ресми тұлғалары үшін 

жазбаша емтиханда өзекті сұрақтарға жауап бергенде 85% 

немесе одан жоғары жинауы керек. 

Ескерту: IWF халықаралық техникалық ресми тұлғалардың емтихан 

пайызы дөңгелектеніп толық санды болуы керек, мысалы: 89,74% = 

90%, 89,45% = 89%. 

7.3.6. 2 дәрежелі халықаралық техникалық ресми тұлға 1 

дәрежелі халықаралық техникалық ресми тұлғалардың иесі атағына 

ұсынылуы үшін келесі шарттар орындалуы қажет. 

Үміткерлер: 

а) 2 - дәрежелі халықаралық техникалық ресми тұлға ретінде 

кемінде екі (2) жыл жұмыс істеген болуы керек; 

б) IWF техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқаулары 

бойынша өткізілетін жарыс кезінде үш (3) 1 дәрежелі халықаралық 

техникалық ресми тұлғалардың алдында практикалық 

құзыреттілікті көрсетуі керек; Әлем чемпионаты, Олимпиада 

ойындары мен ересектер арасындағы жарыстарды қоспағанда, IWF 

кез келген жарыстарында тексерілуі мүмкін; 

v) практикалық емтихан бойынша 95% немесе одан да жоғары 

жинауы керек; 

г) IWF Техникалық Комитеті дайындаған және қайта қарайтын 

сауалнамаға сәйкес IWF техникалық ресми тұлғалары үшін 
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жазбаша емтиханда өзекті сұрақтарға жауап бергенде 90% 

немесе одан жоғары жинауы керек. 

д) ағылшын тілін біліп және негізгі ағылшын тілінде сөйлеуі 

керек. 

Ескерту: IWF техникалық қызметкерлерінің емтихан пайызы 

дөңгелектеніп толық санды болуы керек, мысалы 89,74% = 90%, 

89,45% = 89%. 

 

7.4. ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСМИ ТҰЛҒАЛАР ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТТАРЫ МЕН ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНДА 

7.4.1 Техникалық ресми тұлғаларды сайлау принциптері. 

IWF жарыстарына техникалық ресми тұлғаларды сайлау принциптері: 

1. Гендерлік теңдік; нұсқаулық ретінде СІО принциптері 

қолданылады; 

2. Құрлықтық өкілдік / баланс; 

3. IWF мүшесі - ұлттық федерациясының қатысуы; 

4. Ұсыну үшін алғы шарттары: 

• жеткілікті біліктілік 

• жарамды лицензия 

• техникалық ресми тұлғалардың ресми формасының болуы 

• жарыстың барлық кезеңінде болуы 

• жауапкершілік/дағдылар жиынтығы 

7.4.2. IWF сұранысы бойынша IWF мүше - ұлттық федерациялары 

техникалық ресми тұлғаларлы әлем чемпионаттары мен 

біріншіліктерінде қызмет етуді ұсына алады. IWF Техникалық 

Комитеті/Медициналық Комитет IWF президентімен және 

Техникалық/Медициналық Комитет Төрағасымен келісу бойынша 

ұсынылған техникалық ресми тұлғалардың қорытынды тізімінен 

таңдайды. IWF жарыстар кестесіне сәйкес жұмыс істеу үшін кемінде 

отыз алты (36) халықаралық техникалық ресми тұлғалар тағайындалуы 

керек. Техникалық ресми тұлғаларды ұсынатын ұлттық федерацияларға 

олардың тағайындалғаны немесе тағайындалмағаны туралы хабарлайды. 

Қажет болған жағдайда және өз қалауы бойынша IWF ұлттық 

федерациялар ұсынылған техникалық ресми тұлғалардан басқа, қосымша 

адамдарды тағайындау құқығын өзіне қалдырады. Жоғарыдағы 

техникалық ресми жеке тұлғалар және олардың ұлттық федерациялары 

тиісінше хабарланады. 

7.4.3. IWF Техникалық / Медициналық комитетінің төрағасы жарыс 

директорымен бірге жарыстың басталуына дейін белгілі бір категориялар 

немесе топтар бойынша таңдалған/тағайындалған техникалық ресми 

тұлғаларды анықтайды. 

7.4.4. Олимпиада ойындары үшін техникалық ресми тұлғалар IWF 

Атқарушы Комитетімен және Техникалық/Медициналық Комитеттің 

ұсынысы бойынша ұлттық федерациялар ұсынған кандидаттар тізімінен 

Олимпиада ойындары басталғанға дейін алты (6) ай бұрын сайланады. 

Қажет болған жағдайда және өз қалауы бойынша IWF ұлттық 

федерациялар ұсынылған техникалық ресми тұлғалардан басқа, қосымша 

адамдарды тағайындау құқығын өзіне қалдырады. Жоғарыдағы 

техникалық ресми жеке тұлғалар және олардың ұлттық федерациялары 

тиісінше хабарланады. 

7.4.5 Белгіленген техникалық ресми тұлғалар өздерінің ұлттық 

құрамасының мүшесі бола алмайды. 

7.4.6 IWF Хатшылығына және IWF Техникалық Комитетінің Төрағасын 

хабардар етпей, жарысқа дәлелсіз себеппен қатыспаған техникалық 

ресми тұлға екі (2) жылға дейінгі мерзімге келесі жарыстарға іріктеуден 

шығарылуы мүмкін. 

 

7.5. ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫ  (Нұсқауларды қараңыз) 

7.5.1. Қазылар алқасы жарыс алаңын толық бақылауға алады 

және оның негізгі функциясы - IWF техникалық және жарыстық 

ережелері мен нұсқауларының дұрыс қолданылуы мен орындалуын 

қамтамасыз ету. 

7.5.2. Барлық қазылар алқасы 1 дәрежелі халықаралық 

техникалық ресми тұлғалар болуы керек. 

7.5.3. IWF жарыстарында қазылар алқасы үш (3) немесе бес (5) 

мүшеден тұрады, олардың бірі - президент. Сондай-ақ, қазылар 

алқасының екі (2) резерв мүшесіне дейін тағайындалуы мүмкін. 
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7.5.4. Жарыс/байқау барысында техникалық ресми тұлғалардың 

жұмысын бақылай отырып, қазылар алқасы кез келген ерекше 

жағдайды жазбаша есеп арқылы бөліп көрсете алады. Қазылар 

алқасының төрағасы Техникалық комитет төрағасына, IWF 

Президентіне және/немесе IWF Бас хатшысына есеп бере алады. 

7.5.5. Жарыс барысында және бірінші ескертуден кейін 

қазылар алқасы бірауызды шешіммен  қабілетсіз шешімді 

қабылдаған кез келген техникалық ресми тұлғаны алмастыра 

алады. 

7.5.6. Барлық техникалық ресми тұлғалардың бейтараптығы 

күмән туғызбайды. Төрешіліктегі  қателіктер еріксіз орын алуы 

мүмкін және мұндай жағдайларда, егер қажет болса немесе қазылар 

алқасының өтініші бойынша, техникалық ресми тұлғалар қазылар 

алқасына өз шешімін түсіндіруге шақырылады. 

7.5.7. Қазылар алқасы бірауыздан техникалық қате деп тапса, 

төрешінің шешімін өзгертуге құқылы. Төрешінің шешімін өзгерту 

үшін қазылар алқасы өз шешімдерін түсіндіруі үшін тиісті 

төрешілерді шақыру керек. Егер түсіндіру дұрыс деп табылса, оны 

өзгертуге ешқандай шара қолданылмайды. Егер түсіндіру 

қабылданбаса (дұрыс емес деп танылса), қазылар алқасы төрешінің 

шешімін өзгертеді. Өзгертілген шешім мен оның себебі тиісті 

спортшыға/команда өкіліне қазылар алқасының төрағасының 

нұсқауымен техникалық бақылаушы немесе кез келген басқа 

техникалық ресми тұлғасы арқылы жеткізіліп, спикермен 

жариялануы тиіс. 

Қазылар алқасы тағайындалған үш (3) мүшеден тұратын жарыстарда 

бірінші сатыдағы бірауыздан шешім шыққанға дейін қазылар алқасы 

бұдан әрі ешқандай шара қолдана алмайды. 

7.5.8. Жоғарыда аталған ережені қолдану үшін қазылар 

алқасының мүшелері әр көтеру бойынша төрешілер үстелінде 

орналасқан бақылаушы басқару тақта көмегімен шешім 

қабылдауы керек. Қазылар алқасы көтеру туралы шешімді 

спортшы штанганы жарыс тұғырына түсірген бойда қабылдайды 

(Техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқауларының 3.3.6 

тармағын қараңыз). 

Қазылар алқасы басқа мүшелердің шешімдеріне әсер етпеуі немесе әсер 

етуге тырыспауы керек. 

7.5.9. Қазылар алқасы апелляциялық қазылар алқасы болып 

табылмайды; Қазылар алқасының шешіміне шағымдануға болмайды. 

Қазылар алқасы  спортшыға/команда өкіліне жарыс аймағында тәртіп 

бұзғаны үшін сөгіс және/немесе жаза қолдануға құқылы. Атап айтқанда, 

егер теріс қылық әрекетпен немесе сөзбен кез келген техникалық ресми 

тұлғаға немесе IWF қызметкеріне өз міндеттерін орындау кезінде қауіп 

төндірсе. Қазылар алқасының төрағасы IWF президентімен, IWF бас 

хатшысымен немесе IWF жарыстың директорымен бірге кез келген сөгіс 

пен/немесе жазаның орындалуына жауап береді. 

7.5.10. Жарыстың барлық кезеңінде қазылар  алқасы 6.6.5 

тармағындағы Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларды бақылап, орындауы тиіс. 

7.5.11.  Қазылардың резервтік мүшелері жарыс алаңында 

белгіленген орында отырады және басқа қазылар алқасының 

мүшесінің біреуін ауыстыруға шақырылғанға дейін қазылар 

алқасының үстеліне отырмайды 

7.5.12. Қазылар алқасының мүшелері марапаттау кезінде өз 

орындарында қалуы керек, сонымен қатар төрешілердің өз 

орындарында қалуын қамтамасыз етуі керек.  

7.5.13. Қазылар алқасының төрағасы  «В» тобын немесе басқа 

спортшылардың қандай да бір тобын «А» тобының жарыстарына 

қатысу үшін шақыру қажеттілігін бағалу ұсынылады, егер «В» 

тобының спортшылары медальға үміткер болып саналса. 

7.5.14. Егер дұрыс емес орнатылған штанга салмағына 

байланысты әрекет сәтсіз болса немесе тұғыр зақымдалса, немесе 

штанга салмағының бір бөлігін жоғалтса, көтеру кезінде құлап қалса 

немесе сыртқы кедергі болса, қазылар алқасы спортшыға қосымша 

мүмкіндік орындауға рұқсат беруі керек. 

7.5.15. Қазылар алқасы кішкентай дискілерді (2,0, 1,5, 1,0 және 

0,5 келі) құлыптардың алдынаң немесе құлыптардың артынан орнату 

туралы шешім қабылдауы керек. 

7.5.16. Егер штанганың салмағын анықтауда қате болса немесе 

спикер спортшыны шақыру кезінде спортшының атын дұрыс емес 

атау арқылы немесе штанганың дұрыс емес салмағын жариялау 
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арқылы үлкен қателік жіберсе, қазылар алқасы спортшыға тағы бір 

әрекет жасауға мүмкіндік беруі керек (7.5 -тармақтың нұсқауларын 

қараңыз). 

7.5.17. Қазылар алқасының төрағасы техникалық ресми 

тұлғлардың куәліктерін бақылайды және оларға қол қояды. 

7.5.18. IWF-тің барлық жарыстарында қазылар алқасының 

президенті және/немесе жарыс директорінің резервтік құжат 

ретінде қолмен хаттамаға жауапты бір адамды тағайындауы керек. 

7.5.19. Қазылар алқасының төрағасы соңғы хаттаманы тексереді 

және оған қол қояды. 

 

7.6 ЖАРЫС ДИРЕКТОРЫ 

7.6.1. Жарыс директоры жарыс барысын бақылайды және өз міндеттерін 

қазылар алқасымен және техникалық делегатпен (егер тағайындалған 

болса) тығыз байланыста жүзеге асырады. 
Жарыс директорының міндеттері: 
7.6.2. Техникалық ресми тұлғаларды топтарға тағайындайды/оларды 

тағаныдауды жүргізеді. 

7.6.3. Спортшылардың тізімін тексереді және қажет болған жағдайда 

верификацияланған өтінім салмағына сәйкес оларды топтарға бөледі. 
7.6.4. Жеребе тастауды бақылайды. 
7.6.5.  Жарыстыардың реттілігіне сәйкес  көтеру тәртібін, соның ішінде 

жарыстарды басқару жүйесінің жұмысын және  жарыстардың барлық 

ресми құжаттарының шығаруын бақылайды. 

7.6.6. Жарыс кезінде орнатылған жаңа рекордтардың тіркелуін 

қадағалайды. 

7.6.7. 6.6.5 тармағындағы Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларын бақылайды және орындалуын қамтамасыз етеді. 

7.6.8. Жарыстың қорытынды хаттамасын тексереді және оған қол қояды. 

 

7.7. ТӨРЕШІ 

7.7.1. Төрешінің негізгі міндеті спортышалар орындаған көтерулерді 

бағалау. 

7.7.2. IWF бойынша барлық жарыстарда әр топқа төрт (4) төреші 

тағайындалады. Төреші позициялары орталық төреші, екі (2) қаптал 

төреші және бір (1) қосалқы (резерв) төрешіден тұрады. Бір топтағы 

төрешілер өз позицияларын шеңбер бойымен алмастыра отырып 

орындаулары керек. Төрешілердің әр тобында екі (2) еркек және екі (2) 

әйел болуы керек. 

7.7.3. Жарыс алдында төрешілер кезекші басқа техникалық ресми 

тұлғалармен бірлесе отырып, сенімді болу керек: 

• қажетті спорттық құрал-жабдықтардың дұрыс жұмыс істеп 

тұрғанына 

• барлық спортшылар көрсетілген уақыт ішінде 

верификацияланған салмақ дәрежелеріне сәйкес өз салмақ 

дәрежелері шегінде өлшенетініне. 

7.7.4. Жарыс кезінде төрешілер мыналарды қамтамасыз етуі керек: 

• штанга салмағы спикер жариялаған салмаққа сәйкес келетінін; 

• штанганы жарыс тұғырында жаңа орынға тек спортшы 

немесе көмекшілері ғана жылжытуы; команда өкіліне 

штанганы көтеруге, реттеуге немесе тазалауға тыйым 

салынады; 

• егер спортшы жаттығуды орындау кезінде төрешінің көру 

қабілеті ыңғайсыз позицияға ауысса, мүдделі төреші 

көтерілуді дұрыс қарауға болатын позицияға ауыса алады. 

Егер төреші позициясын өзгертсе, төреші көтеріліс кезінде 

шешім қабылдау үшін өзімен бірге қызыл/ақ жалаушаларды 

алып кетуі керек. 

• IWF 6.6.5 тармағындағы Техникалық және жарыстық 

ережелері мен нұсқауларының сақталуын (салмақ өлшеу 

кезінде) қадағалау 

ЕСКЕРТУ: Көру қабілеті бұзылған спортшыларды бастапқы 

позицияны қабылдауға көмектесу үшін жаттықтырушы/бағыттаушы 

сүйемелдеуі мүмкін. Жаттықтырушы/бағыттаушы спортшы 

көтерілудің бастамас бұрын тұғырдан кетуі керек. 

7.7.5. Үш (3) төреші жаттығуды бағалауға тең құқықтарға ие. Олар мұны 

Техникалық және жарыстық ережелер мен нұсқаулардғы 3.3.6 - 

тармағында көрсетілген рәсімдерге сәйкес төрешінің жарық сигналдық 

жүйесі арқылы жасайды. Төреші спортшыға жаттығуды сәтті орындау 

үшін барлық мүмкіндік беретініне сенімді болуы керек. 
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 Төреші спортшының жаттығуды орындағанына көз жеткізгеннен кейін, 

ол тиісті белгі беру арқылы шешім қабылдайды. 

7.7.6. Төреші көтеруді бағалағаннан кейін, егер «көтеру сәтті» болса, 

ол бірден басқару тақтасындағы ақ түймені басады. 

7.7.7.  Төреші көтеруді бағалағаннан кейін, егер «көтеру сәтсіз» 

болса, ол бірден басқару тақтасындағы қызыл түймені басады. 

Көтеру кезінде қате немесе сәтсіз қимылды көрсе, кез-келген төреші 

бірден қызыл түймені басуы қажет. 

7.7.8. Екі (2) немесе үш (3) ақ шам жанған кезде көтеру сәтті болды;  

екі (2) немесе үш (3) қызыл шам жанса көтері сәтсіз өтті деген 

сөз. 

7.7.9. Төрешінің шешіміне шағымдануға болмайды. 

7.7.10. Егер төрешінің жарық сигналдық жүйесі жұмыс істемесе, 

орталық төреші «Түсіру» белгісін береді, ал төрешілер кішкентай қызыл 

және ақ жалаушалар арқылы шешім қабылдайды. «Түсіру» дабылы 

естілетін және көрінетін болуы керек, яғни орталық төреші «Түсіру» деп 

айтуы керек, сонымен бірге қолын төмен сілтеуі керек. Орталық төреші 

«Түсіру» белгісін бермес бұрын шешімді екі (2) қаптал төреші 

растайтынына көз жеткізуі керек. Дәл осылай, егер қаптал төрешілердің 

бірі (1) жаттығу кезінде бұзушылықты көрсе, ол қатені айқындау үшін 

қызыл жалаушаны көтереді. Егер оның шешімімен басқа қаптал 

төрешінің немесе орталық төрешінің келісімі болса, бұл көпшіліктің 

пікірін құрайды және орталық төреші жаттығуды тоқтатып, спортшыға 

штанганы тұғырға түсіруге белгі береді. 

7.7.11. Резервтегі төреші қазылар алқасы төрағасының шақыруына 

дайын болатын жарыс алаңында белгіленген жерге отыруы керек. 

7.7.12. Марапаттау кезінде төрешілер өзіне тиісті орындарында қалуы 

керек. 

 

7.8. ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУШЫ 

7.8.1. Техникалық бақылаушылар жарыс директоры мен қазылар 

алқасының төрағасына жарыстың өтуін бақылауға көмектесу үшін 

тағайындалады. 

7.8.2. Олимпиада ойындарында, жасөспірімдер Олимпиадасында, Әлем 

чемпионаттары мен біріншіліктерінде және Универсиадада әр топқа 

кемінде екі (2) техникалық бақылаушы тағайындалады. 

Техникалық бақылаушылардың міндеттері: 

7.8.3. Жарыс алаңы мен спорттық құрал-жабдықтардың IWF Техникалық 

және жарыстық ережелері мен нұсқауларына сәйкес болуын қамтамасыз 

ету. 

7.8.4. Барлық техникалық ресми тұлғалардың дұрыс форманы кигеніне көз 

жеткізу және техникалық ресми тұлғалардың сәйкессіздіктерін қазылар 

алқасының төрағасына хабарлау. 

7.8.5. Жарыс басталар алдында спортшылардың жабдықтарын тексереді 

және қажет болған жағдайда тиісті IWF Техникалық және жарыстық 

ережелері мен нұсқауларының орындалуын қамтамасыз етеді. Егер 

спортшылардың жабдықтарына түзетулер енгізу қажет болса немесе 

майлағышты алып тастау үшін спортшы шақырылған болса, 

қолданыстағы ережелерді қолдану қажет. 

7.8.6. Жарыс кезінде спортшыны жарыс тұғырына тек уәкілетті команда 

өкілдері ертіп жүретініне көз жеткізу. 

7.8.7. Спикердің хабарлауына сәйкес спортшының  жарыс 

тұғырына/подиумға дұрыс кіруін, тіпті штанга салмағын орнату кезінде де 

қадағалайды. 

7.8.8. Спортшының өзінен басқа ешкімнің жаттығуды орындамауын 

қамтамасыз ету. 

7.8.9. Көмекшілермен бірге штанга мен жарыс тұғырының тазалануын 

бақылайды . 

7.8.10. Қажет болса, дене қыздыру аймағында реттік нөмірілер мен 

түйреуіштерді таратуға және дұрыс қолдануға көмектеседі. 

7.8.11. Қажет болған жағдайда допингке қарсы бақылау қызметкерлеріне 

көмек көрсетеді. 

7.8.12. 6.6.5 тармағына сәйкес Техникалық және жарыстық ережелері 

мен нұсқауларының орындалуын бақылайды.  

 

7.9. БАС МАРШАЛ (Нұсқауларды қараңыз) 

7.9.1. Бас маршалдың негізгі міндеті - IWF қолданыстағы Техникалық 

және жарыстық ережелері мен нұсқаларына сәйкес спортшылар 

карталарындағы өтінімдерде немесе әрекеттерде спортшы/команда 

өкілдері енгізген өзгерістерін қабылдау немесе қабылдамау. 

7.9.2. Бас маршал тікелей телефон/ішкі байланыс немесе компьютерлік 

бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы ТIS басқару қызметкерлеріне 

қабылданған өтінімдер мен әрекеттер туралы тиісті ақпаратты жеткізеді. 
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7.9.3. Олимпиада ойындарында, жасөспірімдер Олимпиадасында, Әлем 

чемпионаттары мен біріншііктерінде және Универсиадаларда бас маршал 

IWF тағайындаған, 1 дәрежелі, ағылшын тілінде сөйлейтін техникалық 

ресми тұлға болу керек. 

7.9.4. Қажет болған жағдайда маршалдың көмекшілері де тағайындалады. 

7.9.5. 6.6.5 тармағына сәйкес Техникалық және жарыстық ережелері 

мен нұсқауларының орындалуын бақылайды.  

 

7.10. УАҚЫТ САНАУШЫ 

7.10.1. IWF барлық іс -шаралары үшін қабылдаушы 

федерация/ұйымдастыру комитеті уақыт санайтын қызметкерді (әрі 

қарай уақыт санаушы) тағайындауы керек. 

7.10.2. 7.3.2 тармақта көрсетілген жарыстарды қоспағанда, уақыт 

санаушы халықаралық техникалық ресми тұлғасының немесе ұлттық 

дәрежетағы төрешінің куәлігімен немесе осы қызметтік міндеттерді 

растайтын IWF сертификаты болуы керек. 

7.10.3. Уақытты санаушылар таймерді IWF Техникалық және жарыстық 

ережелері мен нұсқауларына сәйкес басқарады. 

Әр әрекеттің басында уақыт санаушылары IWF Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларың 6.6 тармағына сәйкес бір (1) 

минутқа (60 секунд) немесе екі (2) минутқа (120 секунд) таймерді 

орнатады және іске қосады. Таймер спикердің  ағылшын тіліндегі 

әрекет туралы хабарландыруды аяқтаған сәттен  немесе көмекшілердің 

қанша уақытқа созылғанына қарамастан штанганың салмағын орнатып, 

тұғырдан кеткен соң басталады.  

7.10.4. Штанга жарыс тұғырынан ажыратылған бойда уақыт санаушы 

таймерді тоқтатады. 

7.10.5. Егер штанга спортшының тізе биіктігіне жетпесе, уақыт санаушы 

таймерді қайта қосады. 

7.10.6. Жарыстың басталуына он (10) минут қалғанда (спортшыларды 

таныстыру) уақыт санаушы таймерді он (10) минутқа орнатып, уақыт 

санауды бастайды. 

7.10.7. Өз міндеттерін тиісінше орындау үшін таймер спикермен де, 

қазылар алқасының төрағасымен де тығыз жұмыс жасайды.  

 

7.11. ЖАРЫС ХАТШЫСЫ  

7.11.1. Жарыс хатшысы жарысты тиімді өткізу үшін қажетті ақпаратты 

тексеруге, ретке келтіруге және қажетті қол қойылған ақпаратты таратуға 

жауапты. 

7.11.2. Жарыс хатшысы салмақ өлшеу бөлмесін және онда өтетін 

процесті толық бақылауға алуы керек. 

7.11.3. Өлшеу процесі аяқталғаннан кейін жарыс хатшысы басқаларды 

қызмет етуінің басқа функционалдық бағыттарына көмектесуі үшін 

сұрауы мүмкін. 

7.11.4. Барлық міндеттер қазылар алқасымен, жарыс директорымен және 

техникалық бақылаушылармен тығыз ынтымақтастықта орындалуы тиіс. 

7.11.5. Жарыс хатшысы салмақ өлшеуді бақылайды және салмақ өлшеу 

бөлмесіндегі техникалық ресми тұлғалардың міндеттерді бөледі. 

7.11.6. Жарыс хатшысы салмақ өлшеу кезінде де, жарыстың басталуына 

отыз (30) минут қалғанда келесі спорттық жабдықтарды тағайындайды, 

бақылайды, кеңес береді және/немесе таратады: 

• жарыс тұғыры 

• спортшылардың аккредитацияларын жинайды және 

спортшылардың рұқсатнамаларын таратады 

• дене қыздыру аймағына рұқсатнамалар 

• спортшының реттік нөмірлері мен түйреуіштері 

• команда өкілдеріне арналған нөмірленген жапсырмалар 

(қосымша) 

7.11.7. Жарыс хатшысы 6.6.5 тармағына сәйкес Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларының орындалуын бақылайды. 

 

7.12 СПИКЕР 

7.12.1. Жарысты тиімді өткізу үшін, спикер тиісті хабарландыруды береді, 

әр әрекет үшін, оның ішінде (бірақ онымен шектелмейді): 
• қажетті салмақты орнату бойынша көмекшілерге нұсқаулар 
• спортшының тегі мен аты 

• спортшыға қатысты Ұлттық федерация/ҰОК 

• спортшының әрекет нөмірі 

• дайындалатын, келесі спортшының аты мен тегі туралы алдын 

ала хабарлау 
• төрешінің «көтерілу сәтті» немесе «көтерілу сәтсіз» шешімдері. 

7.12.2. Қажет болған жағдайда спикердің көмекшісі тағайындалуы мүмкін, 

оның міндеттері бас маршалдан салмақ өзгерістерін алу және спикерге 
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хабарлау. 

7.12.3. Спикер спортшылар мен техникалық ресми тұлғаларды 

таныстырады, сондай -ақ жарыс барысына қатысты барлық қажетті 

хабарландыруларды береді.  

7.12.4. Егер жарыстың уақыты мен барысы мүмкіндік берсе, спикер 

көпшілікке немесе басқа мүдделі тараптарға хабардар ету үшін спортқа 

қатысы жоқ хабарландырулар жасай алады. 

7.12.5. Спикер марапаттау рәсімін 6.9 тармағының нұсқауларына сәйкес 

жүргізеді. 

7.12.6. Егер технологиялық және ақпараттық жүйе (TIS) қолданылмаса, 

онда спикер 1 немесе 2 дәрежелі халықаралық техникалық ресми тұлға 

болуы керек. 

 

7.13. КЕЗЕКШІ ДӘРІГЕР 

7.13.1. IWF жарыстарында кезекші дәрігерлер тіркеуі мен кәсіби 

сақтандыруы бар білікті медициналық клиникалық дәрігерлер болуы 

керек. Кезекші дәрігерлер шұғыл өмірді қамтамасыз ету 

аттестациясының (ALS)1 сертификаты немесе кәсіби баламасы болуы 

керек. Дәрігерлерде халықаралық техникалық ресми тұлғалардың 

картасы немесе IWF қызмет сертификаты болуы керек. 

 
1 Яғни, мамандандырылған реанимациялық көмекті көрсете білу (тыныс алу аппаратын, кардиологиялық 

аппаратураны, медициналық дәрі-дәрімектерді қолдана білу) – аударсашының ескетпесі 

7.13.2. Кезекші дәрігерлер жарыс басталғаннан жарыс аяқталғанға дейін 

жарыс өтетін жерде болуы керек. 

7.13.3. Шақырылған дәрігерлер жергілікті медициналық мекемелерді 

білуі және олардың кызметтеріне жүгінуі керек, қажет болған жағдайда 

допинг бақылау рәсіміне көмектесуі керек.  

7.13.4. Кезекші дәрігерлер жарақат немесе ауру болған жағдайда 

медициналық көмек көрсетуге дайын болуы керек. 

7.13.5. Кезекші дәрігерлер команда дәрігерлерімен ынтымақтасып, 

жарақаттан кейін жарысты жалғастыру мүмкіндігі туралы команда 

өкілдері мен спортшыларға кеңес беруі керек. 

7.13.6. Әлем чемпионаттары мен Олимпиада ойындарында екі (2) 

дәрігер бір мезгілде кезекші болуы керек. Кезекші дәрігерлер жарыс 

аймағында: біреуі (1) – дене қыздыру алаңында, екіншісі - жарыс 

тұғырына/подиумға жақын жерде жарыстың өткізілу орнының 

жоспарына сәйкес орналасуы қажет. 

7.13.7. Қажет болған жағдайда, кезекші дәрігерге (дәрігерлерге) көмек 

көрсету үшін команда дәрігерлерінен көмек сұрауы мүмкін. Егер 

медициналық қажеттілік туындаса, спортшы оны қамтамасыз ететін IWF 

дәрігерімен келісуі керек. 

7.13.8. IWF тағайындаған кезекші дәрігерлер жарыс алаңында жауапты; 

олардың жауапкершілігі  жарыс аймағынан тыс жерде аяқталады. 

7.13.9. Кездейсоқ оқиға немесе жарақат болған жағдайда кезекші дәрігер 

жағдайды бағалап, әрі қарай емдеуді жергілікті емдік мекемеде немесе 

команда дәрігер қажет пе деген мәселені шешуі керек. Егер команда 

дәрігері болмаса, онда кезекші дәрігер (лердің) міндеті - көмек көрсету 

немесе емделуді жергілікті медициналық мекемелерге жүгінеді. 

 

7.14. ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІЛЕРІ (Нұсқауларды 

қараңыз) Жарыстағы техникалық ресми тұлғаларға қосымша қызмет 

көрсетуге көмектеседі: жарыс аймағында көмекшілер мен байлаысшы. 

8 РЕКОРДТАР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

8.1. Рекорд - бұл алдыңғы рекордтан (1) келі кем емес асып көтеру.  
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8.2. IWF ерлер мен әйелдер арасында жұлқи көтеруде, серпе көтеруде 

және қоссайыста жастарды, жасөспірімдерді, ересектерді және шеберлік 

(үлкен жастағы топтар үшін) әлемдік, Олимпиадалық және Универсиада 

рекордтарын мойындайды.  

8.3. Жасөспірімдер -  Жастар мен ересектер рекордтарын орната алады. 

8.4. Жастар - жастар мен ересектер рекордтарын орната алады. 

8.5. Ересек спортшылар – ересек жастағы топтардың рекордтарын орната 

алады. 

8.6. Ардагер спортшылар - егде жастағы топтардың рекордтарын орната 

алады. 

8.7. Әлемдік, құрлықтық және аймақтық рекордтарды IWF күнтізбесіне 

енгізілген IWF жарыстарында ғана орнатуға болады. 

8.8. Егде жастағы топтардағы рекордтар IWF күнтізбесіне енгізілген 

ардагерлер арасындағы жарыстарда ғана орнатылуы мүмкін. 

8.9. Олимпиадалық рекордтарды тек Олимпиада ойындарда орнатуға 

болады. 

8.10. Универсиада рекордын Универсиадада ғана орнатуға болады. 

8.11. Рекордтар хаттамада тіркелуі тиіс, ол келесі ақпаратты қамтиды: 

• рекордтық салмақ 

• жаттығудың түрі (жұлқи көтеру, серпе немесе қоссайыс қосындысы) 

• рекордтың түрі (жас тобы, әлемдік / олимпиадалық / Универсиада) 

• жарыстың атауы, күні мен орны. 

8.12. Егер екі (2) немесе одан да көп спортшы бірдей нәтижеге қол 

жеткізсе және жаңа рекорд орнатылса, онда жаңа рекордшы жарыс 

тәртібіне қарамастан көтеруді бірінші болып аяқтаған спортшы болады, 

егер олар топтарға бөлінсе. 

8.13. Рекордтар спортшылардың IWF допингке қарсы саясатына 

сәйкес допинг-бақылаудан сәтті өткен жағдайда мақұлданды. 

9 САЛТАНАТТАР  (Нұсқауларды қараңыз) 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 

 

9.1. Ашылу салтанаты (Нұсқауларды қараңыз) 

IWF барлық жарыстарының басында, 9.1 тармақтың нұсқаулары мен 

IWF пен қабылдаушы ұлттық федерация/ұйымдастыру комитеті 

арасындағы келісімдерге сәйкес, ашылу салтанаты өтеді. 

 

9.2. ЖАБЫЛУ САЛТАНАТЫ (Нұсқауларды қараңыз) 

IWF жарыстары аяқталғаннан кейін, 9.2 тармақтың нұсқаулары мен IWF 

пен қабылдаушы ұлттық федерация/ұйымдастыру комитеті арасындағы 

келісімдерге сәйкес жабылу салтанаты өтеді. 

 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

9.3. ТІЛДІҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ 

IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқауларының 

мазмұны мен материалдары ағылшын тіліндегі және/немесе басқа тілдегі 

нұсқасымен сәйкес келмесе, ағылшын тіліндегі нұсқа басым болады.  

 

9.4. ТҮСІНДІРУ 

Егер IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқауларын 

түсіндіру немесе қолдану қажет болса, IWF Техникалық комитетіне 

хабарласу керек. 

 

9.5. АЯҚ-ҚОЛДЫ ПРОТЕЗДЕУ 

Аяқ-қолды протездеуге рұқсат етілген. Протездік дене мүшелері 

жаттығулар кезінде қолдануға болатын энергияны күшейтпеуі немесе 

сақтай алмауы тиіс. 
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 1,2 НҰСҚАУЛАРЫ - САЛМАҚ КАТЕГОРИЯЛАРЫ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 

 

  
 

 

3.1.1 НҰСҚАУЛАРЫ - ЖАРЫС ТҰҒЫРЫ МЕН 

ПОДИУМ  

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 
1. Подиум келесі сипаттамаларға сай болуы керек: 

• берік конструкция 
• ең аз өлшемдер: мың (1000) x мың (1000) см 
• төреші мен қазылар алқасының орындықтары орналасқан жерде 

өлшенетін ең көп биіктік: жүз (100) см 

• Халықаралық құрылыс нормалары мен стандарттарына сәйкес 
келетін және подиумға сенімді бекітілген баспалдақтар 

• подиумға бекітілген екі шектеу арқалығы; Шектеу арқалығы 

келесі сипаттамаларға сай болуы керек: 
• ұзындығы бес жүз (500) см 
• ең көп биіктігі жиырма (20) см 
• ең аз ені жиырма (20) см 
• жарыс тұғырының шетінен кемінде екі жүз елу (250) см 

қашықтықта подиумның алдында сенімді бекітілуі тиіс 

• жарыс тұғырының шетінен кемінде екі жүз (200) см 

қашықтықта подиумның артында сенімді бекітілуі тиіс 

3.3.2 НҰСҚАУЛАРЫ - ТҰҒЫР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 
1. Жарыс тұғыры келесі сипаттамаларға сай болуы керек: 

• Тегіс болу 
• шаршы болу 
• өлшем: әр жағынан төрт жүз (400) см 
• қатты ағаштан және тұтас немесе ламинатталған, ең көп 

жиырма (20) шпунтты тақталар көмегімен 

өндірідген/салынған. 

• қатты ағаш тақтайшылары кемінде үш (3) болат шыбықпен 
бекітілуі керек 

• тұғыр биіктігі - он (10) см; (егер тұғыр подиумда орнатылса, 

оның биіктігі подиум деңгейінен он (10) см жоғары болуы 

керек) 

• он сантиметрлік (10) таңбалау сызығының болуы; (егер тұғыр 
айналасындағы еденнің бояуы ұқсас болса, тұғырдың жоғарғы 

Ерлер / жасөспірімдер мен 

ересектер 

56 келі ≤ 56.00 

62 келі 56.01-62.00 

69 келі 62.01-69.00 

77 келі 69.01-77.00 

85 келі 77.01–85.00 

94 келі 85.01-94.00 

105 келі 94.01-105.00 

+105 келі > 105.00 

 

Әйелдер / жасөспірімдер мен 

ересектер 

48 келі ≤ 48.00 

53 келі 48.01 - 53.00 

58 келі 53.01 - 58.00 

63 келі 58.01-63.00 

69 келі 63.01 - 69.00 

75 келі 69.01-75.00 

90 келі 75.01-90.00 

+90 келі > 90.00 

 

Ұлдар 

50 келі ≤ 50.00 

56 келі 50.01-56.00 

62 келі 56.01-62.00 

69 келі 62.01-69.00 

77 келі 69.01-77.00 

85 келі 77.01–85.00 

94 келі 85.01-94.00 

+94 келі > 94.00 

 

Қыздар 

44 келі ≤ 44.00 

48 келі 44.01-48.00 

53 келі 48.01-53.00 

58 келі 53.01-58.00 

63 келі 58.01-63.00 

69 келі 63.01-69.00 

75 келі 69.01-75.00 

+75 келі > 75.00 
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жиегі тұғырдың шетін көрсету үшін әр түрлі түспен 

таңбалануы керек). 



 

2. Жаттығу / шынығу тұғыры келесі сипаттамаларға сай болуы 

керек: 

• өлшемдері: ені үш жүз (300) см және ұзындығы екі жүз елуден 

(250) үш жүз (300) см -ге дейін 

• сырғып кетпейтін кез келген материалдан жасалған 

• бірден бастап нөмірленген (1). 

3.3.3 НҰСҚАУЛАРЫ -ШТАНГА 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 

 

1. Ерлерге арналған штанга жиынтығы - 190 келі 

• 1 x 20 келі белтемір 

• 2 x 25 келі диск 

• 2 x 20 келі диск 

• 2 x 15 келі диск 

• 2 x 10 келі диск 

• 2 x 5 келі диск 

• 2 x 2,5 келі диск 

• 2 x 2 келі диск 

• 2 x 1,5 келі диск 

• 2 x 1 келі диск 

• 2 x 0,5 келі диск 

• 2 х құлып 2,5 келіден 

2. Әйелдер штанга жиынтығы - 185 келі 

• 1 x 15келі белтемір 

• 2 x 25 келі диск 

• 2 x 20 келі диск 

• 2 x 15 келі диск 

• 2 x 10 келі диск 

• 2 x 5 келі диск 

• 2 x 2,5 келі диск 

• 2 x 2 келі диск 

• 2 x 1,5 келі диск 

• 2 x 1 келі диск 

• 2 x 0,5 келі диск 

• 2 х құлып 2,5 келіден 

3. Жарыс тұғырында немесе подиумда келесі қосымша дискілер болуы 

керек: 

• бір (1) 5 келі толық өлшемді дискілер жиынтығы [қырық бес (45) 

см] 

• бір (1) 2,5 келі толық өлшемді дискілер жиынтығы [қырық бес 

(45) см] 

4. ЕРКЕКТЕР БЕЛТЕМІРІ 

• хромдалған болаттан жасалған 

• ұстау бөлігінде ойылған 

• салмағы = 20 келі 

• ұзындығы = 220 см 

• сыртқы ұштар (төлке) = 

диаметрі 5см, ұзындығы 41,5см 

• ұстау бөлігі = диаметрі 2,8 см, 

ұзындығы 131 см 

• 2 ұстау бөлігі = 44,5 см; Төлкенің 

ішкі ұшынан әрқайсысы 19,5 см 

және 0,5 см ойықсыз жолақ 

• ойығы бар орталық = ұзындығы 12 см 

• мойынның ұшында және 

ортасында көк түспен 

белгіленген 

• рұқсат етілген қателік = + 

0,1% -дан -0,05% -ға дейін 

• төлкенің ішкі жиегінің диаметрі 

= ең аз 7,3см, ең көп 8,0см 

• штанга ұштары еркін айналуы 

керек. 
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5. ӘЙЕЛДЕР БЕЛТЕМІРІ 

• хромдалған болаттан жасалған 

• ұстау бөлігінде ойылған 

• салмағы = 15 келі 

• ұзындығы = 201 см 

• сыртқы ұштар (төлке) = 

диаметрі 5 см, ұзындығы 32 см 

• ұстау бөлігі = диаметрі 2,5 см, 

ұзындығы 131 см 

• 2 ұстау бөлігі =42 см; 

Төлкенің ішкі ұшынан 

әрқайсысы 19,5 см және 0,5 см 

ойықсыз жолақ 

• мойынның ұшында және 

ортасында сары түспен 

белгіленген 

•    рұқсат етілген қателік = + 

0,1% дейін-0,05%

6.  ЖАРЫСҚА АРНАЛҒАН ДИСКІЛЕРІ: 

а) Диаметрі 

• дискілер ≥ 10 келі: рұқсат етілген қателік 45 см ± 0,1 см 

• дискілер <10 келі ≤ 45 см ± 0,1 см рұқсат етілген қателік 

 б) Материал 

• ≥ 10 келі резеңкелеген немесе пластмассамен қапталған және екі 

жағынан бірдей түске боялған дискілер 

• <10 келі IWF бекіткен металдан немесе басқа материалдан жасалуы 

мүмкін дискілер 

v) Рұқсат етілген қателік 

• дискілер> 5 келі: + 0,1% -дан -0,05% дейін 

• дискілер ≤ 5 келі әрқайсысы +10 грамнан -0 грамға дейін 

 г) Таңбалау 

• барлық дискілер салмағы келімен көрсетілген анық 

белгіленуі керек  

д) Өлшемдер 

• төлкенің ішкі жиегінің диаметрі 

= ең аз 6,3 см, ең көп 7,5 см 

• штанганың ұштары еркін 

айналуы керек  

Салмағы Ең көп
 

Диаметрі 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ЖАТТЫҒЫҒЫ АРНАЛҒАН ДИСКІЛЕР: 

• рұқсат етілген қателік = + 0,8% -дан -0,8% -ға дейін 

• Техникалық және жарыстық ережелерінің 3.3.3.6 тармағында 

көрсетілген салмаққа сәйкес түспен шығарылады 

• Салмаққа тиісті түсі сәйкес келетін және «жаттығуға 

арналған» деген таңбасы бар  қара түсте жасалуы мүмкін. 

 ені  

25 келі 6,7 см 45 см 

20 келі 5,4 см 45 см 

15 келі 4,3 см 45 см 

10 келі 3,5 см 45 см 

5 келі 2,65 см 23 см - 26 см 

2,5 келі 2,3 см 19 см - 22 см 

2 келі 2,2 см 15,5 см - 19 см 

1,5 келі 2,0 см 13,9 см - 17,5 см 

1 келі 1,9 см 11,8 см - 16 см 

0,5 келі 1,6 см 9,7 см - 13,7 см 
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6. ҚҰЛПЫЛАР: 

• хромдалған болаттан жасалған 

• тесік = диаметрі 5 см 

• құлыптың алдында да, артында да 2 келі немесе одан кіші 

шағын дискілерді орналастыруға арналған 

• ені = ең көп 7,0 см 

• рұқсат етілген қателік = әрқайсысы +10 грамнан - 0 грамға 

дейін.3.3.3.11 НҰСҚАУЛАРЫ -  

ШТАНГАНЫҢ САЛМАҒЫН ОРНАТУ ТӘРТІБІ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

ЕРКЕКТЕР ШТАНГАСЫ 

 

Рұқсатнама кестесі 

САЛМАҚ, келі ЖАРЫСТЫҚ ЖАТТЫҒУ/ШЫНЫҒУ 

Белтемір Min. kg Max.kg Min. kg Max.kg 

20 19.9900 20.0200 N / A N / A 

15 14.9925 15.0150 N / A N / A 

Диск, келі  

25 24.9875 25.0250 24.800 25.200 

20 19.9900 20.0200 19.840 20.160 

15 14.9925 15.0150 14.480 15.120 

10 9.9950 10.0100 9.920 10.080 

5 5.000 5.0100 4.960 5.040 

2,5 2.5000 2.5100 2.480 2.520 

2 2.0000 2.0100 1.984 2.016 

1,5 1.5000 1.5100 1.488 1.512 

1 1.0000 1.0100 0.992 1.008 

0,5 0.5000 0.5100 0.496 0.504 

Құлып, келі      

2,5 2.5000 2.5100 N / A N / A 

-0.05% / +0.1%   

-0 g / +10 g   

-0.8% / +0.8%   
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26 келі 0,5, құлып 

27 келі 1, құлып 

28 келі 1,5, құлып 

29 келі 2, құлып 

30 келі 2.5, құлып 

31 келі 2,5, 0,5, құлып 

32 келі 2,5, 1, құлып 

33 келі 2,5, 1,5, құлып 

34 келі 2,5, 2, құлып 

35 келі 5, құлып 

36 келі 5, 0,5, құлып 

37 келі 5, 1, құлып 

38 келі 5, 1,5, құлып 

39 келі 5, 2, құлып 

40 келі 5, 2,5, құлып 

41 келі 5, 2,5, 0,5, құлып 

42 келі 5, 2,5, 1, құлып 

43 келі 5, 2,5, 1,5, құлып 

44 келі 5, 2,5, 2, құлып 

45 келі 10, құлып 

46 келі 10, 0,5, құлып 

47 келі 10, 1, құлып 

48 келі 10, 1,5, құлып 

49 келі 10, 2, құлып 

50 келі 10, 2,5, құлып 

51 келі 10, 2,5, 0,5, құлып 

52 келі 10, 2,5, 1, құлып 

 

53 келі 10, 2,5, 1,5, құлып 

54 келі 10, 2,5, 2, құлып 

55 келі 15, құлып 

56 келі 15, 0,5, құлып 

57 келі 15, 1, құлып 

58 келі 15, 1,5, құлып 

59 келі 15, 2, құлып 

60 келі 15, 2,5, құлып 

61 келі 15, 2,5, 0,5, құлып 

62 келі 15, 2,5, 1, құлып 

63 келі 15, 2,5, 1,5, құлып 

64 келі 15, 2,5, 2, құлып 

65 келі 20, құлып 

66 келі 20, 0,5, құлып 

67 келі 20, 1, құлып 

68 келі 20, 1,5, құлып 

69 келі 20, 2, құлып 

70 келі 20, 2,5, құлып 

71 келі 20, 2,5, 0,5, құлып 

72 келі 20, 2,5, 1, құлып 

73 келі 20, 2,5, 1,5, құлып 

74 келі 20, 2,5, 2, құлып 

75 келі 25, құлып 

76 келі 25, 0,5, құлып 

77 келі 25, 1, құлып 

78 келі 25, 1,5, құлып 

79 келі 25, 2, құлып 
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80 келі 25, 2,5, құлып 

81 келі 25, 2,5, 0,5, құлып 

82 келі 25, 2,5, 1, құлып 

83 келі 25, 2,5, 1,5, құлып 

84 келі 25, 2,5, 2, құлып 

85 келі 25, 5, құлып 

86 келі 25, 5, 0,5, құлып 

87 келі 25, 5, 1, құлып 

88 келі 25, 5, 1.5, құлып 

89 келі 25, 5, 2, құлып 

90 келі 25, 5, 2.5, құлып 

91 келі 25, 5, 2,5, 0,5, құлып 

92 келі 25, 5, 2,5, 1, құлып 

93 келі 25, 5, 2.5, 1.5, құлып 

94 келі 25, 5, 2,5, 2, құлып 

95 келі 25, 10, құлып 

96 келі 25, 10, 0,5, құлып 

97 келі 25, 10, 1, құлып 

98 келі 25, 10, 1.5, құлып 

99 келі 25, 10, 2, құлып 

100 келі 25, 10, 2.5, құлып 

101 келі 25, 10, 2,5, 0,5, құлып 

102 келі 25, 10, 2,5, 1, құлып 

103 келі 25, 10, 2.5, 1.5, құлып 

104 келі 25, 10, 2.5, 2, құлып 

105 келі 25, 15, құлып 

106 келі 25, 15, 0,5, құлып 

107 келі 25, 15, 1, құлып 

108 келі 25, 15, 1,5, құлып 

109 келі 25, 15, 2, құлып 

110 келі 25, 15, 2.5, құлып 

111 келі 25, 15, 2,5, 0,5, құлып 

 

112 келі 25, 15, 2,5, 1, құлып 

113 келі 25, 15, 2,5, 1 .5, құлып 

114 келі 25, 15, 2.5, 2, құлып 

115 келі 25, 20, құлып 

116 келі 25, 20, 0,5, құлып 

117 келі 25, 20, 1, құлып 

118 келі 25, 20, 1,5, құлып 

119 келі 25, 20, 2, құлып 

120 келі 25, 20, 2.5, құлып 

121 келі 25, 20, 2,5, 0,5, құлып 

122 келі 25, 20, 2,5, 1, құлып 

123 келі 25, 20, 2,5, 1,5, құлып 

124 келі 25, 20, 2,5, 2, құлып 

125 келі 25, 25, құлып 

126 келі 25, 25, 0,5, құлып 

127 келі 25, 25, 1, құлып 

128 келі 25, 25, 1,5, құлып 

129 келі 25, 25, 2, құлып 

130 келі 25, 25, 2.5, құлып 

131 келі 25, 25, 2,5, 0,5, құлып 

132 келі 25, 25, 2,5, 1, құлып 

133 келі 25, 25, 2,5, 1,5, құлып 

134 келі 25, 25, 2,5, 2, құлып 

135 келі 25, 25, 5, құлып 

136 келі 25, 25, 5, 0,5, құлып 

137 келі 25, 25, 5, 1, құлып 

138 келі 25, 25, 5, 1,5, құлып 

139 келі 25, 25, 5, 2, құлып 

140 келі 25, 25, 5, 2.5, құлып 

141 келі 25, 25, 5, 2,5, 0,5, құлып 

142 келі 25, 25, 5, 2.5, 1, құлып 

143 келі 25, 25, 5, 2.5, 1.5, құлып 

 

144 келі 25, 25, 5, 2.5, 2, құлып 

145 келі 25, 25, 10, құлып 

146 келі 25, 25, 10, 0,5, құлып 

147 келі 25, 25, 10, 1, құлып 

148 келі 25, 25, 10, 1,5, құлып 

149 келі 25, 25, 10, 2, құлып 

150 келі 25, 25, 10, 2.5, құлып 

151 келі 25, 25, 10, 2,5, 0,5, құлып 

152 келі 25, 25, 10, 2,5, 1, құлып 

153 келі 25, 25, 10, 2.5, 1.5, құлып 

154 келі 25, 25, 10, 2.5, 2, құлып 

155 келі 25, 25, 15, құлып 

156 келі 25, 25, 15, 0,5, құлып 

157 келі 25, 25, 15, 1, құлып 

158 келі 25, 25, 15, 1,5, құлып 

159 келі 25, 25, 15, 2, құлып 

160 келі 25, 25, 15, 2.5, құлып 

161 келі 25, 25, 15, 2,5, 0,5, құлып 

162 келі 25, 25, 15, 2.5, 1, құлып 

163 келі 25, 25, 15, 2.5, 1.5, құлып 

164 келі 25, 25, 15, 2.5, 2, құлып 

165 келі 25, 25, 20, құлып 

166 келі 25, 25, 20, 0,5, құлып 

167 келі 25, 25, 20, 1, құлып 

168 келі 25, 25, 20, 1,5, құлып 

169 келі 25, 25, 20, 2, құлып 

170 келі 25, 25, 20, 2.5, құлып 

171 келі 25, 25, 20, 2,5, 0,5, құлып 

172 келі 25, 25, 20, 2,5, 1, құлып 

173 келі 25, 25, 20, 2,5, 1,5, құлып 

174 келі 25, 25, 20, 2,5, 2, құлып 

175 келі 25, 25, 25, құлып 

 

176 келі 25, 25, 25, 0,5, құлып 

177 келі 25, 25, 25, 1, құлып 

178 келі 25, 25, 25, 1,5, құлып 

179 келі 25, 25, 25, 2, құлып 

180 келі 25, 25, 25, 2.5, құлып 

181 келі 25, 25, 25, 2,5, 0,5, құлып 

182 келі 25, 25, 25, 2,5, 1, құлып 

183 келі 25, 25, 25, 2,5, 1,5, құлып 

184 келі 25, 25, 25, 2,5, 2, құлып 

185 келі 25, 25, 25, 5, құлып 

186 келі 25, 25, 25, 5, 0,5, құлып 

187 келі 25, 25, 25, 5, 1, құлып 

188 келі 25, 25, 25, 5, 1,5, құлып 

189 келі 25, 25, 25, 5, 2, құлып 

190 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, құлып 

191 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, 0,5, құлып 

192 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, 1, құлып 

193 келі 25, 25, 25, 5, 2.5, 1.5, құлып 

194 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, 2, құлып 

195 келі 25, 25, 25, 10, құлып 

196 келі 25, 25, 25, 10, 0,5, құлып 

197 келі 25, 25, 25, 10, 1, құлып 

198 келі 25, 25, 25, 10, 1,5, құлып 

199 келі 25, 25, 25, 10, 2, құлып 

200 келі 25, 25, 25, 10, 2.5, құлып 

201 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 0,5, құлып 

202 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 1, құлып 

203 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 1,5, құлып 

204 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 2, құлып 

205 келі 25, 25, 25, 15, құлып 

206 келі 25, 25, 25, 15, 0,5, құлып 

207 келі 25, 25, 25, 15, 1, құлып 
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ӘЙЕЛДЕР ШТАНГАЛАРЫ  

 
208 келі 25, 25, 25, 15, 1,5, құлып 

209 келі 25, 25, 25, 15, 2, құлып 

210 келі 25, 25, 25, 15, 2.5, құлып 

211 келі 25, 25, 25, 15, 2,5, 0,5, құлып 

212 келі 25, 25, 25, 15, 2,5, 1, құлып 

213 келі 25, 25, 25, 15, 2,5, 1,5, құлып 

214 келі 25, 25, 25, 15, 2,5, 2, құлып 

215 келі 25, 25, 25, 20, құлып 

216 келі 25, 25, 25, 20, 0,5, құлып 

217 келі 25, 25, 25, 20, 1, құлып 

218 келі 25, 25, 25, 20, 1,5, құлып 

219 келі 25, 25, 25, 20, 2, құлып 

220 келі 25, 25, 25, 20, 2,5, құлып 

221 келі 25, 25, 25, 20, 2,5, 0,5, құлып 

222 келі 25, 25, 25, 20, 2,5, 1, құлып 

223 келі 25, 25, 25, 20, 2,5, 1,5, құлып 

224 келі 25, 25, 25, 20, 2,5, 2, құлып 

225 келі 25, 25, 25, 25, құлып 

226 келі 25, 25, 25, 25, 0,5, құлып 

227 келі 25, 25, 25, 25, 1, құлып 

228 келі 25, 25, 25, 25, 1,5, құлып 

229 келі 25, 25, 25, 25, 2, құлып 

230 келі 25, 25, 25, 25, 2,5, құлып 

231 келі 25, 25, 25, 25, 2,5, 0,5, құлып 

232 келі 25, 25, 25, 25, 2,5, 1, құлып 

233 келі 25, 25, 25, 25, 2,5, 1,5, құлып 

234 келі 25, 25, 25, 25, 2,5, 2, құлып 

235 келі 25, 25, 25, 25, 5, құлып 

236 келі 25, 25, 25, 25, 5, 0,5, құлып 

237 келі 25, 25, 25, 25, 5, 1, құлып 

238 келі 25, 25, 25, 25, 5, 1,5, құлып 

239 келі 25, 25, 25, 25, 5, 2, құлып 

 

240 келі 25, 25, 25, 25, 5, 2,5, құлып 

241 келі 25, 25, 25, 25, 5, 2,5, 0,5, құлып 

242 келі 25, 25, 25, 25, 5, 2,5, 1, құлып 

243 келі 25, 25, 25, 25, 5, 2.5, 1.5, құлып 

244 келі 25, 25, 25, 25, 5, 2,5, 2, құлып 

245 келі 25, 25, 25, 25, 10, құлып 

246 келі 25, 25, 25, 25, 10, 0,5, құлып 

247 келі 25, 25, 25, 25, 10, 1, құлып 

248 келі 25, 25, 25, 25, 10, 1,5, құлып 

249 келі 25, 25, 25, 25, 10, 2, құлып 

250 келі 25, 25, 25, 25, 10, 2.5, құлып 

251 келі 25, 25, 25, 25, 10, 2,5, 0,5, құлып 

252 келі 25, 25, 25, 25, 10, 2,5, 1, құлып 

253 келі 25, 25, 25, 25, 10, 2,5, 1,5, құлып 

254 келі 25, 25, 25, 25, 10, 2,5, 2, құлып 

255 келі 25, 25, 25, 25, 15, құлып 

256 келі 25, 25, 25, 25, 15, 0,5, құлып 

257 келі 25, 25, 25, 25, 15, 1, құлып 

258 келі 25, 25, 25, 25, 15, 1,5, құлып 

259 келі 25, 25, 25, 25, 15, 2, құлып 

260 келі 25, 25, 25, 25, 15, 2.5, құлып 

261 келі 25, 25, 25, 25, 15, 2,5, 0,5, құлып 

262 келі 25, 25, 25, 25, 15, 2,5, 1, құлып 

263 келі 25, 25, 25, 25, 15, 2.5, 1.5, құлып 

264 келі 25, 25, 25, 25, 15, 2,5, 2, құлып 

265 келі 25, 25, 25, 25, 20, құлып 

266 келі 25, 25, 25, 25, 20, 0,5, құлып 

267 келі 25, 25, 25, 25, 20, 1, құлып 

268 келі 25, 25, 25, 25, 20, 1,5, құлып 

269 келі 25, 25, 25, 25, 20, 2, құлып 

270 келі 25, 25, 25, 25, 20, 2,5, құлып 

 

21 келі 0,5, құлып 

22 келі 1, құлып 

23 келі 1,5, құлып 

24 келі 2, құлып 

25 келі 2.5, құлып 

26 келі 2,5, 0,5, құлып 

27 келі 2,5, 1, құлып 

28 келі 2,5, 1,5, құлып 

29 келі 2.5, 2, қамал 

30 келі 5, құлып 

31 келі 5, 0,5, құлып 

32 келі 5, 1, құлып 

33 келі 5, 1,5, құлып 

34 келі 5, 2, құлып 

35 келі 5, 2,5, құлып 

36 келі 5, 2,5, 0,5, құлып 

37 келі 5, 2,5, 1, құлып 

38 келі 5, 2,5, 1,5, құлып 

39 келі 5, 2,5, 2, құлып 

40 келі 10, құлып 

41 келі 10, 0,5, құлып 

42 келі 10, 1, құлып 

43 келі 10, 1 .5, құлып 

44 келі 10, 2, құлып 

45 келі 10, 2,5, құлып 

46 келі 10, 2,5, 0,5, құлып 

47 келі 10, 2,5, 1, құлып 

48 келі 10, 2,5, 1,5, құлып 

49 келі 10, 2,5, 2, құлып 

50 келі 15, құлып 

51 келі 15, 0,5, құлып 

 

52 келі 15, 1, құлып 

53 келі 15, 1,5, құлып 

54 келі 15, 2, құлып 

55 келі 15, 2,5, құлып 

56 келі 15, 2,5, 0,5, құлып 

57 келі 15, 2,5, 1, құлып 

58 келі 15, 2,5, 1,5, құлып 

59 келі 15, 2,5, 2, құлып 

60 келі 20, құлып 

61 келі 20, 0,5, құлып 

62 келі 20, 1, құлып 

63 келі 20, 1,5, құлып 

64 келі 20, 2, құлып 

65 келі 20, 2,5, құлып 

66 келі 20, 2,5, 0,5, құлып 

67 келі 20, 2,5, 1, құлып 

68 келі 20, 2,5, 1,5, құлып 

69 келі 20, 2,5, 2, құлып 

70 келі 25, құлып 

71 келі 25, 0,5, құлып 

72 келі 25, 1, құлып 

73 келі 25, 1,5, құлып 

74 келі 25, 2, құлып 

75 келі 25, 2,5, құлып 

76 келі 25, 2,5, 0,5, құлып 

77 келі 25, 2,5, 1, құлып 

78 келі 25, 2,5, 1,5, құлып 

79 келі 25, 2,5, 2, құлып 

80 келі 25, 5, құлып 

81 келі 25, 5, 0,5, құлып 

82 келі 25, 5, 1, құлып 
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83 келі 25, 5, 1.5, құлып 

84 келі 25, 5, 2, құлып 

85 келі 25, 5, 2.5, құлып 

86 келі 25, 5, 2,5, 0,5, құлып 

87 келі 25, 5, 2,5, 1, құлып 

88 келі 25, 5, 2.5, 1.5, құлып 

89 келі 25, 5, 2,5, 2, құлып 

90 келі 25, 10, құлып 

91 келі 25, 10, 0,5, құлып 

92 келі 25, 10, 1, құлып 

93 келі 25, 10, 1.5, құлып 

94 келі 25, 10, 2, құлып 

95 келі 25, 10, 2.5, құлып 

96 келі 25, 10, 2,5, 0,5, құлып 

97 келі 25, 10, 2,5, 1, құлып 

98 келі 25, 10, 2.5, 1.5, құлып 

99 келі 25, 10, 2.5, 2, құлып 

100 келі 25, 15, құлып 

101 келі 25, 15, 0,5, құлып 

102 келі 25, 15, 1, құлып 

103 келі 25, 15, 1,5, құлып 

104 келі 25, 15, 2, құлып 

105 келі 25, 15, 2.5, құлып 

106 келі 25, 15, 2,5, 0,5, құлып 

107 келі 25, 15, 2,5, 1, құлып 

108 келі 25, 15, 2.5, 1.5, құлып 

109 келі 25, 15, 2.5, 2, құлып 

110 келі 25, 20, құлып 

111 келі 25, 20, 0,5, құлып 

112 келі 25, 20, 1, құлып 

113 келі 25, 20, 1,5, құлып 

114 келі 25, 20, 2, құлып 

 

115 келі 25, 20, 2.5, құлып 

116 келі 25, 20, 2,5, 0,5, құлып 

117 келі 25, 20, 2,5, 1, құлып 

118 келі 25, 20, 2,5, 1,5, құлып 

119 келі 25, 20, 2,5, 2, құлып 

120 келі 25, 25, құлып 

121 келі 25, 25, 0,5, құлып 

122 келі 25, 25, 1, құлып 

123 келі 25, 25, 1,5, құлып 

124 келі 25, 25, 2, құлып 

125 келі 25, 25, 2.5, құлып 

126 келі 25, 25, 2,5, 0,5, құлып 

127 келі 25, 25, 2,5, 1, құлып 

128 келі 25, 25, 2,5, 1,5, құлып 

129 келі 25, 25, 2,5, 2, құлып 

130 келі 25, 25, 5, құлып 

131 келі 25, 25, 5, 0,5, құлып 

132 келі 25, 25, 5, 1, құлып 

133 келі 25, 25, 5, 1,5, құлып 

134 келі 25, 25, 5, 2, құлып 

135 келі 25, 25, 5, 2.5, құлып 

136 келі 25, 25, 5, 2,5, 0,5, құлып 

137 келі 25, 25, 5, 2.5, 1, құлып 

138 келі 25, 25, 5, 2.5, 1.5, құлып 

139 келі 25, 25, 5, 2.5, 2, құлып 

140 келі 25, 25, 10, құлып 

141 келі 25, 25, 10, 0,5, құлып 

142 келі 25, 25, 10, 1, құлып 

143 келі 25, 25, 10, 1,5, құлып 

144 келі 25, 25, 10, 2, құлып 

145 келі 25, 25, 10, 2.5, құлып 

146 келі 25, 25, 10, 2,5, 0,5, құлып 

 

147 келі 25, 25, 10, 2,5, 1, құлып 

148 келі 25, 25, 10, 2.5, 1.5, құлып 

149 келі 25, 25, 10, 2.5, 2, құлып 

150 келі 25, 25, 15, құлып 

151 келі 25, 25, 15, 0,5, құлып 

152 келі 25, 25, 15, 1, құлып 

153 келі 25, 25, 15, 1,5, құлып 

154 келі 25, 25, 15, 2, құлып 

155 келі 25, 25, 15, 2.5, құлып 

156 келі 25, 25, 15, 2,5, 0,5, құлып 

157 келі 25, 25, 15, 2.5, 1, құлып 

158 келі 25, 25, 15, 2.5, 1.5, құлып 

159 келі 25, 25, 15, 2.5, 2, құлып 

160 келі 25, 25, 20, құлып 

161 келі 25, 25, 20, 0,5, құлып 

162 келі 25, 25, 20, 1, құлып 

163 келі 25, 25, 20, 1,5, құлып 

164 келі 25, 25, 20, 2, құлып 

165 келі 25, 25, 20, 2.5, құлып 

166 келі 25, 25, 20, 2,5, 0,5, құлып 

167 келі 25, 25, 20, 2,5, 1, құлып 

168 келі 25, 25, 20, 2,5, 1,5, құлып 

169 келі 25, 25, 20, 2,5, 2, құлып 

170 келі 25, 25, 25, құлып 

171 келі 25, 25, 25, 0,5, құлып 

172 келі 25, 25, 25, 1, құлып 

173 келі 25, 25, 25, 1,5, құлып 

174 келі 25, 25, 25, 2, құлып 

175 келі 25, 25, 25, 2.5, құлып 

176 келі 25, 25, 25, 2,5, 0,5, құлып 

177 келі 25, 25, 25, 2,5, 1, құлып 

178 келі 25, 25, 25, 2,5, 1,5, құлып 

 

179 келі 25, 25, 25, 2,5, 2, құлып 

180 келі 25, 25, 25, 5, құлып 

181 келі 25, 25, 25, 5, 0,5, құлып 

182 келі 25, 25, 25, 5, 1, құлып 

183 келі 25, 25, 25, 5, 1,5, құлып 

184 келі 25, 25, 25, 5, 2, құлып 

185 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, құлып 

186 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, 0,5, құлып 

187 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, 1, құлып 

188 келі 25, 25, 25, 5, 2.5, 1.5, құлып 

189 келі 25, 25, 25, 5, 2,5, 2, құлып 

190 келі 25, 25, 25, 10, құлып 

191 келі 25, 25, 25, 10, 0,5, құлып 

192 келі 25, 25, 25, 10, 1, құлып 

193 келі 25, 25, 25, 10, 1,5, құлып 

194 келі 25, 25, 25, 10, 2, құлып 

195 келі 25, 25, 25, 10, 2.5, құлып 

196 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 0,5, құлып 

197 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 1, құлып 

198 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 1,5, құлып 

199 келі 25, 25, 25, 10, 2,5, 2, құлып 

200 келі 25, 25, 25, 15, құлып 

 



 

3.3.4 НҰСҚАУЛАРЫ - ТАРАЗЫ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. Таразы келесі сипаттамаларға сай болуы керек: 

• электронды болу; дисплеймен және/немесе басып шығарумен 

немесе екеуімен де   жабдықталған, қуаты = салмағы 200 келіге 

дейін 

• дәлдік = ең көбі 10 грамм 

• кемінде үш (3) таразы жиынтығы - ресми және тексеру 

таразылары, жаттығу аймағындағы таразы 

жарыс басталағанға дейін үш ай (3) бұрын жергілікті билік 

органдарымен сертификатталған 

• Олимпиада ойындары мен жасөспірімдер Олимпиадасының 

таразылары күн сайын калибрленуі керек. 

3.3.5 НҰСҚАУЛАРЫ - СПОРТШЫЛАРДЫҢ РЕТТІК 

НӨМІРІ/СПОРТШЫЛАРДЫҢ РҰҚСАТНАМАСЫ/ ДЕНЕ 

ҚЫЗЫДЫРУ АЙМАҒЫНА РҰҚСАТНАМАЛАР  

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. РЕТТІК НӨМІРЛЕР: 

Қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті реттік нөмірлері мен 

қауіпсіз түйреуіштердің жеткілікті санын қамтамасыз етуі керек: 

• ең аз мөлшері 100 см2 

• ең көп көлемі 150 см2 

• реттік нөмірлердің фоны мен мәтіні кез келген түсті болуы 

мүмкін 

• мәтіннің өлшемі мен түсі анық, айқын және қашықтықтан анық 

болуы керек  

• қатысушылардың санына байланысты 1 -ден 18 -ге дейінгі 

старттық нөмірлерден басталынады 

• әр топқа жаңа старттық нөмірлер беріледі 

• спортшының жамбасындағы костюміне төрт түйреуішпен 

(әр бұрыштан бір) мықтап бекітілу керек 

2. Логотиптер (IWF, қабылдаушы ұлттық федерация, ҰОК, демеушілер 

және т.б.) рұқсат етілген; тиісті өндіруші сәйкестендіру мен нормалар 

қолданылады (Техникалық және жарыстық ережелері мен 

нұсқауларының 4.9 тармағын қараңыз). 

3. СПОРТШЫЛАР РҰҚСАТНАМАСЫ 

• жынысын, салмақ дәрежесін, қатысатын топты көрсетуі 

керек 

• «Спортшы» деп көрсету керек 

• картоннан немесе ұқсас материалдан жасалған болуы керек 

• фон мен мәтін кез келген түсті болуы мүмкін 

• әр топ үшін әр түрлі түстер 

• мәтіннің өлшемі мен түсі анық, айқын және қашықтықтан анық 

болуы керек  

• баумен бекітілген 

• логотиптер (IWF, қабылдаушы ұлттық федерация, ҰОК, 

демеушілер және т.б.) рұқсат етілген; тиісті өндіруші 

сәйкестендіру мен нормалар қолданылады (Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларының 4.9 тармағын қараңыз). 

 

 

4. ДЕНЕ ҚЫЗДЫРУ АЙМАҒЫНА РҰҚСАТНАМАЛАР: 

• жынысын, салмақ дәрежесін, қатысатын топты көрсетуі 

керек 

• картоннан немесе ұқсас материалдан жасалған болуы керек 

• фон мен мәтін кез келген түсті болуы мүмкін 

• әр топ үшін әр түрлі түстер 

• мәтіннің өлшемі мен түсі анық, айқын және қашықтықтан анық 

болуы керек  

• баумен бекітілген 

• логотиптер (IWF, қабылдаушы ұлттық федерация, ҰОК, 

демеушілер және т.б.) рұқсат етілген; тиісті өндіруші 

сәйкестендіру мен нормалар қолданылады (Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларының 4.9 тармағын қараңыз). 

 

3.3.6.1 НҰСҚАУЛАРЫ - 

ТӨРЕШІНІҢ ЖАРЫҚ ДАБЫЛЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ 



 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. Үш (3) төрешінің әрқайсысы үшін бір (1) басқару тақтасы бар. Әрбір 

басқару тақтасы мыналармен жабдықталған: 

• екі (2) батырма: бір (1) ақ және бір (1) қызыл 

• бір (1) ескерту шамы мен дыбыстық индикатор. 

 

2. Бір  (1) «Түсіру» визуалды және дыбыстық дабыл беретін аппарат 

орталық төрешіден кез-келген жақта жүз (100) см қашықтықта жарыс 

тұғырының/подиумының алдындағы тіректе  орналасқан. 

Бұл аппарат жарыс тұғырынан/подиумнан кемінде 50 см биік 

қашықтығында болуы керек. 

 

3. Жарыс алаңындағы спортшылар мен көрермендерге төрешінің 

шешімдерін көрсететін үш (3) қызыл және үш (3) ақ шаммен 

жабдықталған екі (2) немесе одан да көп «төрешілер шешімдері» 

жарықтандырылған тақтасы 

 

4. Қазылар алқасының үстелінде орналасқан бақылау тақтасы үш (3) 

қызыл және үш (3) ақ шаммен жабдықталған, олар төреші түймені 

басқанда бір мезгілде жанады. Тақта сонымен қатар кез келген немесе 

барлық төрешілерді шақыруға болатын дыбыстық дабыл құрылғысымен 

жабдықталған. 

3.3.6.12 НҰСҚАУЛАРЫ - ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫНЫҢ 

БАҚЫЛАУ БЛОГЫ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. Бұл аппарат бес (5) жасыл шаммен, бес (5) ақ шаммен және бес (5) 

қызыл шаммен жабдықталған. Қазылар алқасының әр мүшесінде қызыл 

және ақ түймелері бар пульт бар. Қазылар алқасы бір (1) түймешікті 

басқанда, жасыл шам жанады. Қазылар алқасының шешімінің ақ және 

қызыл шамдары тек қазылар алқасының барлық мүшелері шешім 

қабылдаған кезде ғана жанады. Қазылар алқасының басқару блогы үш 

(3) секундтық шешімді өзгерту терезеге бағдарламаланбаған. 

3.3.6.14 НҰСҚАУЛАРЫ - ТАЙМЕР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. Дәл уақытты өлшейтін электронды немесе цифрлық құрылғы келесі 

сипаттамаларға сай болуы керек: 

a) Уақытты ең көбі он беске (15) дейін санап, үздіксіз жұмыс істеу  

б) бір (1) секундтық минималды интервалдарды көрсету 

c) Тоқсан (90) секунд, отыз (30) секунд және нөлдік (0) уақыттан 

кейін автоматты дыбыстық дабыл беру. 

Өткен уақыт дисплейде жарыс аймағындағы үш (3) әр түрлі жерде 

көрсетілуі керек: 

• Дене қыздыру аймағында бір (1) дисплей 

• бір (1) дисплей көрермендерге арналған 

• жарысушы спортшы үшін бір (1) дисплей. 

5.1 НҰСҚАУЛАРЫ - IWF ЖАРЫСТАРЫ   

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. IWF ЖАРЫСТАРЫ 

• Халықаралық жарыстар 

• IWF алдын-ала бекіткен жарыс ережелері 

• IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқаулары 

қолданылады  

• Байқауға тек халықаралық техникалық ресми тұлғалар қызмет 

көрсетеді. 

• IWF допингке қарсы саясаты қолданылады 

• Нәтижелер IWF-да ұсынылуы керек 

• IWF сайтында жарияланды 

• IWF рейтингтік тізіміне енгізілген 

 

2.  IWF ГРАН ПРИІ/IWF ӘЛЕМ КУБОГЫ 

• Жоғарыда аталған IWF жарыстарының барлық шарттары 

қолданылады. 

• Жарыстар мен арнайы шарттарды IWF бекітуі керек 

• Рұқсат етілген/лицензияланған спорттық жабдықтарды қолдану 



 

• IWF технологиялық және ақпараттық жүйені (TIS) қолдану 

• IWF жарнасын төлеу (сома расталған болу керек) 

• Ақшалай сыйақылар (сома расталған болу керек) 

• IWF-мен тағайындалған техникалық ресми тұлғалар 

(техникалық ресми тұлғалар саны) 

• IWF-нан шақырылған делегаттар 

• Қатысушыларға тегін қызмет - жолын, тұру, тамақтану 

(міндетті емес) 

• Телехабар тарату (міндетті емес) 

 

3.  IWF ОЛИМПИАДАЛЫҚ БІЛІКТІЛІК ҚҰРЛЫҚТЫҚ 

ЖАРЫСТАРЫ 

• Жоғарыда аталған IWF жарыстарының барлық шарттары 

қолданылады. 

• Допингке қарсы арнайы жарнаны төлеу 

• Бекітілген/лицензияланған құрал-жабдықтарды қолдану 

•  IWF технологиялық және ақпараттық жүйені (TIS) қолдану 

• IWF-нан шақырылған делегаттар 

• 1 дәрежелі халықаралық техникалық ресми тұлғаларды 

тағайындау. 

 

4. IWF ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТТАРЫ 

IWF-нің Техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқауларында 5.2 -

тармағында толық көрсетілген. 

 

IWF тікелей бақыланбайтын жарыстар: 

 

5. ҚҰРЫЛЫҚТЫҚ ЧЕМПИОНАТТАР 

• Жоғарыда аталған IWF жарыстарының барлық шарттары 

қолданылады. 

• Бекітілген/лицензияланған құрал-жабдықтарды қолдану. 

 

6. КЕШЕНДІ СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАРЫ 

• Жоғарыда аталған IWF жарыстарының барлық шарттары 

қолданылады. 

• Бекітілген/лицензияланған құрал-жабдықтарды қолдану 

•  IWF-нан шақырылған техникалық делегат (делегаттар) 

• IWF-мен бекітілген техникалық ресми тұлғалар 

(құрлықтық/аймақтық федерациялармен келісілген, қажет 

болған жағдайда). 

5.2 НҰСҚАУЛАРЫ -  

ЧЕМПИОНАТТАР МЕН ӘЛЕМ БІРІНШІЛІКТЕРІ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

Келесі талаптар, егер басқаша көрсетілмесе, жасөспірімдер мен жастар 

арасындағы әлем чемпионаттары және әлем біріншіліктерінде 

қолданылады: 

 

1. IWF - әлем чемпионаттары мен біріншіліктерді өткізу құқығының 

иесі; IWF мүше федерациялары ғана жарыстарды өткізуге құқылы. 

IWF мүше федерациялары жарыстарды ұсыну мен өткізу кезеңінде 

жергілікті спорт, туризм немесе мемлекеттік органдармен серіктес 

болуға шақырылады, егер ол жетістікке жетсе. 

 

2. Әлем чемпионаттары мен біріншіліктерін өткізуге/ұйымдастыруға 

өтінімдер тиісті чемпионатты немесе біріншілікті өткізу орны туралы 

мәселені шешу үшін тағайындалған атқарушы комитеттің отырысына 

дейін алпыс (60) күн бұрын жазбаша түрде берілуі тиіс. IWF Хатшылығы 

қызығушылық танытқан  IWF мүше федерациялардың немесе билік 

өкілдерінің сұрауы бойынша қабылдаушы федерация үшін сауалнама 

жібереді. 



 

 Жарысты өткізу мүмкіндігін бағалау үшін толтырылған сауалнама IWF 

Хатшылығына қайтарылады. 

 

3.Әлем чемпионаттары мен біріншіліктері өтетін орны туралы мәселені 

IWF Атқарушы комитеті шешеді. 

 

4. Әлем чемпионаттарының немесе біріншіліктерінің орны 

бекітілгеннен кейін, IWF мен қабылдаушы IWF мүше федерациясы 

арасында ұсынылған сауалнама негізінде чемпионаттарды 

(біріншіліктерді) ұйымдастырудың негізгі міндеттері мен шарттарын 

анықтайтын келісімге қол қойылады. 

 

5. IWF Атқарушы комитеті басқаша шешім қабылдамаса, әлем 

чемпионаттары мен біріншіліктерінің ұзақтығы келесідей: 

• Жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігі- жарыс күндерінің 

саны IWF Атқарушы комитетінің шешімімен анықталады; 

• Жастар арасындағы әлем біріншілігі- кемінде жеті (7) жарыс 

күні; 

• Ересектер арасындағы Әлем чемпионаттары - кем дегенде сегіз 

(8) жарыс күні. 

 

6. ҚАБЫЛДАУШЫ 

ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ/ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТІНІҢ 

МІНДЕТТЕРІ 

Қабылдаушы федерация/ұйымдастырушы комитеті келесі қаржылық 

міндеттемелер мен шарттарды орындауы тиіс: 

6.1. Барлық қатысушыларға күнделікті белгіленген валюта есебімен 

келесілерді ұсыну: 

• тұру мен тамақтану 

• жергілікті көлік 

• жарыстар мен жаттығуға қатысу 

• ресми кездесулерге қатысу 

• қорытынды банкет 

• басқа тиісті техникалық қызмет. 

Жарыс өтетін орынды анықтағаннан кейін IWF Атқарушы комитеті 

күніне белгіленген төлемді бекітеді және көрсетілетін қызметтер 

көрсетілген бағаларға сәйкес келетініне кепілдік береді. 

6.2. Қатысушыларды көлікпен және чемпионат (біріншілік) басталардан 

кемінде төрт күн бұрын жаттығу үшін орынмен қамтамасыз етеді. 

6.3. Жарыс күндері бойы, сонымен қатар екі күн қосымша қырық бес (45) 

сайланған техникалық ресми тұлғалар үшін тегін тұру мен тамақтануды 

қамтамасыз ету. Техникалық ресми тұлғалардың саны әлем 

чемпионаттарының (біріншіліктерінің) ұйымдастырылған жарыстар 

күндері, саны мен түріне, сондай-ақ басқа да шарттарды ескере отырып 

айқындалады  және  IWF  мен қабылдайтын федерация/ұйымдастырушы 

комитеті арасындағы келісімге байланысты болады. 

Егер әлем чемпионаттары (біріншіліктері) кезінде Атқарушы комитеті 

мен IWF комитеттерінің отырыстары өткізілсе, Атқарушы комитетінің 

және/немесе комитеттердің мүшелері болып табылатын сайланған 

техникалық ресми тұлғалар жарыс күндері және оған қоса бес күн бойы 

тегін тұратын орынмен қамтамасыз етіледі. 

Жоғарыда көрсетілген ережені қолдану үшін техникалық ресми тұлғалар 

немесе кезекші дәрігерлер чемпионаттың (біріншіліктерінің) бүкіл 

кезеңінде болып, жұмыс істеуі қажет. Барлық қатысушылар қосымша 

күндерді төлеуі керек. 

6.4. Әлемдік чемпионатқа (біріншілікке) алты (6) ай бұрын белгіленген 

тұру ақысы, егер оны көтеру IWF-мен бекітілмесе,  ұлғайтылмайтынына 

жазбаша кепілдік. 

6.5. IWF конгресін және Атқарушы комитеті мен комитеттерінің 

отырыстарын, комиссияларын, тыңдауларын, қорытынды өтінімдерді 

верификациялау, техникалық ресми тұлғалардың кездесулерін (жарыс 

алдында және жарыстың ортасында) және оқу семинарларын өткізу үшін 

тегін шарттармен қамтамасыз ету. Шарттар: жиналыс бөлмелері, 

аудармашылар, бейне және аудио жабдықтар мен технологиялары үшін 

бөлмелер, қолайлы  

6.6. орындықтар, президиум үстелі, кофе, салқын сусындар, қаламдар, 

қағаз және т.б. 

6.7. Тегін техникалық ұйымдастыру мен техникалық шарттарды 

қамтамасыз ету, оның ішінде: спорттық жабдықтар, тиісті жиһазбен 

жабдықталған орындар, техникалық және жедел қызметкерлер, алғашқы 

көмек/жауапты тұлғаларды көрсете отырып; салқын сусындар және т.б. 

IWF Техникалық және жарыстық ережелері мен нұсқауларына сәйкес 



 

әлем чемпионатындағы (біріншіліктеріндегі) барлық жарыстық және 

дайындық топтары үшін. 

6.8. Техникалық, медициналық және жаттықтырушылар және ғылыми 

комитеттердің төрағаларын тағайындалған техникалық ресми тұлғалар 

қатарында болмаса, жарыстың барлық күндері  мен бес күн қосымша тегін 

тұруды қамтамасыз ету.  

6.9. IWF президенті мен бас хатшысын жарыс орнына дейін және кері 

қайту үшін бизнес -класспен тегін жол жүрумен, жарыстың барлық 

күндері, сонымен қатар алты (6) күн қосымша  тегін тұру мен 

тамақтануды қамтамасыз ету. IWF Хатшылығының бес (5) мүшесін, IWF 

электронды ақпараттық жүйесінің (ТIS) басқару қызметкерлерінің 4 

(төрт) мүшесін, IWF тағайындаған басапасөз өкілін жарыс орнына дейін 

және кері қайту үшін  эконом-класспен тегін жол жүрумен, тегін тұру 

мен тамақтануды қамтамасыз ету. 

6.10. IWF Хатшылығына әлем чемпионаттары (біріншіліктері) кезінде 

кездесулер, курстар мен конгрестер өткізу үшін қолайлы техникалық 

және технологиялық жабдықтармен орын ұсыну.Қабылдаушы 

федерация/ұйымдастыру комитетінің дайындығын бағалау үшін келесі 

техникалық сапарлар үшін барлық көлік, тұру және тамақтану ақысын 

төлеу: 
• Жастар арасындағы әлем чемпионаты - екі (2) техникалық сапар 
• Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты - төрт (4) 

техникалық сапар 

• Ересектер арасындағы әлем чемпионаты - алты (6) техникалық 

сапар. 

6.11. Барлық спортшыларға және чемпионаттардың (біріншіліктердің) 

басқа аккредиттелген/тіркелген делегаттарға естелік медальдар мен 

дипломдар беру. 

6.12. Жарыс директорының және/немесе қазылар алқасының 

төрағасының қадағалауымен жарыстың тиісті процесін қамтамасыз ету 

үшін ұлттық техникалық ресми тұлғалардың жеткілікті санын 

тағайындау. 

6.13. Әрбір спортшыға және басқа аккредиттелген/тіркелген делегаттар 

кез келген ауру немесе жарақат алған жағдайда алғашқы медициналық 

көмек көрсету. 

6.13.1. Жарыс кезінде және жаттығу уақытында тиісті алғашқы 

медициналық көмек құралдары бар жауапты адамдар жарыс өтетін жерде 

болуы керек. 

6.13.2 Алғашқы медициналық көмек/емхана бөлмесі жарыс өтетін жерде 

ұйымдастырылуы керек және спортшының және басқа 

аккредиттелген/тіркелген делегаттардың жарақаттануы немесе ауруы 

кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету және тексеру үшін қажетті 

медициналық жабдықтар: байлайтын материалдар, мұз, ауырсынуды 

басатын дәрі-дәрімектер және басқа да қажетті заттар болуы керек. 

6.13.3. Әлем чемпионатының (біріншіліктің) бүкіл кезеңінде алғашқы 

медициналық көмек кез келген уақытта тіркелген/аккредиттелген 

делегаттар үшін жетімді болуы керек. Спортшыларға және басқа 

тіркелген/аккредиттелген делегаттар үшін емдеуге байланысты алғашқы 

көмек шығындарын қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті 

толық көтереді. 

Қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті осындай медициналық 

көмек көрсетуге байланысты кез келген шығындарды тиісті басқару 

органдарынан өтеуге құқылы. 

6.13.4. Әлем чемпионаты (біріншілігі) кезінде болатын кез келген 

аурудың немесе жарақаттың созылмалы аурудың табиғатына күмән 

туындаған жағдайда, алдымен тиісті медициналық көмек көрсетілуі тиіс, 

содан кейін, қажет болған жағдайда, кейіннен тексеру мен емдеу 

қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті медициналық 

қызметкерлермен IWF медициналық комитетінің төрағасы немесе 

тағайылдалған адаммен кеңескеннен кейін жүргізеді.  

6.13.5. Жоғарыда аталған процедураны IWF Атқарушы комитеті 

барлық құрлықтық және аймақтық федерациялар үшін жарыстар 

кезінде ұсынады. 
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6.14. Әлем чемпионатында (біріншілігінде) денсаулықты жоғалту, 

ауруханаға жатқызылу, жарақат алу жағдайында сақтандырудың 

қолжетімді, жан-жақты медициналық сақтандыру полистерін алу және 

чемпионат (біріншілік) басталғанға дейін IWF  хатшылығына жеке 

басын куәландыратын құжаттың расталған көшірмесін беру. 

6.15. Жарыс алаңында да, қонақ үйде де жоғары жылдамдықты тегін 

ғаламтормен қамтамасыз ету. 

 

7. МІНДЕТТЕР - IWF МҮШЕ ФЕДЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ 

ҚАТЫСУЫ 

7.1. Қатысушы делегаттар жарыс ережелерінде көрсетілген IWF 

қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті ұсынған 

орналастырудың қаржылық шарттарын қабылдауы тиіс. Қаржылық 

шарттарда көрсетілген соманы IWF-мен  келісілген, бекітілген және 

ұсынылған қызмет стандарттарына сәйкес келуі керек. 

7.2. Делегацияның әрбір мүшесі үшін қабылдаушы ұйымға/ұйымдастыру 

комитетіне кіру жарнасы екі жүз (200) АҚШ доллары. Екі жүз (200) 

АҚШ доллары қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті мен IWF 

арасында тең бөлінеді. 

7.3. IWF Атқару комитетінің мүшелері, VIP/қонақтар, IWF Хатшылығы, 

сайланған техникалық қызметкерлер, IWF баспасөз өкілдері мен 

аккредиттелген тілшілер екі жүз (200) АҚШ доллары көлемінде кіру 

жарнасын төлемейді. 

7.4. IWF комитетінің мүшелері мен IWF мүше федерацияларынан 

конгресс делегаттар,  тек өздерінің тиісті отырыстарында ғана қатысады 

(жарыстың бірінші күнінен кешіктірмей кетеді), сонымен қатар екі жүз 

(200) АҚШ доллары мөлшерінде кіру жарнасын төлеуден босатылады. 

Егер бұл қызметкерлер конгрестен кейін чемпионатта (біріншілікте) 

қалуды жалғастырса, олар тіркеуге/аккредиттеуге байланысты 

артықшылықтарды пайдалана алмайды; тасымалдау, жарыстарға 

рұқсатнамалар немесе кез келген әлеуметтік іс-шаралар, бастапқы 

жарнаны төлегенге дейін. 

7.5 Әлем чемпионаттарына немесе біріншіліктеріне қатысатын IWF 

мүше федерациялары мұны өз жауапкершілігіне сәйкес жасайды. Барлық 

қатысушы федерациялар тіркелген/аккредиттелген делегаттары үшін, 

олардың денсаулығы мен әл-ауқатын, сондай-ақ жазатайым оқиғалар 

немесе зақымданулар кезінде толық моральдық және қаржылық 

жауапкершілікке ие болуы керек. 

6.4 НҰСҚАУЛАР - САЛМАҚ ӨЛШЕУ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. Салмақ өлшеу келесі заттармен жабдықталған бөлмеде жүргізіледі: 

• басқалардан қоршалған аймақта орналасқан ресми таразылармен  

• өлшеу бөлмесінің кіреберісінде бекітілген бастапқы тізім 

• өлшеу хаттамасы 

• спортшылардың карталары 

• спортшыларға арналған рұқсатнамалар 

• команда өкілдерінің жаттығу аймағына өту рұқсатнамалары 

• кеңсе тауарларының тұрақты жиынтығы 

• спортшылардың реттік нөмірлері мен қауіпсіздік түйреуіштері 

• хатшылық үшін үстелдер мен орындықтардың жеткілікті саны 
• спортшылардың аккредиттеу құжаттарын сақтау үшін контейнер 
• команда өкілдеріне арналған нөмірленген жапсырмалар 

(міндетті емес). 

 

2. Салмақ өлшеу хатшылығы келесі адамдардан тұрады: 

• жарыс хатшысы (хатшыларлар)  

• тағайындалған төрешілер 

• жарыс хатшысының көмекшісі (хатшылар) (міндетті емес) 

• өлшеуге жауапты ресми тұлға (тұлғалар) (міндетті емес) 

• өлшеуге жауапты ресми тұлғаның (тұлғалардың) көмекшісі 

(міндетті емес). 

 

3. Барлық топтардағы әрбір спортшы екі төрешінің қатысуымен өлшенуі 

тиіс. Төрешілердің екеуі де спортшының жынысына сәйкес болуы керек. 

 

4. Екі төреші де спортшының салмағын тексереді және бұл ақпаратты 

жарыс хатшысына қолжазба немесе электронды принтер арқылы басып 

шығарады. Жарыс хатшысы спортшының картасына және салмақ өлшеу 

хаттамасына өз салмағын жазады. 

 

5. Салмақ өлшеу кезінде спортшымен бірге бір уәкілетті команда өкілі 
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еріп жүруі мүмкін. Егер команданың өкілі спортшымен жынысы 

біркелкі болмаса, ол ресми таразы орналасқан аймақтан алыс тұруы 

керек. 

 

6. Спортшының салмағы, егер ол болса, электронды принтердің 

басылымында дәл көрсетілгендей қолмен жазылуы тиіс. 

 

7. Спортшылар жеребе санының өсуіне сәйкес салмақ өлшеу бөлмесіне 

бір-бірден шақырылады. Есімі аталған кезде қатыспаған спортшылар 

салмақ өлшеу рәсімінің соңында өлшенеді. 

8. Егер әр түрлі салмақ дәрежелері бір топқа біріктірілсе, салмақ өлшеу 

тәртібі неғұрлым жеңіл салмақ дәрежесінен бастап ауыр дәрежеге дейін 

өлшенуі тиіс. 

 

9. Спортшылар жарыс хатшысына төлқұжаттарын (немесе жергілікті 

спортшылар үшін туған күнін қамтитын ағылшын тіліндегі 

сәйкестендіру картасын) ұсына отырып, жеке куәліктерін көрсетуі керек. 

Жарыс хатшысы спортшының ұлтын растауы керек. 

Олимпиада ойындары мен жасөспірімдер Олимпиадалық ойындары үшін 

CIO/ ұйымдастыру комитетінің спортшыларға берілетін аккредиттеу 

картасы жеке басын куәландыратын жеткілікті куәлік болып табылады. 

Спортшылар салмақ өлшеу рәсіміне төлқұжатын немесе жеке куәлігін 

әкелуі міндетті емес. 

Басқа кешенді ойындар үшін жарыс директоры техникалық делегатпен 

бірге, егер тағайындалса, жеке басын растау талаптарын анықтауы тиіс. 

Спортшылар мен команданың өкілдері жарыстар туралы ережелер 

арқылы және/немесе қорытынды өтінімдерді верификациялау жиналысы 

кезінде уақтылы хабардар болуы тиіс. 

 

10. Спортшыларды толық жалаңаш немесе іш киіммен өлшеуге болады 

(спортшының киім жабдықтары - костюм, трико, шолақ шалбар және 

қысқа жеңіл жейде - іш киім деп саналмайды). Спортшылар салмақ 

өлшеу кезінде етік, шұлық немесе басқа аяқ киім киюге болмайды. 

Жарыс хатшысы мен өлшеу хатшылығының басқа мүшелері нақты 

салмақ өлшеу процесінен тиісті түрде оқшауланған. 

 

11. Протезі бар спортшылар протезбен өлшенуі керек. Спортшының 

салмағы, егер ол протезді киіп жүрсе, спортшының жеке салмағы 

болып саналады. 

 

12. Спортшылар салмақ өлшеу кезінде зергерлік бұйымдарды, бас 

әшекейлерін және діни бас киімдерді киюге рұқсат етілген. Спортшылар 

салмақ өлшеу кезінде сағат тағуға болмайды. 

 

13. Өлшеу бөлмесі тиісті гигиеналық жағдаймен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қажет болған жағдайда таразы үшін дезинфекция/антисептикалық 

тазартқыштар мен шүберектер болуы керек. 

 

14. Өзінің ресми түрде жариялаған салмақ дәрежесіне сәйкес келетін 

спортшы бір рет өлшенеді. Салмағы ресми түрде жарияланған салмақ 

дәрежесінен төмен немесе одан жоғары спортшы салмақ дәрежесіне кіру 

үшін қажет болғанша салмақ өлшеу бөлмесіне қайта оралуы мүмкін.  

Салмақ өлшеу рәсіміне оралған спортшыға кезек тәртібін сақтау міндетті 

емес. 

 

15. Салмақ өлшеуге бөлінген уақыт ішінде ресми түрде жарияланған 

өзінің салмақ дәрежесіне кіре алмаған спортшы жарыстан шеттетіледі. 

Спортшы аккредиттелген қатысушыларға тиісті жаттығулар, көлік, 

әлеуметтік іс-шаралар және  т.б. сияқты артықшылықтарды алуға 

құқылы. 

 

16. Салмақ өлшеу кезінде команда өкілі немесе спортшы Техникалық 

және жарыстық ережелері мен нұсқауларының 6.6.5 тармағын ескере 

отырып, спортшының тіркелген дене салмағын растау үшін спортшының 

карточкасына қол қоюы керек. Осы бастапқы әрекеттерге кез келген 

кейінгі өзгерістер - екі (2) қайта салмақ өлшеу тапсырысының бөлігі 

болып саналады. 

 

17. Хаттама барлық мүдделі тараптар үшін, мүмкіндігінше тез арада, 

салмақ өлшеу аяқталғаннан кейін қол жетімді. 
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18. Спортшы ресми түрде жарияланған салмақ дәрежесінде 

өлшенгеннен кейін оған спортшының рұқсатнамасы беріледі және 

команданың ілесіп жүретін өкілдеріне жаттығу аймағына рұқсатнама 

беріледі. Жарыс хатшысы аккредиттеу құжаттарын жинайды. Жаттығу 

алаңына тек спортшылар мен команда өкілдері ғана кіре алады. 
Әр топқа келесі шектеулер қойылады: 

• бір (1) спортшыға - үш (3) дене қыздыру алаңына рұқсатнама  

• екі (2) спортшыға - төрт (4) дене қыздыру алаңына рұқсатнама  

• әрбір қосымша спортшыға (аралас дәрежелер/жарыстар үшін) - 

әр спортшыға екі (2) дене қыздыру алаңына рұқсатнама 

 

19. Өлшеу аяқталғаннан кейін спортшыларға және/немесе команда 

өкілдеріне олардың жаттығу тұғырларының орналасуы көрсетіледі. 

Нөмірленген жаттығу тұғырлары салмақ өлшеудің соңында 

спортшының бастапқы нөміріне сәйкес жарыстың хатшысы бөледі. 

Егер сессияда бір елден бірнеше спортшы қатысса немесе 

спортшылар саны жаттығу тұғырларының санынан асып кетсе, 

техникалық бақылаушы/техникалық делегат спортшыларды икемді 

тәсілмен жаттығу тұғырларына тағайындайды. 

20. Жарыс хатшысы спортшының аккредиттеу құжаттарының сенімді 

түрде жиналуын және спортшыларға рұқсатнамалардың бөлінуін  

бақылайды. 

 

21. Салмақ өлшеу аяқталғаннан кейін спортшы бастапқы нөмірін алады. 

Ең аз жеребе нөмірі бар спортшыға 1 нөмір беріледі; содан кейін барлық 

спортшылар жеребе нөмірлеріне сәйкес ең кішіден жоғарыға дейінгі 

бастапқы нөмірлерін алады. 

Бір сессияда көп салмақ дәрежелері жарысқанда, бастапқы нөмірлерді 

бөлу жеребе нөмірлерінің кіші дәрежесінен жоғары дәрежеге дейін 

ілгерілеуінде жүзеге асырылады. 

 

Мысал: 

 

Бастапқы 

нөмірі 

Жеребе 

нөмірі 

Меншікті 

салмақ 

Тегі,аты 

1 3 55.50 AAAAA Aaaaa 

 2 27 55,00 БББББ Ббббб 

3 54 56,00 ВВВВВ Ввввв 

4 8 61.55 ГГГГГ Ггггг 

5 19 62.00 ДДДДД Ддддд 

6 142 61.04 EEEEE Eееее 

 

Реттік нөмірлер спортшының  бастапқы нөміріне сәйкес беріледі және жарыс 

басталар алдындағы соңғы отыз (30) минут ішінде бөлінеді. 

Спортшының реттік нөмірлері спортшының костюміне түйреуіштермен 

бекітілген. Санның бүйір жағындағы реттік нөмірлердің орналасуы 

жарыстың өткізілу орынының жоспарына және ТІС басқару 

қызметкерлерінің үстелінің орналасуымен анықталады. Тиісінше, бас 

маршалдың команда өкілдерін ажыратуын жеңілдету үшін, нөмірленген 

жапсырмаларды таратуға болады. 

6.5 НҰСҚАУЛАР - ТАНЫСТЫРУ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. Егер спортшы спортшылардың таныстыруына қатыспаса, оған өзінің 

жоқтығын қазылар алқасының төрағасына түсіндіруге шақырылады, ол 

жарыс директорымен кеңескеннен кейін тиісті шешім қабылдайды: 

ескерту немесе келесі әрекет. 

2. Спортшыларды таныстырғаннан кейін, техникалық ресми тұлғалар 

келесі тәртіппен таныстырылады: 

• Орталық төреші 

• Қаптал төрешілер 

• Резервтегі төреші 

• Бас маршал 

• Уақытты санаушы (уақыт санаушылар) 

• Техникалық бақылаушы (бақылаушылар) 

• Кезекші дәрігер (дәрігерлер) 

• Қазылар алқасының төрағасы 

• Қазылар алқасының мүшелері 

• Қазылар алқасының резервтік мүшесі. 
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3. Егер техникалық ресми тұлға техникалық ресми тұлғаларды 

таныстыруына қатыспаса, онда ол өзінің жоқтығын қазылар алқасының 

төрағасына түсіндіруге шақырылады, ол IWF кеңескеннен кейін тиісті 

шешім қабылдайды: ескерту немесе келесі әрекет. 

 

4. Қазылар алқасын қоспағанда, барлық техникалық ресми тұлғалар 

жарыс тұғырының алдында тұрып таныстырылады. Техникалық ресми 

тұлғалар таныстырылуы аяқталғаннан кейін, қазылар алқасының 

үстелінде отырған қазылар алқасының төрағасынан бастап, қазылар 

алқасының басқа мүшелері хаттамада көрсетілгендей таныстырылады. 

 

5. Таныстыру кезінде барлық техникалық ресми тұлғалар IWF 

пиджагында болып, басқа нұсқаулар болмаса өз куәліктерін қазылар 

алқасының төрағасына ұсынуы керек. 

6.6.5 НҰСҚАУЛАР -  20 КЕЛІ ЕРЕЖЕСІ  

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. 6.6.5 ережесі басқа ережелeр орнатылғанға дейін IWF барлық 

жарыстарында қолданылады. 

 

2. Мысал: Спортшыға 200 келі қоссайыс сомасына верификацияланған 

өтінімімен жарысуға рұқсат етіледі. Жұлқи және серпе көтеруде 

алғашқы әрекеттерінің жалпы салмағы 180 келіге тең немесе одан асуы 

тиіс (мысалы, 80 келі және 100 келі; 77 келі және 103 келі немесе кез 

келген басқа комбинация). 

 

3. 20 келі ережесін қолдану тәртібі: 

Жарыс хатшысы мен төреші (салмақ өлшеу хатшысы) салмақ өлшеу 

кезінде 20 келі ережесін дұрыс қолдану үшін алғашқы байланыс пункті 

болып табылады. 

Келесі техникалық ресми тұлғалар, хаттамаға сәйкес, өтінім сомасының 

сақталуын және алғашқы әрекеттерді бақылауға жауапты болып 

табылады: 

• Бас маршал мен маршал көмекшілері  

• Жаттығу аймағындағы техникалық бақылаушы 

• TIS басқару қызметкерлері 

• Жарыс директоры 

• Қазылар алқасы 

Кез келген спортшы/команда өкілі қазылар алқасының немесе 

тағайындалған техникалық ресми тұлғалардың нұсқауларын орындаудан 

бас тартқан жағдайда, жарыстан шеттетіледі. 

Ескерту: Өтінім сомасын және барлық қолданыстағы Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларды сақтау жауапкершілігі 

спортшыларға/команда өкілдеріне жүктеледі.  

 

4. Егер бастапқы салмақ 20 келі ережесіне сәйкес келмесе, жоғарыда 

аталған техникалық ресми тұлғалар кез келген спортшыға/команда 

өкіліне тиісті өзгерісті енгізуге дереу кеңес беруі керек. 

 

5. Егер спортшының жұлқи көтеруде бірінші әрекеті 20 келі ережесінде 

талап етілгеннен жеңіл салмақпан жасалса, спортшыға/команданың 

өкіліне жаттығу алаңындағы бас маршал немесе техникалық бақылаушы 

бұл ережені дұрыс орындау үшін, серпе көтерудің бірінші әрекетінің 

салмағын ұлғайту керек екенін ескертуі тиіс. 

 

6. Егер спортшы/команда өкілі серпе көтерудің бірінші әрекетіне қажетті 

өзгерісті енгізбесе және одан бас тартса бірден жарыстан шығарылады. 

 

7. Егер спортшы/команда өкілі 20 келі ережесін сақтамаса және бұл 

барлық техникалық ресми тұлғалардың назарынан тыс қалса және 

спортшы әрекетті сәтті немесе сәтсіз орындаса, ал қате әрекет 

аяқталғаннан кейін ғана байқалса, онда ережеге сәйкес кез-келген немесе 

барлық серпе көтерудегі әрекеттер сәтсіз деп танылуы керек. 

Спортшы/команда өкілі, егер бұл үш (3) әрекет шегінде мүмкіндік болса, 

өтінімдердің реттілігі мен 20 келі ережесіне сәйкес штанганың салмағын 

мәлімдеуге міндетті. Қосымша әрекеттер берілмейді. 
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8. Егер спортшы/команда өкілі 20 келі ережесін орындамаса және бұл 

орындамауды техникалық ресми тұлға байқаса, спортшының қоссайыс 

сомасы жарамсыз болады, сондықтан қазылар алқасының талаптары 

бойынша қорытынды нәтижеден шығарылады.  

6.6.6 НҰСҚАУЛАР - ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ 

 ЖӘНЕ 6.8 НҰСҚАУЛАР - СПОРТШЫЛАР МЕН 

КОМАНДАЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

Шақыру тәртібі - бұл жарыстың прогрессивті бағыты, ол спортшының 

өз әрекетін орындау үшін қашан шақырылатынын анықтайды. 

Спортшылардың жіктелуі өз салмақ дәрежесіндегі спортшылардың 

дәрежесін анықтайды. 

Мысалы: 56 келі, А тобы және В тобы, ерлер. 

Егер салмақ дәрежелері топтарға бөлінсе, топтық жарыстардың тәртібі 

алфавит тәртібімен кері өзгертіледі. (Мысалы, С тобы бірінші, В тобы 

екінші, А тобы соңғы болып жарыстарға қатысады). 

Ескерту: Берілген суреттегі жақшадағы сандар шақыру ретін көрсетеді. 
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Б тобы 

ЖЕРЕБЕ Нөмір Аты Жұлқи көтеру Серпе көтеру Сомасы Орын 

1 2 3 Нәт-е Орын 1 2 3 Нәт-

е 

Орын  

100 1 A 100  (4) 100  (9) 100 (11) 100 11 120 (6) 120 (9) 120 

(12) 

120 8 220 10 

101 2 B 95   (3) 100 (8) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

102 3 C 100  (5) 100 (10) 105 (15) 100 7 120 (7) 120 (10) 125 

(14) 

120 4 220 7 

103 4 D 90  (1) 100 (7) 105 (14) 105 3 115 (2) 115 (4) 115 

(5) 

115 10 220 3 

104 5 E 94  (2) 101 (12) 105 (16) 101 4 110 (1) 115 (3) 120 

(11) 

120 5 221 1 

105 6 F 100  (6) 101 (13) 105 (17) 100 5 120 (8) 125 (13) 125 

(15) 

120 1 220 4 

А тобы 

ЖЕРЕБЕ Нөмір Аты Жұлқи көтеру Серпе көтеру Сомасы Орын 

1 2 3 Нәт-е Орын 1 2 3 Нәт-

е 

Орын  

200 1 G 91 (3) 95 (6) 100 (12) 100 10 115 (3) 116 (8) 120 

(12) 

120 7 220 9 

201 2 H 100 (7) 100 (10) 105 (16) 100 8 115 (4) 120 (10) 125 

(14) 

120 3 220 6 

202 3 I 90 (2) 95 (5) 105 (15) 105 2 114 (2) 115 (6) 115 

(7) 

115 9 220 2 

203 4 J 85 (1) 94 (4) 105 (14) 105 1 --- --- --- --- --- --- --- 

204 5 K 100 (8) 100 (11) 105 (17) 100 9 110 (1) 115 (5) 120 

(11) 

120 6 220 8 

205 6 L 100 (9) 103 (13) 105 (18) 100 6 125 (9) 125 (13) 125 

(15) 

120 2 220 5 
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6.9 НҰСҚАУЛАР - МАРАПАТТАУ  САЛТАНАТЫ 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

Жарыс аяқталғаннан кейін әр номинация бойынша келесі рәсімге сәйкес 

мүмкіндігінше тезірек марапаттау рәсімі өтеді (кез келген 

шығармашылық, инновациялық идеялар құпталады): 

 

1. Жарыс алаңында марапаттауға арналған үш (3) медаль иегеріне 

тұғыр орнатылған. 

 

2. Барлық медаль иегерлері, медальдарды алып келетін марапаттау 

көмекшілері және марапаттауға қатысатын және медальдарды 

тапсыратын ресми тұлғалар жарыс подиумына шығып, орындарына 

тұрады. 

 

3. Спикер медальдарды тапсыратын ресми тұлғаларды таныстырады. 

Медальдарды IWF президенті ұсынады, бірақ бұл жауапкершілікті IWF 

басқа ресми өкіліне немесе қабылдаушы федерацияның немесе 

демеушінің атынан берілетін адамға жүктей алады. Медальдар жұлқи 

көтеру, серпе көтеру және қоссайыс ойынның қосындысы бойынша дәл 

сол тәртіппен беріледі. Қазылар алқасы мен байқау 

директоры/техникалық делегат медальдар марапаттау ретін өзгерте 

алады. 

 

4. Қола медальды таныстырудан бастап, спикер жұлқи көтеруде 

жүлдегердің тегін, атын, елін және нәтижесін ретімен жариялайды. 

Спортшылар шақырылған кезде медаль алу үшін тұғырға көтеріледі. 

Барлық медальдар тапсырылғаннан кейін, спортшылар тұғырдан 

бұрынғы подиумның артындағы орындарына түседі (жалаулар 

көтерілмейді, мемлекеттік әнұран орындалмайды). 

 

5. Спикер медальдарды марапаттайтын ресми тұлғаларды таныстырады, 

егер бұл адамдар жұлқи көтеруде медальдарды тапсырғандармен бірдей 

болмаса. Спикер қола медальдан бастап, серпе көтеруде жүлдегердің 

тегін, атын, елін және нәтежесін ретімен жариялайды. Барлық медальдар 
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тапсырылғаннан кейін, спортшылар тұғырдан бұрынғы подиумның 

артындағы орындарына түседі (жалаулар көтерілмейді, мемлекеттік 

әнұран орындалмайды). 

 

 

6. Спикер медальдарды марапаттайтын ресми тұлғаларды таныстырады, 

егер бұл адамдар екі жаттығуда медальдарды тапсырғандармен бірдей 

болмаса. Спикер қола медальдан бастап, қоссайыс жүлдегерінің тегін, 

атын, елін және нәтежесін ретімен жариялайды.
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Спортшылар тұғырға медальдарын алуға көтеріледі. 

 

7. Қоссайыстың қорытындысы бойынша медальдар табысталғаннан 

кейін, медальистер тұғырда тұрған кезде, чемпион елінің 

мемлекеттік әңұраны орындалады, үш медаль иегерінің мемлекеттік 

туы көтеріледі. 

 

8. Көмекшілер, спортшылар мен ресми тұлғалар тұғырдан кетеді. 

 

9. Марапаттау рәсімі IWF мен ұйымдастыру комитетінің 

келісімдерінің хаттамасы бойынша өтеді. 

 

10. Медальді тағайындау кезінде медаль иегерлері жеңіс тұғырында 

электронды құрылғыларды киюге немесе қолдануға болмайды және 

басқа адамдармен бірге жүруіне болмайды.  

 

11. Марапаттау рәсіміне қатысушылар оны саяси, нәсілдік немесе діни 

демонстрация үшін пайдаланбауы керек. 

7.3 НҰСҚАУЛАР - ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСМИ 

ТҰЛҒАЛАРДЫ ІЛГЕРІЛЕУ  

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||  

 

1. 1 немесе 2 дәрежелі техникалық ресми тұлғалардың барлық жаңа 

куәліктері мен қызмет сертификаттары 200 (екі жүз) АҚШ долларын 

құрайды. 

 

2. Әрбір олимпиадалық цикл үшін келесі лицензиялық алым 

қолданылады: 

• 1 дәреже = 200 (екі жүз) АҚШ доллары 

• 2 дәреже = 100 (жүз) АҚШ доллары 

• Қызмет сертификаттары = 50 (елу) АҚШ доллары. 

 

3. Техникалық ресми тұлғалардың жаңа куәліктері мен лицензияларды 

алу және оларды ұзарту үшін IWF Хатшылығына тиісті төлемі бар 

жазбаша сұрау жіберу қажет. 

 

4. Тек IWF халықаралық техникалық ресми тұлғаларға сертификаттар 

мен лицензиялар беруге құқылы. Куәліктің соңғы бетіне 

орналыстырылған IWF шығарған марка лицензия болып саналады және 

оның иесі қолданыстағы лицензиясы бар деп анықталынады. 

 

5. 1 немесе 2 дәрежелі жаңа техникалық ресми тұлғаға тіркелу күні - 

оның соңғы практикалық немесе жазбаша емтихан күні болып саналады. 

 

6. Әрбір техникалық ресми тұлғаның сертификатында, оның иегері 

жұмыс істеген барлық халықаралық жарыстарды тіркеуге арналған орын 

бар. IWF президенті, IWF бас хатшысы, қазылар алқасының төрағасы 

немесе жарыс директоры/техникалық делегат байқауға қатысуды 

ағылшын тілінде тіркеуге құқылы. 

 

7. Техникалық комитет мүшелерінің, құрлықтық техникалық комитеттің 

мүшелерінің немесе басқа уәкілетті тұлғалардың қалауы бойынша 

практикалық емтихандар үшін емтихан комиссиясы құрылады. 

Емтихан комиссиясы 1 дәрежелі үш халықаралық техникалық ресми 

тұлғасынан тұруы керек, олардың барлығы IWF мүше федерациясының 

мүшелері бола алады. Бағалау тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін 

емтихан алушылар бөлек отыруы керек. 

 

8. Егер төрешінің жарық сигналдық жүйесі қолданылса, бір мезгілде үш 

(3) төрешіні (орталық және екі (2) қаптал) тексеруге болады; басқа 

жағдайларда, егер төрешінің жарық сигналдық жүйесі қол жетімсіз болса 

немесе техникалық ақауларға байланысты жұмыс істемесе, емтиханды 

тек орталық төреші тапсыра алады. 

 

9. Емтихан алушылар хаттаманы бағалар парағы ретінде пайдаланады.  

 

10. Үміткер (үміткерлерлер) мен олардың IWF мүшесі федерациясының 

тегі мен аты тұғыр/подиумдағы орналасуына сәйкес жазылады (яғни, сол 

жақтағы  төреші - 1,орталық төреші - 2, ал оң жақтағы төреші - 3). 

Емтихан комиссиясының мүшелері өздерінің аты -жөнін, федерациясын, 

күнін көрсетеді және емтихан парағына қол қояды. 
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11. Үміткерлер кем дегенде жүз (100) әрекетті бағалаған болуы керек, 

соның ішінде аяқталған және аяқталмаған. 

 

12. Емтихан алушылар алдымен әр ұяшығының жоғарғы жағына әр 

көтеру туралы өз пікірлерін белгілейді. 

(/) Белгісі «көтерілу сәтті», ал (X) белгісі «көтерілу сәтсіз» дегенді 

білдіреді. Осы белгінің астында және сол белгілерді қолдана отырып, 

емтихан алушылар үш (3) төрешімен берілген шешімдерді белгілейді. 

Мысалы: / = ақ жарық, X = қызыл жарық 

/ 

/ / / = үш төреші де Х шешімінің дұрыс шешімін 

берді 

XXX = үш төреші де дұрыс шешім 

қабылдады X 

X / X = орталық төреші қате шешім шығарды X 

/ XX = №1 төреші қате шешім шығарды. 

 

13. Егер тек орталық төреші тексеріліп жатса және ол дұрыс емес дабыл 

берсе (мысалы, дабыл тым жылдам немесе тым баяу), емтихан алушылар 

оны X белгісімен белгілейді, және дұрыс емес сигналды көрсету үшін 

төменгі жағына S белгісін қояды. Үміткер осылайша бір (1) әрекетте екі 

(2) қате жіберуі мүмкін. Бұл қателердің екеуі де хаттамада көрсетіледі. 

 

14. Емтихан алушылар әр спортшының аяқталмаған әрекетін О 

белгісімен белгілейді. 

 

15. Егер үміткер аяқталмаған көтерілу кезінде қате шешім берсе, емтихан 

алушылар О орнына Х белгісімен белгілейді және оны қате деп 

есептейді. 

 

16. Әр үміткердің нәтижесі аяқталған әрекетке сәйкес есептеледі. 

 

17. Хаттаманың түпнұсқасы мен жазбаша емтихан үміткердің 

емтихандарының нәтижелерін тіркеу үшін IWF Хатшылығына 

жіберіледі. 

 

18.  IWF Хатшылығы үміткердің  федерациясы арқылы әр үміткер 

нәтижелерін хабарлайды. Емтиханды сәтті тапсырған үміткер 

(үміткерлер) өздерінің федерациясы арқылы техникалық ресми 

тұлғасының куәлігі мен лицензиясын алады. 

 

19. 2 дәрежелі техникалық ресми тұлғалар үшін келесі олимпиадалық 

циклге лицензия 1 дәрежеге ауыстырылады; 1 дәрежелі халықаралық 

техникалық ресми тұлғалар лицензиясы 200 (екі жүз) АҚШ доллары 

көлемінде төленуі тиіс, себебі бұл алымға 1 дәрежелі жаңа куәліктің 

берілуі де кіреді. 

Кез келген олимпиадалық циклдің соңғы жылында техникалық ресми 

тұлғалардың біліктілігін арттыру туралы кез-келген сұраныста лицензия 

үшін пропорционалды төлем елу (50) АҚШ долларын құрайды. 

 

20. Практикалық немесе жазбаша емтиханнан өтпеген үміткерлер 

емтиханды қайта тапсырғанға дейін кемінде алты (6) ай күтуі керек. 

7.5 НҰСҚАУЛАР – 

ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫ  

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

Штанганың салмағын орнату кезіндегі қателіктерге байланысты әрекеттер 

туралы шешім қабылдау тәртібі: 

 

1. Егер спортшы көрсеткен салмақтан аз салмақ орнатылса, спортшы 

қаласа, егер көтеру сәтті болса және штанганың салмағы 1 келі еселенген 

болса әрекет бойынша қабылданған шешіммен келісуге құқылы немесе 

бас тартуға құқылы. Егер ол аяқталған әрекеттен бас тартса, спортшыға 

бұрынғы штанга салмағына қосымша әрекет беріледі. 

 

2. Егер орнатылған салмақ 1 келіден аспаса және көтеру сәтті болса 

(төменде көрсетілген жағдайды қоспағанда), спортшы келесі төмен 

салмаққа 1 келіге еселенген қосымша әрекет жасауға немесе бас тартуға 

құқылы. Егер спортшы бұл әрекеттен бас тартса, онда оған мәлімделген 

салмаққа қосымша әрекет беріледі. Спортшы 2 -ші немесе 3 -ші әрекетте 
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салмақты 1 келіге артық қоюды сұраса, бірақ штанганың салмағы тек 

0,5 келіге артық орнатылса, спортшы автоматты түрде мәлімдеген 

салмаққа қосымша әрекет алуға құқылы.  

 

3. Егер штанганың салмағы спортшы мәлімделгенен жоғары болса, 

спортшы бұл әрекетті сәтті болған жағдайда және штанга салмағы 1 келі 

еселенген жағдайда мойындай алады. Егер әрекет сәтсіз болса, 

спортшыға өзі мәлімдеген салмаққа қосымша әрекет автоматты түрде 

беріледі. 

7.9 НҰСҚАУЛАР - БАС МАРШАЛ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

1. Спортшылардың карталарын қадағалауға тағайындалған техникалық 

ресми тұлғалар - маршалдар деп аталады. 

IWF бас маршалды (маршалдарды) тағайындайды, ал қабылдаушы 

федерация/ұйымдастыру комитеті маршалдардың көмекшілерін 

тағайындайды. Спортшы карточкалары, егер IWF Техникалық және 

жарыстық ережелері мен нұсқауларда өзгеше бекітілмесе, әр 

спортшының салмағын және жарыс кезіндегі әрекетін тіркеу үшін 

қолданылады. Әр команданың өкілі/спортшы әр өтінімге қол қоюы 

керек. 

 

2. Қабылдаушы федерация/ұйымдастыру комитеті ұлттық техникалық 

ресми тұлғалардың жеткілікті санын ұсынуы керек,  IWF тағайындаған 

бас маршалдың, жарыс директоры мен/немесе қазылар алқасының 

төрағасының басшылығымен және қадағалауымен бекітілген 

спортшылардың карталарын қолдана отырып, жарыстың дұрыс өтуіне 

көмектесу үшін керек. 

 

3. Маршалдар әр әрекет үшін спортшылардың/команданың өкілдерінің 

өтінімдері мен салмағының өзгеруін бақылайды. Өтінімдер/өзгерістер 

дереу TIS басқару қызметкерлеріне жіберіледі, олар спикерге тиісті 

хабарландыру беру үшін хабарлайды. 

 

4. Маршалдар мен TIS басқару қызметкерлері арасындағы байланыс ішкі 

телефон байланысы арқылы немесе басқа бекітілген сәйкес байланыс 

әдісімен жүзеге асады. 

 

5. Маршалдың үстелі жарыс басталардан отыз (30) минут бұрын кіру үшін 

ашық болуы керек. 

 

7.14 НҰСҚАУЛАР - ҚОСЫМША Қ Ы З М Е Т  

К Ө Р С Е Т У Ш І Л Е Р  
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1. КӨМЕКШІЛЕР 

Көмекшілер - бұл арнайы спорттық еріктілер/қызметкерлер, спикер мен 

техникалық көмекшінің басшылығымен штанга салмағын белгілейді 

және оны тазалайды. 

Көмекшілердің міндеттері келесідей: 

• Штанга салмағын IWF Техникалық және жарыстық ережелері 

мен нұсқаулары және спикердің басшылығына сәйкес орнату 

• Әр әрекеттен кейін штанга белтемірін тексеру; қан болған 

жағдайда дереу техникалық бақылаушыға хабарлап, тиісті 

тазалауды жүргізу  

• Жарақат алған спортшылардың қауіпсіздігі үшін жеке тосқауыл 

ретінде әрекет ету; кезекші дәрігерге көмек көрсету, қажет 

болса 

• Қажет болса және/немесе жарыс кезінде және одан кейін 

техникалық бақылаушының нұсқалығы бойынша штанга 

белтемірін және жарыс тұғыры/ подиумды тазалау 

• Жарыс аяқталғаннан кейін марапаттау рәсіміне марапаттау 

тұғырын дайындау 

• Штанганы бөлшектеу және дискілерді арнайы кассеталық 

сөрелерге салу 

• Қажет болса және/немесе техникалық бақылаушының 

нұсқаулығы бойынша қан мен басқа ластаушы заттарды 

белтемір мен жарыс тұғырынан мұқият тазалау 

• Қолданыстағы ережелерге сәйкес ластанған материалды 

қауіпсіз сақтауды және жоюды қамтамасыз ету 

• Әр жарыстың соңында белтемірді антисептикпен тазалау. 
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Ескерту: Көмекшілер тазалық жұмыстарын орындау кезінде қолғап 

кигенде жалпы сақтық шараларын қолдануы керек. 

 

2. БАЙҚАУ АЛАҢЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСШЫ 

IWF жарыстары үшін радио хабар тарату және/немесе спорттық 

фильмдер шығару үшін жарықтандыру, музыка, марапаттау рәсімі, 

аралас алаң және т.б. сияқты функцияларды жарыс алаңында 

байланысты қамтамасыз ету үшін техникалық ресми тұлға 

тағайындалуы мүмкін.  Бұл рөлді, егер ол қолданылса, жарыс 

аймағында байланысшы орындайды. Бұл Ойындар мен ірі жарыстарда 

әсіресе ұсынылады. 

 

9 НҰСҚАУЛАР - САЛТАНАТТАР  
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9.1. АШЫЛУ САЛТАНАТЫ 

Әлем чемпионаттары мен біріншіліктері басталмас бұрын ашылу рәсімі 

келесі ретпен өтеді (кез келген шығармашылық, инновациялық идеялар 

құпталады): 

9.1.1. Барлық қатысушы ұлттық командалар немесе ұсынылған команда 

мүшелері қабылдаушы елдің алфавиттік ретімен шығады; қабылдаушы 

елдің командасы шеруді жабады. 

9.1.2. Әр ұлттық команданың ту ұстаушылары подиумда (сахнада) 

жартылай шеңбер құрады. 
9.1.3. Құрметті қонақтар сахнаға шығып, өз орындарын алады. 

9.1.4. Қабылдаушы федерацияның құрметті қонағы сөз сөйлейді. 

9.1.5. Қабылдаушы Федерация президенті сөз сөйлейді. 

9.1.6. IWF президенті сөйлеген сөздерге жауап береді және 

чемпионнатты (біріншілікті) ашық деп жариялайды, бірақ бұл 

міндеттерді жарыс өткізетін федерация атынан басқа адамға беруге 

құқылы. 

9.1.7. Қабылдаушы федерацияның мемлекеттік туы мен IWF туы 

көтеріліп, қабылдаушы федерацияның мемлекеттік әнұраны бір уақытта 

орындалады. 
9.1.8. Мәртебелі қонақтар мен олардың артындағы делегациялар 

подиумнан (сахнадан) шығады. 

9.1.9. Салтанаттан кейін қабылдаушы федерация ойын-сауық 

бағдарламасын ұсынуы мүмкін. 

 

9.2. ЖАБЫЛУ САЛТАНАТЫ 

Әлем чемпионаттары мен біріншіліктері аяқталғаннан кейін жабылу 

салтанаты келесі хаттамаға сәйкес өткізіледі (кез келген шығармашылық, 

инновациялық идеялар құпталады): 

9.2.1. Қатысушы командалардың делегаттары шығып, жеңіс 

подиумнан(сахнадан) орын алады. 
9.2.2. Ұлттық құрамалардың ту ұстаушылары жартылай шеңбер құрады. 

9.2.3. Құрметті қонақтар шығып, жеңіс подиумынан (сахнадан) орын 

алады. 

9.2.4. Қабылдаушы Федерация президенті сөз сөйлейді. 

9.2.5. IWF президенті сөйлеген сөздерге жауап береді және чемпионнатты 

(біріншілікті) жабық деп жариялайды, бірақ бұл міндеттерді жарыс 

өткізетін федерация атынан басқа адамға беруге құқылы. 

9.2.6. Қабылдаушы федерацияның мемлекеттік туы мен IWF туы 

түсіріледі және қабылдаушы федерацияның мемлекеттік әнұраны 

орындалады. 

9.2.7. IWF туы IWF президентіне тапсырылады. 

9.2.8. IWF туы келесі әлем чемпионатты (біріншілікті) 

ұйымдастырушыларға беріледі.  

9.2.9. Құрметті қонақтар және олардан кейін командалардың өкілдері 

подиумнан (сахнадан) кетеді. 

9.2.10. Ұйымдастыру комитеті мен IWF арасындағы келісім бойынша 

командалық сыйлықтарды беру жабылу салтанатында немесе бөлек 

өткізілуі мүмкін. 

БАСШЫЛЫҚ НҰСҚАУЛАР 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

Басшылық нұсқаулар, соның ішінде егжей-тегжейлі ақпарат IWF веб -

сайтындағы жүктеу орталығында (www.iwf.net) бар. 
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