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IPF:n teknisen komitean tiedote nro 4/2007 vapaasti suomennettuna:

Penkkipunnerrus
Uusi jäsen tekniseen komiteaan
Joachim Lehmann on tullut Myriam Busselotin tilalle Euroopan alueen edustajaksi
IPF:n tekniseen komiteaan.
Myriam on ottanut roolin EPF:n varapuheenjohtajana. Tekninen komitea toivottaa
Joachimin tervetulleeksi ja toivottaa Myriamille kaikkea hyvää Euroopan
liiton puheenjohtajan Arnulf Wahlströmin adjutanttina.

Epätasainen ojennus
IPF:n hallitus/tekninen komitea tekee tämän vuoden kongressille seuraavan
ehdotuksen: &rdquo;Mikä tahansa epätasainen ojennus on sallittu, ellei
koko tanko liiku alaspäin punnerruksen aikana.&rdquo;

Tuomareiden komennot
John Stephenson kertoo tulleensa kutsutuksi alueelliseen kisaan ja huomanneensa
siellä, että useilla kansainvälisillä tuomareilla oli vaikeuksia
käyttää IPF:n sääntökirjan mukaisia komentoja,
erityisesti &rdquo;replace the bar&rdquo; näyttää olleen sellainen.
Ja kertoo, että useat nostajat tulkitsevat ähkäisyn/äännähdyksen/murahduksen
&rdquo;start&rdquo; -komennoksi ja jury joutuu puuttumaan asiaan ja joko pysäyttämään
kellon tai myöntämään nostajalle uuden yrityksen. Ja mainitsee,
että tuomarin, joka toivoo tulevansa kutsutuksi kv. kisoihin on perehdyttävä
korrektiin ääntämiseen.

Tanko ei tule rintaan
Jos tanko ei tule rintaan (ilmeinen syy on alimittainen paita) sen jälkeen
kun se on pysähtynyt matkan varrelle, niin silloin päätuomari
odottaa kolme sekuntia, kuten keskeneräiseksi jäävässä
maastonostosuorituksessa, jonka jälkeen komentaa &rdquo;Rack&rdquo;. Virhekortin
väri on punainen.

Jalkojen ja takamuksen asento
Monet nostajat eivät saa &rdquo;start&rdquo; -komentoa. Pääasiallisia
syitä ovat: jalat (kengän pohjat) eivät ole tasaisesti lavan
pinnalla ja/tai suurin osa takamuksesta ei ole kosketuksessa penkin pintaan
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(Stephenson viittaa International Powerlifter -lehdessä nro 1 ja IPF:n
kotisivuilla oleviin kuviin). Vaikka siitä ei ole varsinaista sääntöä,
niin nostajan etu on pitää sääret (siis polvesta alaspäin)
pystyasennossa tai pystyasennosta eteenpäin suuntautuneena. Taipumus nostaa
takamusta tai siihen, että jalat (kengän pohjat) eivät ole tasaisesti
lavan pinnalla, johtuu säären taaksepäin olevasta kallistumasta,
kuten &rdquo;ei -hyväksyttävä&rdquo; - kuvat osoittavat.

Tangon värähtely
Tangon &rdquo;värähtely&rdquo; tai &rdquo;vaapunta&rdquo; rinnalla
ei ole noston hylkäämiseen johtava syy.
&rdquo;Pysähdys&rdquo; saattaisi olla parempi tulkinta, kuin liikkumatta&rdquo;.
Tankoa ei saa upottaa rintaan &rdquo;press&rdquo; -komennon jälkeen.

Jalkineet
Säännöt sanovat, että jalkojen on oltava tasaisesti lavan
pinnalla ja että jalkineen muoto on otettava huomioon. Saattaisi olla nostajan
etu käyttää jalkineita, joiden pohja on tasainen.

Penkkip. MM -kisat (epäonnistuneet)
Äskettäin Tanskan Thistedissä pidetyissä penkkip. MM -kisoissa
oli 20 % epäonnistuneita nostajia. Lukuun ottamatta tavallista syytä
(liian painava), pääasiallinen syy siihen oli se, että monet
nostajat eivät olleet oikeassa asennossa saadakseen aloitusmerkin, so.
vaadittava osa takamuksesta ei ollut kosketuksessa penkin pintaan, siten kuin
osoitetaan IPF:n kotisivuilla ja International Powerlifterissä olevissa
kuvissa, tai kengän pohjat eivät olleet tasaisesti lavan pinnalla.
Jotkut nostajat saivat &rdquo;replace the bar&rdquo; - komennon kolme kertaa.
Joillekin meni aika umpeen. Jotkut olivat täysin &rdquo;loppuun palaneita&rdquo;
siihen mennessä, kun &rdquo;start&rdquo; -komento annettiin.
USAPL:n tekninen komitea on ottanut esille yksinkertaisen ja käytännöllisen
tavan tilanteen selvittämiseksi - nostaja ei saa korottaa painoa aloituspainosta
ellei sitä ole hyväksytty. Ankara kenties, mutta se epäilemättä
lopettaisi muutamien, jatkuvasti epäonnistuvien nostajien matkailun ympäri
maailman.
(USAPL:n foorumilla tästä ehdotuksesta mainitaan niin, että &rdquo;nostajan
ei sallita jatkaa kilpailua ellei ensimmäinen yritys onnistu.&rdquo;).

Tuomarit
Pari nyrpeää nostajaa oli sitä mieltä, että tuomiot
heidän sarjoissaan olivat epäreiluja. EI NÄIN - kaikki tuomarit
perehdytettiin lyhyesti ennen tuomitsemaan menoa ja he tekivät lavalla
ensiluokkaista työtä tämän nostomuodon saamiseksi takaisin
yhtä &rdquo;puhtaaksi&rdquo; (kuv.), kuin mitä se entisaikaan oli.
Tuomareita on neuvottu tuomitsemaan epävarmassa tilanteessa nostajan eduksi.
Ehkäpä läksy on opittu ja otetaan huomioon myös treeneissä.
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Maastanosto (sukat)
Varustetarkastusta suorittavien tuomareiden ja teknisten valvojien on tarkastettava
nostajien pitämien sukkien pituus. Joidenkin lavalle tulevien sukat ylettyvät
vain säären puoliväliin, ei polveen asti, kuten sääntö
on. On myös havaittu että veri tulee näkyville sukan läpi
lämmittelyssä sattuneen &rdquo;hipomisen&rdquo; jälkeen. Jos
tästä on kysymys, niin siinä tapauksessa säärisuojat
pitää tarkastaa ja nostajan on pidettävä niitä.

Tuomarit (ehdotus v. 2007 kongressille)
Tuomareille pidetään luento joka vuosi molemmissa; sekä veteraanien,
että sub-junioreiden/junioreiden MM -kisoissa. Jokaisen kansainvälisen
tuomarin on otettava osaa yhteen luentoon neljän vuoden periodin aikana.
Lukuun ottamatta sitä, että se ilmeisesti kohentaa tuomareiden tasoa,
se tulee myös parantamaan tilannetta näissä kisoissa kärsitystä
virkailijoiden puutteesta.

Käytännön testi II -luokan kansainväliseksi tuomariksi
pääsyä varten pidetään ainoastaan kansainvälisen
tai alueellisen mestaruuskilpailun yhteydessä. Kirjallinen koe voidaan
silti pitää kansallisella tasolla, kuten tähänkin asti.

Kalevi

Untitled DocumenIN ENGLISH:

TECHNICAL NEWS BULLETIN NO 4 2007

New T. C. Member
Joachim Lehmann e:mail lehmann_powerlifting@yahoo.de ( Germany ) has replaced
Myriam Busselot ( Belgium ) as the European Regional Representative.
Myriam has taken on the role of Vice President for Europe. We welcome Joachim,
and wish Myriam well as Arnulf Wahlstrom's ( European President )aide-de-camp.

Bench Press
Uneven Extension
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As was mentioned in our last bulletin, the question of uneven extension would
be discussed with the Executive Committee at our meeting in Denmark at the time
of the Open Bench Press championships. After much debate it was decided
that a proposal to Congress 2007 would read - Any uneven extension be accepted
as long as the whole of the bar does not descend during the uplifting process.

Referees Commands
At a recent Regional Meet to which I was invited, several of the referees ( International
) had difficulty in speaking in English as per the IPF Rule Book, the commands,
especially, - " Replace the Bar ". Many lifters interpreted the
" grunt " as " start " , the Jury having to intervene and
either re-start the clock, or award extra attempts. Referees who wish to
be invited to world events must acquaint themselves with correct pronunciation.
I am aware that at many home meets commands are given in the native language.

Bar not reaching the chest
Should the bar not reach the chest ( the obvious reason because the shirt is undersized
) then once the bar has stopped, three seconds should be silently counted, as
in an
unfinished deadlift, and the Chief Referee command "Rack" - Red card.

Feet and Buttocks positions
Many lifters are failing to receive the " start " signal. The
main reasons being - feet not flat on the platform or/and the majority of the
buttocks not in contact with the bench.
( Refer to illustrations in the International Powerlifter Vol 1 ) or the Web Site.
Although not a rule as such, it is in the lifters interest to keep the lower legs
upright or forward of upright. The tendancy to lift buttocks or not keep
the feet flat, is because the lower legs are slanted back, as in the photos shown
as not acceptable.

Bar oscillation
Oscillation of the bar or a" wobbling " when at the chest is not
cause for failure. Motionless maybe better interpreted as pause. No
sinking after the " press " command.

Footwear
The rule says that the feet must be flat on the platform and that the shape of
the shoe must be taken into account. It might be in the lifters interest
to wear shoes with a flat sole.

http://www.suomenvoimanostoliitto.fi

Powered by Joomla!

Luotu: 26 May, 2013, 04:37

Suomen Voimanostoliitto ry

World Open Bench Press ( Bombers )
At the recent Open World Bench Press Championships in Thisted Denmark, there was
a 20% number of bomb outs. Apart from the usual reason ( too heavy ) the
main cause was that many lifters were not in the correct position to receive the
start signal. i.e. the required amount of the buttocks not in contact with
the bench, as indicated in the illustrations on the Web Site and International
Powerlifter Magazine, or, feet not flat. Some lifters were told to
" replace the bar " three times. The clock ran out on some.
Others were completely burnt out by the time the" start " signal
was given.
The simple and pragmatic to way help resolve this situation has been forwarded
by the USAPL Technical Committee - The lifter will not be allowed to "
increase the opening attempt " until such time as a lift has been approved.
Severe perhaps, but it would surely stop some lifters travelling world wide who
continually bomb out.

Referees ( not to blame )
I was questioned by one or two disgruntled lifters saying that their classes were
unfairly judged - NOT SO - All of the referees were briefed before taking
up their postions on platform and did an excellent job in bringing the lift back
to the purity it once was. Referees are instructed to give any benefit of
doubt in favour of the lifter. Perhaps lessons have been learnt and training
will be adjusted accordingly.

Deadlift ( Socks )
Examining referees and Technical Controllers must check the length of socks to
be worn by lifters. Some appear on platform with socks that finish half
way up the shin.
Not at the knee as is the rule. It has also been noticed that blood has
shown through. Grazing having occurred during warm-up. If this is
the case then shin guards must be checked in and worn.

Referees ( proposal to Congress 2007 )
A referee's clinic will be held every year at both the Master's World championships
and the Sub -Juniors/Juniors World championships. Every International referee
must participate in one of the clinics within a four year period.
Apart from obviously raising the standard it will combat the lack of officials
that we are presently incurring at these meets.

The practical Category two examination will be held only in conjunction with International
or Regional Championships. The theoretical examination may still be
held as usual at a National level.
http://www.suomenvoimanostoliitto.fi

Powered by Joomla!

Luotu: 26 May, 2013, 04:37

Suomen Voimanostoliitto ry

John Stephenson
Chairman IPF Technical Committee
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