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KONSTYTUCJA MISTRZÓW IWF

1 DEFINICJA

1,1 NAZWA I ZASADY

1.1.1KOMITET MISTRZÓW FEDERACJI MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI MIĘDZYNARODOWYCH, zwany dalej IWF Masters, jest 
dobrowolnym komitetem utworzonym podczas Igrzysk Mistrzów Świata w 1989 roku w Aalborgu w Danii, któremu 
nadano status komitetu IWF około 1994 roku.

1.1.2IWF Masters jest odpowiedzialny za organizację corocznych Mistrzostw IWF Masters Weightlifting Championship. Ten
obejmuje mistrzostwa organizowane przez IWF Masters w ramach World Masters Games.

1.1.3 IWF nadała IWF Masters przywilej bycia Ciałem Zarządzającym dla wszystkich Masters w podnoszeniu 
ciężarów (2015).

2 GODŁO I FLAGA MISTRZÓW IWF

2,1 GODŁO MISTRZÓW IWF

2.1.1Godło IWF Masters składa się z następujących elementów.
• Ziemska kula ziemska z jej południkami i równoleżnikami. Wrażenie na kuli ziemskiej są postacie do podnoszenia ciężarów.

• Otoczenie emblematu przedstawia podnoszenie ciężarów IWF Masters.

2.2 FLAGA MISTRZÓW IWF

2.2.1Flaga nosi wizerunek godła.

2.3 UPOWAŻNIENIE MISTRZÓW IWF

2.3.1Emblemat IWF Masters nie może być używany bez zgody IWF Masters 
Committee.

2.3.2Emblemat IWF Masters nie może być sfabrykowany (odznaki, medale itp.) bez
pozwolenie Komitetu Mistrzów IWF.

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. IWF Masters jest uznawany za „komitet wieku” IWF.

3.2. Mistrz IWF przestrzega Konstytucji IWF, Polityki Antydopingowej oraz Regulaminu Technicznego i 
dodaje dodatkowe zasady i przepisy dla Mistrzów WL, które nie są sprzeczne.

3.3. Mistrz IWF zabrania dyskusji politycznych i religijnych.

3.4. Mistrzowie IWF wspierają politykę pokoju, zrozumienia i przyjaźni.
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3.5. Mistrzowie IWF nie rozróżniają kontynentów, krajów lub osób ze względu na rasę, kolor skóry, 
płeć, religię lub politykę.

3.6. IWF Masters rozpoznaje tylko jeden organ przedstawicielski Masters z każdego kraju. Ta oficjalna organizacja Masters 
musi być oficjalnie uznana przez Narodową Federację Podnoszenia Ciężarów lub zatwierdzona przez Narodowy Komitet 
Olimpijski.

4 JĘZYKI URZĘDOWE MISTRZÓW IWF

4.1. IWF Masters przestrzega IWF w odniesieniu do języków urzędowych. Językiem roboczym jest angielski, a każdy kraj jest zobowiązany 
do przetłumaczenia całej dokumentacji IWF Masters, w tym dokumentacji antydopingowej IWF Masters i odpowiedniego 
poinformowania wszystkich krajowych zawodników Masters.

4.2 Wszystkie publikacje, raporty i listy Mistrzów IWF są w języku angielskim.

4,3 Obrady wszystkich spotkań IWF Masters są prowadzone w języku angielskim, a członkowie muszą być w stanie uczestniczyć w języku 
angielskim lub zapewnić tłumacza.

4.4 Organizatorzy Kongresów IWF Masters muszą zapewnić zaplecze odpowiednie dla Kongresu Narodów.

5 CIAŁA MISTRZÓW IWF

5.1 IWF Masters składa się z następujących organów.
• Kongres.
• Zarząd.
• Inne komitety mistrzowskie o

o
o

Komitet Techniczny
Panel antydopingowy.
Komisja dyscyplinarna

6 IWF KONGRES MISTRZÓW NARODÓW

6,1 Kongres jest najwyższym autorytetem.

6,2 Na wszystkich Mistrzostwach Świata IWF Masters w podnoszeniu ciężarów i 
Igrzyskach World Masters odbywa się coroczny Kongres.

6,3 Kongres Mistrzów IWF składa się z delegatów krajów, które są uznanymi organizacjami członkowskimi przez ich Krajowy Organ 
Podnoszenia Ciężarów lub Narodowy Komitet Olimpijski i cieszą się dobrą opinią w Komitecie Mistrzów IWF. Każdy kraj może 
być reprezentowany przez dwóch delegatów, ale ma prawo tylko do jednego głosu. Delegaci muszą być obywatelami kraju, 
który reprezentują. Delegat może jednocześnie reprezentować tylko jeden kraj.

6,4 Przewodniczący i Sekretarz Generalny muszą być obecni na wszystkich Kongresach, chyba że 
choroba lub inna ważna przyczyna uniemożliwia uczestnictwo.

6,5 Kongres będzie omawiał tylko punkty wymienione w porządku obrad. 

Decyzje Kongresu podejmowane są zwykłą większością głosów.

6,6 W porządku obrad muszą znaleźć się następujące punkty.

• Roczne raporty urzędników Komitetu Mistrzów IWF.
• Zatwierdzenie raportu finansowego IWF Masters.
• Informacje i/lub raporty dotyczące przyszłych zatwierdzonych mistrzostw świata IWF Masters.
• Oferty na przyszłe mistrzostwa świata IWF Masters.
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6,7 Kraje, które chcą mieć punkty i/lub propozycje w porządku obrad Kongresu, muszą je zgłosić na 120 dni przed 
datą Kongresu.

6,8

6,9

Sesje kongresowe są prywatne i zamknięte.

Decyzje dyscyplinarne Kongresu są ostateczne.

7 KONGRES WYBORCZY IWF MASTERS

7,1 Mistrzowie IWF będą organizować wybory w ramach zwykłego corocznego Kongresu 
co cztery (4) lata i zawsze w „roku Igrzysk Olimpijskich”.

7,2 Wszystkie postanowienia zawarte w punkcie 6 odnoszą się również do punktu 7.

7,3 Najważniejszą częścią kongresu wyborczego będą wybory oficerskie.

7,4 Wybory są rozstrzygane zwykłą większością głosów.

7,5 Głosowanie odbędzie się w głosowaniu tajnym lub podniesieniu rąk na wniosek większości 
Kongresu.

7,6 Sekretariat IWF Masters poinformuje wszystkie narody o wyborach co najmniej 90 
dni przed. Wszystkie Nominacje muszą być przesłane do Sekretarza Generalnego 60 
dni lub więcej przed datą Kongresu.

7,7 W przypadku, gdy na jedno stanowisko jest dwóch lub więcej kandydatów i gdy dwóch lub więcej 
kandydatów uzyska równą liczbę głosów, zostanie przeprowadzona kolejna karta do głosowania. Jeśli 
po drugim głosowaniu nadal jest remis, decydujący głos ma Komitet Mistrzów IWF.

7.8. Nominacje muszą określać, o jakie stanowisko w komitecie poszukuje 
kandydat.

8 ZARZĄD IWF MASTERS

8.1 SKŁAD ZARZĄDU

8.1.1 Wybrani członkowie
• Przewodniczący
• Sekretarz Generalny
• Skarbnik
• Oficer techniczny
• Oficerka damska IWF-Masters
• Sekretariat IWF-Masters

8.1.2 Wyznaczone stanowiska (bez prawa głosu)
Sekretariat antydopingowy IWF-Masters Asystent 
antydopingowy (tylko mistrzostwa) Sędzia 
Główny
Naczelny Marszałek

8.1.3. Dokooptowani członkowie
W razie potrzeby Komitet Mistrzów IWF wyznaczy rzetelnych ludzi do pomocy na mistrzostwach.
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8,2 ROLE I FUNKCJE ZARZĄDU IWF MASTERS

8.2.1 Zarząd IWF Masters jest odpowiedzialny za sport Masters
Podnoszenie ciężarów i jego organizacja na wszystkich imprezach World i Continental Masters.

8.2.2 Zarząd IWF Masters spotyka się raz w roku na Mistrzostwach Świata Masters.

8.2.3 Wszyscy członkowie muszą uczestniczyć w spotkaniach, a jeśli nie mogą uczestniczyć, muszą:

poinformować Sekretarza Generalnego IWF Masters przed spotkaniem i podać ważny powód 
nieobecności.

8.2.4 Tylko wybrani członkowie mają prawo do głosowania w sprawach omawianych przez Zarząd.

8.2.5 Zarząd IWF Masters ma prawo zawiesić członków, którzy bez powodu byli nieobecni na 
dwóch kolejnych spotkaniach.

8.2.6 Zarząd IWF Masters ma prawo zawieszać członków, którzy z jakiegokolwiek powodu nie służą już IWF 
Masters Committee. Ma również prawo zawiesić każdego członka, którego działania nie leżą w 
najlepszym interesie Masters Weightlifting.

8.2.7 Protokoły z posiedzeń Zarządu są rejestrowane i przesyłane wszystkim członkom Zarządu z zachowaniem 
poufności.

8.2.8 Zarząd IWF Masters wybiera wszystkich urzędników technicznych na 
Mistrzostwa.

8.2.9 Zarząd IWF Masters monitoruje finanse IWF Masters Committee.

8.2.10Zarząd IWF Masters co roku decyduje, kto będzie reprezentował IWF 
Masters na Kongresie IWF.

8,3 OPISY STANOWISK W KOMITECIE MISTRZÓW IWF 
(Dla członków Zarządu i członków dokooptowanych)

8.3.1 Przewodniczący IWF Masters
• Nadzoruje działalność IWF Masters, w tym kontroluje administrację i finanse zgodnie z decyzjami 

Kongresu i Zarządu.
• Zapewnia przeprowadzanie kontroli antydopingowych na wszystkich mistrzostwach.

• Przewodniczy Kongresowi i posiedzeniom Rady Wykonawczej IWF Masters.
• Uczestniczy w IWF World Masters Championships i we wszystkich World Masters Games.
• Składa roczne raporty Kongresowi i Zarządowi IWF Masters, w tym odpowiada za zapewnienie 

prezentacji rocznych raportów finansowych.
• Wręcza medal zwycięzcom Mistrzostw Świata IWF Masters i WMG, ale może delegować do tego inne 

osoby.
• W przypadku jego nieobecności Przewodniczący IWF Masters deleguje innego odpowiedniego urzędnika do wykonywania obowiązków związanych z tym 

stanowiskiem.

8.3.2 Sekretarz Generalny IWF Masters
• Asystuje w administracji i działaniach IWF Masters oraz wspiera sport podnoszenia ciężarów 

zgodnie z Kongresem, Zarządem IWF Masters oraz w porozumieniu z Przewodniczącym IWF 
Masters.
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• Zapewnia przeprowadzanie kontroli antydopingowych na wszystkich mistrzostwach.

• Asystuje Przewodniczącemu w nadzorowaniu działalności Mistrzów IWF, w tym kontroli administracji i 
finansów zgodnie z decyzjami Kongresu i Zarządu.

• Pomaga Skarbnikowi w sporządzeniu finansowego Bilansu Próbnego przed wysłaniem wszystkich dokumentów finansowych, tj. paragonów, 
faktur itp. do księgowego.

• Organizuje spotkania IWF Masters.
• Opracowuje roczny raport dla Zarządu i Kongresu.
• Uczestniczy w IWF World Masters Championships i we wszystkich World Masters Games.
• Ustala porządek obrad zebrania i kongresu Zarządu IWF Masters w porozumieniu z Przewodniczącym i 

sporządza protokoły z tych spotkań.
• Jeśli z jakiegokolwiek akceptowalnego powodu Sekretarz Generalny jest nieobecny na zawodach, Przewodniczący IWF Masters wyznaczy innego 

odpowiedniego urzędnika do wykonywania tych obowiązków.

• Współpracuje z Przewodniczącym i Sekretariatem Antydopingowym we wszystkich sprawach i zapewnia, że   coroczna lista wszystkich 
pozytywnych testów jest sporządzana i publikowana na odpowiednich stronach internetowych oraz dostępna na mistrzostwa.

8.3.3 Skarbnik IWF Masters
• Odpowiedzialny za wszystkie kwestie finansowe związane z IWF Masters.
• Kontroluje wszystkie wydatki IWF Masters.
• Raporty i kontakty z Przewodniczącym IWF Masters i Sekretarzem Generalnym.
• Po każdych mistrzostwach Skarbnik zapewni załatwienie wszystkich niezbędnych procedur dotyczących 

dochodów i wydatków.
o
o
o
o
o

Wypłata dochodów z mistrzostw do Komitetu Organizacyjnego. Zapłata 
wszystkich faktur związanych z kontrolą antydopingową.
Płatność roczna na rzecz IWF.
Roczna wpłata na Fundację Medyczną w USA.
Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, aby stworzyć bilans próbny kont IWF Masters i wyślij wszystkie takie 
dokumenty do prywatnego księgowego.

• Upewnij się, że końcowe rachunki sporządzone przez prywatnego księgowego zostaną przedłożone Radzie Wykonawczej IWF Masters.

8.3.4 Oficer techniczny IWF Masters
• Urzędnik Techniczny IWF Masters będzie odpowiedzialny za utrzymanie strony internetowej IWF Masters, 

rekordów, list Galerii Sław i regulaminu.
• Organizacja i kontrola Konferencji Technicznej przed rozpoczęciem mistrzostw.
• Upewnij się, że Sędzia Główny wyznaczył sędziów na każdą sesję mistrzostw.
• Zapewnienie wyników mistrzostw oraz wyników zawodów drużyn narodowych na koniec wszystkich 

mistrzostw.
• Nawiąż kontakt z Oficerem ds. Kobiet w sprawach Galerii Sław.
• Kontaktować się z przewodniczącym i sekretarzem generalnym oraz składać im raporty.

8.3.5 Sekretariat IWF Masters (Szczegółowe)
• Codzienne zadania Sekretariatu to zajmowanie się przychodzącymi zapytaniami e-mailowymi IWF Masters i odpowiadanie w 

akceptowalnym terminie.
• Sekretariat otrzyma i przetworzy wszystkie zgłoszenia do mistrzostw i powiąże je z wyciągami bankowymi, aby upewnić się, że zostały 

uiszczone prawidłowe opłaty wpisowe. Wszelkie niedopłaty zostaną pobrane po przybyciu na miejsce mistrzostw.
• Na mistrzostwach Sekretariat wystawi wszelkie niezbędne pokwitowania, np. zgłoszenia drużyn narodowych, i będzie prowadził akta 

pokwitowań rozliczeń finansowych oraz zachowa pokwitowania wszelkich zatwierdzonych pozycji wydatków.
• Dostarcz Skarbnikowi/CFO kopie wszystkich rachunków i niezbędne wyciągi bankowe, aby umożliwić dokonanie 

bilansu próbnego kont finansowych.
• Pomoc Przewodniczącemu i Sekretarzowi Generalnemu w zapewnieniu, że kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana na wszystkich mistrzostwach.

• Współpracuj z Sekretarzem Generalnym i Skarbnikiem, aby zapewnić, że faktura za kontrolę antydopingową zostanie 
zapłacona szybko, a także roczna opłata IWF i darowizna na rzecz Fundacji Medycznej USA za dostarczenie całej wiedzy 
medycznej na Mistrzostwach Świata Masters.
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• Kontakt i pomoc w przygotowaniu bilansu próbnego kont finansowych.

8.3.6 Sekretariat Antydopingowy IWF Masters
• Sekretariat ten będzie odrębną jednostką od konkretnego Sekretariatu, jednak zdarzają się sytuacje, w których 

konieczna będzie współpraca.
• Zapewnia przeprowadzanie kontroli antydopingowych na wszystkich mistrzostwach we współpracy z przewodniczącym i sekretarzem 

generalnym.

• Sekretariat zapewni, że miejsca rozgrywania zawodów będą miały odpowiednie warunki do przeprowadzania kontroli 
antydopingowej i będzie współpracować z DCO przez cały czas trwania mistrzostw.

• Sekretariat będzie zaangażowany w wybór sportowców wymaganych do testów.
• Po zakończeniu mistrzostw Sekretariat zbierze formularze kontroli antydopingowej dla wszystkich badanych sportowców i przechowa je w 

bezpiecznym miejscu do czasu, gdy będą potrzebne.

• Sekretariat zajmie się wszystkimi zapytaniami dotyczącymi studiów magisterskich TUE.

• Sekretariat otrzyma wyniki badań laboratoryjnych i będzie odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi wynikami w porozumieniu z 
Panelem Antydopingowym IWF Masters. Sekretariat będzie również na bieżąco informował Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego 
o wszystkich sprawach.

• Sekretariat będzie integralną częścią Panelu Antydopingowego IWF i będzie zaangażowany we wszystkie aspekty decyzji dotyczących 
niekorzystnych wyników analitycznych.

8.3.7 Oficerka IWF Masters
• Na każdych mistrzostwach Oficer Kobiet zorganizuje spotkanie, na które zaprosi wszystkie zawodniczki.
• Opracuj podsumowanie raportu ze spotkania, które zostanie przedstawione Zarządowi i opublikowane na stronie internetowej.

• Kontaktować się z Oficerem Technicznym i Sekretarzem Generalnym.

• Zorganizuj wszystkie spotkania Hall of Fame.

• Odejmij wiodącą rolę w dokonywaniu nowych nominacji do Hall of Fame, zgłoś to Zarządowi.

8.3.8 Główny Marszałek IWF Masters (dokooptowany)
• Marszałek Naczelny będzie działał na polu rozgrzewki, aby przekazać zmiany zawodnika w próbach, musi być w stanie wykonać te 

obowiązki za pomocą środków elektronicznych (komputerowych) lub takiego sprzętu, jaki może być użyty na zawodach.
• Musi być Sędzią Technicznym IWF i znać wszystkie „zasady prób zmiany” oraz inne przepisy techniczne.
• Będzie współpracować z Oficerem Technicznym.

• Będzie w stanie nauczyć innych wykonywania obowiązków porządkowych.

8.3.9 Sędzia Główny IWF Masters (dokooptowany)
• Sędzia Główny zgłosi się bezpośrednio do Sędziego Technicznego.
• Odpowiedzialność za zapewnienie, że ważenie w pokoju jest prawidłowo przygotowane i że sędziowie są obecni na wszystkich 

sesjach ważenia.
• Odpowiedzialność za zapewnienie, że każda mistrzowska sesja podnoszenia ciężarów ma trzech sędziów, Kontrolera 

Technicznego i Jury.
• Odpowiedzialność za zapewnienie, że na początku każdej sesji ważenia znajdują się prawidłowe Karty Startowe oraz 

że oficjalne wagi działają i są dokładne.
• Asystuje w prowadzeniu Konferencji Technicznej.
• Musi mieć dobrą znajomość przepisów IWF i Masters oraz ostatnich modyfikacji.

8.3.10 Zarząd IWF Masters (Ogólne dodatkowe obowiązki)
• Wszyscy członkowie Zarządu mają prawo głosu we wszystkich procesach decyzyjnych Zarządu.
• Wszyscy członkowie Rady Wykonawczej muszą być urzędnikami technicznymi i od nich oczekuje się, że będą pracować

mistrzostwach, kiedy i kiedy jest to wymagane oraz przez cały okres mistrzostw, bez względu na to, czy zostaną 
o to poproszeni.
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• Nadzorować działania związane z podnoszeniem ciężarów, monitorować wdrażanie decyzji Kongresu i Zarządu zgodnie z 
Przepisami Technicznymi i Zawodami IWF oraz dodatkowymi Przepisami IWF Masters przedstawionymi w niniejszym 
regulaminie i odnoszącymi się wyłącznie do Masters.

• Bierz udział w posiedzeniach Zarządu.
• Uczestniczyć i pomagać w prowadzeniu Kongresu.
• Pomagaj w mistrzostwach, będąc w „oficjalnym mundurze” podczas dni mistrzostw i pracując jako członkowie 

jury, sędziowie i kontrolerzy techniczni.
• Udziel wsparcia Komitetom Organizacyjnym IWF World Masters Championship oraz WMG.
• Musi być Sędzią Technicznym IWF Kategorii I lub Kategorii II i musi być przygotowany do pełnienia funkcji 

sędziego, sędziego mierzącego czas, Kontrolera Technicznego lub zasiadania w Jury na Mistrzostwach Świata IWF 
Masters i WMG.

• Musi posiadać silną wiedzę na temat przepisów technicznych IWF i IWF Masters oraz być świadomym wszelkich ostatnich 
modyfikacji.

8.4. KRYTERIA WYBORU DO RADY MISTRZÓW IWF

8.4.1.Potencjalny kandydat musi mieć poparcie i rekomendację swojej narodowej federacji lub
uznanej organizacji National Masters lub być w stanie wykazać, że przez pewien czas służył swoim 
własnym National Masters, a także chęć pomocy na zawodach International Masters.

8.4.3.Konieczne jest posiadanie aktualnej licencji sędziego IWF Kategorii I lub Kategorii II.

8.4.4.Niezbędna jest umiejętność mówienia i pisania po angielsku oraz znajomość obsługi komputera, np. poczty elektronicznej (minimum).

8.4.5.Potencjalni kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:
• Nie mogli dać pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków na imprezie sportowej.

• Nie mogą mieć historii złego zachowania w podnoszeniu ciężarów Masters lub podnoszeniu ciężarów na jakimkolwiek poziomie, 
które zostało uznane za nieodpowiednie przez IWF Masters Board.

• Powinni mieć dobrą opinię w swojej Narodowej Federacji (Masters).

8.4.6. Potencjalni kandydaci na wszystkie stanowiska muszą złożyć CV z krótkimi osiągnięciami w nauce, aby poprzeć ich aplikację i wykazać swoje 
zaangażowanie w podnoszenie ciężarów Masters. Konieczna jest również znajomość zasad IWF. Nominacje na wszystkie stanowiska 
zostaną zweryfikowane w celu podjęcia decyzji o przydatności kandydatów na wnioskowane stanowisko.

9 KOMITETY MISTRZOWSKIE IWF

9,1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

9.1.1Następujące komitety zostały zatwierdzone przez Kongres.
• Panel Antydopingowy (Kongres 2009)
• Komitet Techniczny.
• Komitet Hall of Fame
• Skarga/Komisja Dyscyplinarna
• Komitet Kobiet
• Komisja Sędziowska

9.1.2Funkcje Komitetów Mistrzowskich IWF:
- Panel antydopingowy
• Zapewnienie, że została uzgodniona umowa z NADO na przeprowadzenie badań na mistrzostwach i zabezpieczenie transportu 

próbek do laboratorium zatwierdzonego przez WADA. (Dotyczy to również umów dotyczących kosztów).

• IWF Masters zajmują się TUE tylko wtedy, gdy wymagane jest TUE retrospektywne i tylko w przypadkach, gdy 
KdZDwS nie zajmuje się aplikacjami Masters. (opublikowane zaktualizowane przepisy)
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• Panel Antydopingowy jest odpowiedzialny za wybór sportowców do 
testów na wszystkich mistrzostwach.

• Panel Antydopingowy jest odpowiedzialny za zarządzanie wynikami badań.
- Komitet Techniczny
• Zmiany i interpretacja regulaminu.
• Przeprowadź Konferencję Techniczną przed rozpoczęciem każdych mistrzostw.

• Współpracuje z Komitetem Galerii Sław.
• Upewnij się, że miejsca i sprzęt są przygotowane i odpowiednie do mistrzostw.
- Komitet Galerii Sław
• Selekcja sportowców do Hall of Fame.
• Kontakt z Komitetem Technicznym.
• Odpowiada za prezentacje Hall of Fame.
• Upewnij się, że listy Hall of Fame na stronie są aktualizowane po mistrzostwach.

• Informuj Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego o wszystkich sprawach związanych z Galerią Sław.

- Skarga/Komisja Dyscyplinarna
• Posłuchaj każdego sportowca lub urzędnika, który chce złożyć skargę.
• Zwoływanie spotkań w celu podejmowania decyzji.

• Rozwiąż wszystkie żale.
- Komitet Kobiet
• Każdego roku organizuj spotkanie kobiet na mistrzostwach.
• Raport do Zarządu.
• Zgłoś się do Kongresu.
- Komitet Urzędników Technicznych
• Upewnij się, że wszystkie sesje ważenia mają sędziów do przeprowadzenia ważenia.
• Upewnij się, że wszystkie sesje mistrzostw mają sędziów, TC i Jury.
• Kontaktować się z Oficerem Technicznym, Przewodniczącym i Sekretarzem Generalnym oraz raportować do nich.

10. KONTYNENTALNE KOMITETY MISTRZÓW

10.1. Dozwolony jest tylko jeden Komitet z jednego kontynentu.

European Masters Committee - aktywny od 1991 Pan 
American Masters Committee - aktywny od 1995 
Oceania Masters Committee - aktywny od 1995 Asian 
Masters Committee
Afrykański Komitet Mistrzów

10.2. Każdy kontynent może wysłać jednego przedstawiciela na spotkanie Zarządu IWF Masters, które odbywa się każdego 
roku na dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata Masters. Przedstawiciele muszą pokryć własne koszty podróży i 
zakwaterowania.

10.3. Utworzenie przyszłego kontynentalnego Komitetu Mistrzów

• Aby utworzyć nowy Kontynentalny Komitet Mistrzów, należy zastosować staranne planowanie.
• Mistrzowie IWF ustalili standardy wyboru przyszłych komitetów kontynentalnych poprzez ciągły proces 

demokratyczny i byłby to oczekiwany wymóg dla nowych kontynentów.
• Biorąc pod uwagę, że fundament całego ruchu Masters ewoluował i obraca się wokół wolontariuszy 

z pasją do Masters, przyjmuje się, że będzie to punkt wyjścia dla przyszłych komitetów.
• Wszystkie narody na kontynencie muszą być informowane na wszystkich etapach i mieć możliwość zaangażowania się.
• Kontynentalne Komitety Masters muszą przede wszystkim przestrzegać przepisów IWF, a po drugie przepisów IWF Masters 

zaakceptowanych i zatwierdzonych przez IWF.
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11 WYBORY MISTRZÓW IWF

11.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1.1Członkowie Zarządu IWF Masters są wybierani na Kongresie i pełnią swoją funkcję do następnego Kongresu 
Wyborczego, chyba że nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków w sposób zadowalający Zarząd.

11.1.2Kandydaci na stanowiska w Zarządzie muszą dotrzeć do Sekretarza Generalnego IWF Masters 60 dni wcześniej
data wyznaczona na Kongres. Osoba może być kandydatem tylko na jedno stanowisko.

11.1.3Głosowanie może odbyć się w głosowaniu tajnym lub w głosowaniu otwartym, czyli poprzez podniesienie rąk

11.2 TAJNE GŁOSOWANIE

11.2.1Karty do głosowania zostaną wydane delegatom Kongresu z wydrukowanym każdym ze stanowisk Zarządu i przy 
każdym stanowisku nazwiska wszystkich nominowanych kandydatów.

11.2.2Delegaci muszą głosować na jednego kandydata na każde stanowisko w Zarządzie. Karty do głosowania zostaną 
uznane za ważne tylko wtedy, gdy na każdego kandydata zostanie wskazany głos.

11.2.3Karty do głosowania będą zbierane, a wyznaczeni kontrolerzy sprawdzają ważność kart do głosowania, a 
także liczą liczbę głosów na każdego kandydata.

11.2.4Wybrane zostaną osoby, które uzyskają najwięcej głosów.

11.3 GŁOSOWANIE OTWARTE PRZEZ WSKAZANIE RĘK

11.3.1Każdy kraj otrzyma kolorową kartę do głosowania.

11.3.2Głosowanie poprowadzi członek Rady Wykonawczej IWF Masters.

11.3.3Sędzia ogłosi stanowisko, na które prowadzone jest głosowanie. Nazwiska każdego kandydata zostaną wywołane i dla każdego 
wezwanego kandydata delegaci zostaną poproszeni o podniesienie swoich kart do głosowania. Podjęte karty do głosowania 
zostaną zliczone.

11.3.4Wybrane zostaną osoby, które uzyskają najwięcej głosów w rachunkach.

11.3.5Kolejność wyboru w głosowaniu przez podniesienie rąk jest następująca.
• Przewodniczący
• Sekretarz Generalny
• Skarbnik
• Oficer techniczny
• Oficerka damska IWF-Masters
• Sekretariat IWF-Masters

11.4 ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY WYBRANYCH URZĘDNIKÓW

11.4.1Przez rezygnację. Każdy urzędnik może złożyć rezygnację ustnie lub listownie do Sekretarza Generalnego IWF Masters.

11.4.2Decyzją Zarządu o niewykonywanie obowiązków w sposób zadowalający większość członków Zarządu.
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11.4.3Zawieszenie lub wydalenie zgodnie z mającymi zastosowanie punktami 8.2.5. oraz 8.2.6.

12 OPŁATY MISTRZOWSKIE IWF

12.1. PRZYCHÓD

12.1.1Cały dochód z mistrzostw pochodzi z opłat wpisowych do mistrzostw. Sprawiedliwy i rozsądny udział
opłata wpisowa zostanie zapłacona Komitetowi Organizacyjnemu w celu pokrycia takich kosztów, jak wynajem miejsca, medale itp. Jest to 
niezależnie od przyszłych podwyżek wpisowego z powodu rosnących kosztów, np. antydopingu, gdzie podwyżki są konieczne. Saldo 
dochodów z opłat wpisowych jest wypłacane Komitetowi Głównemu IWF w celu pokrycia wszystkich wydatków komisji, np. kontroli 
antydopingowej, Galerii Sław, strony internetowej, wszelkich innych wydatków.

13 AKCJE I KARY DYSCYPLINARNE

13.1 Postanowienia ogólne

13.1.1W tej sekcji omówione zostaną wszelkie wykroczenia za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej.

13.1.2Komisja Dyscyplinarna podlega zwrotowi przed Komitetem Mistrzów IWF.

13.1.3Ta komisja nie zajmie się przestępstwami antydopingowymi.

13.1.4Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją Komisji Dyscyplinarnej ma prawo odwołać się bezpośrednio do 
Komisji Mistrzów IWF.

13.2 Dyscyplinarny

13.2.1Zawodnicy lub osoby oficjalne zawieszone przez ich kraj lub przez IWF będą uważani za zawieszonych przez IWF Masters. Zawodnicy 
lub oficjele zawieszeni przez IWF Masters będą uważani za zawieszonych przez zrzeszone Krajowe Organizacje Masters.

Jeśli Krajowy Związek Masters lub Organ Przedstawicielski zawiesza zawodnika lub oficjela, który nadal chce uczestniczyć lub 
uczestniczyć w zawodach International Masters, musi przekazać Komisji Masters IWF pisemne wyjaśnienie, dlaczego 
zawodnik został zawieszony.

13.2.2Komisja Dyscyplinarna pod kierownictwem Zarządu lub Przewodniczącego będzie miała 
następujące obowiązki:

• Zajmowanie się wszystkimi sprawami dyscyplinarnymi IWF Masters.

• Zajmowanie się skargami sportowców i urzędników.
• Złożenie sprawozdania do Przewodniczącego i Zarządu IWF Masters.

13.2.3W przypadku odwołania wnoszącemu odwołanie przysługuje prawo bycia wysłuchanym przez Zarząd, zanim Zarząd 
podejmie ostateczną decyzję. Odwołania należy składać na piśmie (w języku angielskim) do Sekretarza 
Generalnego IWF Masters w ciągu 30 dni od daty podjęcia decyzji przez komisję dyscyplinarną.

Podczas trwania mistrzostw i gdy osoba taka jak zawodnik, trener lub urzędnik techniczny składa skargę na inną osobę z 
któregokolwiek z powodów wymienionych w 13.2.5. musi to zostać zgłoszone Przewodniczącemu IWF Masters lub 
członkowi Rady Wykonawczej IWF Masters w przypadku wystąpienia domniemanego niewłaściwego postępowania bez 
wymiernej zwłoki. Podobnie, jeśli reklamacja dotyczy naruszenia zasad technicznych, należy ją niezwłocznie zgłosić.
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13.2.4Zarząd IWF Masters ma prawo odmówić lub cofnąć akredytację osobom, których udział w zawodach IWF 
Masters (lub Continental Masters) byłby dyskredytacją dla sportu, jakim jest podnoszenie ciężarów.

13.2.5Postępowanie dyscyplinarne zostanie podjęte przeciwko każdemu sportowcowi, urzędnikowi lub członkowi komitetu organizacyjnego mistrzostw,

uznany za winnego przez komisję dyscyplinarną działania w sposób, który mógłby zhańbić reputację IWF lub Continental 
Masters.
• Zakłócenie mistrzostw.
• Nieprzestrzeganie przepisów IWF lub IWF Masters.
• Każde działanie powodujące obrażenia fizyczne innego zawodnika lub osoby oficjalnej powodujące przerwanie występu 

innego zawodnika.
• Wszelkie działania, które powodują szkody lub problemy dla innej osoby lub osób biorących udział w mistrzostwach w jakimkolwiek 

charakterze, np. kradzież, akty agresji, nieprzyzwoitości, nękania, fałszowanie dokumentów, przekupstwo, wymuszenie, rasizm, ageizm, 
seksizm lub jakiekolwiek inne działanie powodujące wykroczenie .

• Gdy członek komitetu organizacyjnego mistrzostw podejmuje jakiekolwiek nieuzasadnione działania przeciwko członkowi 
Komitetu Mistrzów IWF lub Kontynentalnego Komitetu Mistrzów, które mogą być interpretowane jako obraźliwe lub 
grożące i bez uzasadnienia

• Jakiekolwiek naruszenie umowy pomiędzy komitetem organizacyjnym mistrzostw a Komitetem Mistrzów IWF 
lub Kontynentalnym Komitetem Mistrzów.

• Każda osoba ukarana ma prawo odwołać się do Komitetu Mistrzów IWF.

ZASADY TECHNICZNE I ZAWODÓW IWF MASTERS
i BYE-PRAWA

1. ZASADY MISTRZÓW IWF

1.2 Mistrzowie IWF przestrzegają i przestrzegają wszystkich Przepisów IWF odnoszących się do poniższych.

• Dwa dźwigi i ogólne zasady techniczne odnoszące się do dwóch dźwigów.
• Kategorie (masa ciała) i wszelkie modyfikacje IWF/IOC.
• Ekwipunek
• Jury
• Odzież zawodnicza, np. kostium, obuwie, pasek, bandaże.

2 DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE MISTRZÓW

2,1 Mistrzowie IWF organizują podnoszenie ciężarów w dziesięciu (wiekowych) grupach dla mężczyzn w każdej kategorii wagowej. Każda grupa wiekowa 

obejmuje 5 lat, co statystycznie jest najdłuższym przedziałem wiekowym odpowiednim do umożliwienia prawdziwej rywalizacji między sportowcami w 

różnym wieku.

M35
M45
M55
M65
M75
M85

Grupy wiekowe mężczyzn to: 
wiek 35-39
wiek 45-49
wiek 55-60
wiek 65-69
wiek 75-79
wiek 85 lat i więcej

M40
M50
M60
M70
M80

wiek 40-44
wiek 50-54
wiek 60-64
wiek 70-74
wiek 80-84

2.2 Mistrzowie IWF organizują podnoszenie ciężarów w ośmiu (8) grupach wiekowych dla kobiet w 
każdej kategorii wagowej. Grupy wiekowe są

W35
W45
W55

wiek 35-39
wiek 45-49
wiek 55-59

W40
W50
W60

wiek 40-44
wiek 50-54
wiek 60-64
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W65
W75
W85

wiek 65-69
wiek 75-79
wiek 85 lat i więcej

W70
W80

wiek 70-74
wiek 80-84

2,3 Sztangista może wejść do programu Masters na 1stStyczeń w roku, w którym kończy 35 lat, niezależnie 
od tego, że data urodzenia może przypadać dopiero 31stGrudzień. Ta sama zasada obowiązuje, gdy 
sportowiec osiąga następną grupę wiekową.

2.4 Minimalna reguła startowa (zasada 15/10 kilogramów)

2.4.1Na Mistrzostwach Świata i Kontynentalnych Masters dla mężczyzn, ich pierwsza próba rwania plus pierwsza próba czystego i 
szarpnięcia musi mieć sumę nie mniejszą niż 15 kg poniżej Sumy Kwalifikacyjnej dla tej kategorii wiekowej i wagowej.
Najniższa możliwa suma otwarcia (pierwszych) prób dla mężczyzn wynosi 15 kg poniżej ich Sumy Kwalifikacyjnej.

2.4.2Na Mistrzostwach Świata i Kontynentalnych Mistrzów Kobiet, ich pierwsza próba rwania plus pierwsza próba czystego i szarpnięcia 
musi mieć sumę nie mniejszą niż 10 kg poniżej Sumy Kwalifikacyjnej dla tej kategorii wiekowej i wagowej. Najniższa możliwa 
suma otwarcia (pierwszych) prób dla kobiet wynosi 10 kg poniżej ich Sumy Kwalifikacyjnej.

2.5 Zasada zmiany masy ciała weteranów

2.5.1Na Odprawie Technicznej przed rozpoczęciem IWF Masters World lub Continental Masters Championships, każda federacja narodowa 
potwierdza ostateczną listę zgłoszeń swoich zawodników, w tym imię i nazwisko zawodnika, grupę wiekową i kategorię wagową.

2.5.2 Na Odprawie Technicznej zawodnicy mogą przejść do wyższej kategorii wagowej lub zejść do niższej kategorii wagowej 
(w obu przypadkach tylko o jedną kategorię).

Notatka -Przepisy 2.4.1 i 2.4.2 zapewniają, że zawodnik może osiągnąć standard kwalifikacyjny. Zaawansowane zmiany 
kategorii masy ciała należy zgłaszać do Sekretariatu.

2.5.3 Każdy sportowiec może przejść do wyższej kategorii wagowej w momencie ważenia. W tym celu sportowiec musi 
najpierw wziąć udział w ważeniu dla kategorii wagowej, którą zgłosił, a następnie wziąć udział w ważeniu następna 
kategoria wagowa powyżej zawodnika nie może obniżyć kategorii wagowej podczas ważenia.

2.5.4 Po zweryfikowaniu informacji na spotkaniu technicznym wpisy są uznawane za ostateczne. Nie można zmieniać 
nazw ani kategorii wagowych zawodników, z wyjątkiem przypadku, gdy zawodnik awansuje do wyższej kategorii 
wagowej, jak w punkcie 2.5.3

2.5.5Jeżeli z jakiegokolwiek powodu delegacja federacji narodowej nie uczestniczy w tym spotkaniu technicznym, formularze zgłoszeniowe 
wcześniej przesłane przez tę federację narodową są uważane za ostatecznie zweryfikowane zgłoszenia dla tego kraju.

3 FORMUŁA SINCLAIR-MELTZER-FABER

3.1 TheFormuła Sinclaira-Meltzera-Fabera(SMF)jest używany na mistrzostwach IWF World Masters i Continental Masters do obliczania 
najlepszego zawodnika w każdej grupie wiekowej i najlepszego zawodnika w klasyfikacji ogólnej w mistrzostwach mężczyzn i kobiet. 
Formuła wykorzystuje współczynniki masy ciała Sinclaira (które zmieniają się co 4 lata) oraz współczynniki wieku Meltzer-Faber, które 
pozostają statyczne.
Tylko zdobywcy pierwszego miejsca kwalifikują się do nagrody Age Group Best Lifter Award, a ogólny najlepszy zawodnik 
w mistrzostwach jest wybierany spośród zwycięzców Age Group ze względu na najwyższą liczbę punktów SMF.
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4 KONKURS REPREZENTACJI NARODOWEJ IWF MASTERS

4.1 Na mistrzostwach IWF Masters i Continental Masters każdy kraj może zgłosić drużynę do Zawodów Drużyn 
Narodowych Mężczyzn i/lub Zawodów Drużyn Narodowych Kobiet. Drużyna męska składa się z maksymalnie 
ośmiu (8) sportowców i drużyna kobietosiem (8)zawodnicy plus 3 rezerwy w każdym przypadku. Drużyna 
może mieć mniej niż podana liczba.
Wybór drużyny jest rozłożony na różne kategorie wiekowe i wagowe z maksymalnie dwoma (2) zawodnikami w 
dowolnej kategorii wiekowej i wagowej.
Ten konkurs jest przeznaczony tylko dla punktów zespołowych, a punkty zespołowe są takie jak w Przepisach IWF.

Zasady IWF stwierdzają:maksymalny 8 mężczyzn i kobiet. Zespół może składać się z zaledwie jednej osoby. Jeżeli członek zespołu nie 
będzie mógł wziąć udziału, pierwsza rezerwa zajmie miejsce nieobecnego członka zespołu. Jeżeli dwóch (2) członków zespołu nie będzie 
mogło wziąć udziału, pierwsze dwie rezerwowe zajmą miejsce nieobecnych członków zespołu. Jeżeli trzech (3) członków zespołu nie 
będzie w stanie wziąć udziału, wszystkie trzy rezerwowe zajmą miejsce nieobecnych członków zespołu.

Rezerwowy może być użyty jako rezerwowy w drużynie tylko wtedy, gdy wskazany członek drużyny zostanie wycofany z 
zawodów przed pierwszą próbą rwania.

4.2 Wybór drużyny odbywa się z oficjalnej listy zgłoszeń.
W zawodach drużynowych (drużyny kobiet i mężczyzn), jeśli w danej grupie wiekowej jest tylko jeden zawodnik i ten 
zawodnik zostanie wybrany do drużyny, maksymalna liczba punktów, które można zdobyć wynosi 23 (odpowiada 3r & D

miejsce). Jeśli w grupie wiekowej są dwie (2) osoby i obie zostały wybrane w zespołach, zwycięzca zdobędzie 25 punktów, a 
drugi 23 punkty (równowartość 2znaleźći 3r & Dmiejsca).
Zgłoszenia drużynowe powinny być zgłoszone i opłacone na Zebraniu Technicznym i nie będą przyjmowane po rozpoczęciu 
zawodów.
Punkty zespołowe dla każdego zawodnika są obliczane na podstawie całkowitej i końcowej pozycji zawodnika w zawodach w ramach 
grupy wiekowej zawodnika i kategorii wagowej. Punkty są oparte na systemie punktów drużynowych IWF.

4,3

4.4 Punkty każdego członka zespołu są sumowane, aby dać łączną liczbę punktów dla zespołu. Wygrywa 
drużyna z największą liczbą punktów.
Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą sumę punktów, zwycięska drużyna zostanie wyłoniona na podstawie zdobytych medali, tj. najwięcej złotych, 

srebrnych, brązowych.

Jeśli dwie (2) lub więcej drużyn zdobyły identyczny rozkład medali, punkty SMF zdobyte przez każdego członka drużyny są 
sumowane, aby dać łączną liczbę punktów SMF dla drużyny. Zwycięska drużyna jest następnie wybierana z najwyższej sumy 
punktów SMF drużyny.

5 MEDALE

5.1 Medale są przyznawane za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wagowej i wiekowej tylko za sumy.

5.2 W przypadku remisu, zawodnik, który osiągnął wynik jako pierwszy, jest zwycięzcą, niezależnie od wieku i masy ciała.

6 NAGRODY NAJLEPSZY LIFTER

6,1 Nagrody dla najlepszego zawodnika zostaną przyznane dla każdej kategorii wiekowej, mężczyzn i kobiet.

6,2 Wszystkie nagrody dla najlepszego zawodnika są oparte na największej liczbie punktów SMF wśród złotych medalistów w każdej grupie 
wiekowej. Zawodnicy, którzy nie są pierwsi w swojej kategorii wiekowej i wagowej, nie kwalifikują się do nagrody dla najlepszego zawodnika i 
arcymistrza.

6,3 "Arcymistrz"Nagrody dla mężczyzn i kobiet mogą zostać przyznane najlepszemu mężczyźnie i kobiecie, którzy zdobyli 
najwyższą ogólną liczbę punktów SMF w mistrzostwach.
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7 MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA MASTERS

7,1 Postanowienia ogólne

7.1.1Format mistrzostw może być zmieniony tylko po uzgodnieniu z IWF Masters lub Continental Masters 
Committee.

7.1.2Format mistrzostw to format określony podczas tworzenia Harmonogramu zawodów mistrzostw. Żadne dodatkowe dni, żadne 
specjalne ceremonie wręczania nagród, żadne „dni odpoczynku poza zawodami” i żadne inne zmiany nie mogą być 
wprowadzane bez sankcji odpowiedniego Międzynarodowego Komitetu Mistrzów.

7,2 Mistrzostwa Świata IWF Masters
Mistrzostwa Świata IWF Masters odbędą się co roku w okresie od końca sierpnia do początku 
października.
Na tych mistrzostwach zawodnicy mogą ustanawiać rekordy World Masters i rekordy kontynentu w kraju, w którym zamieszkuje 
zawodnik. Kontrole antydopingowe muszą być stosowane, aby umożliwić ratyfikację zapisów.

7,3 Gry World Masters (WMG)
WMG odbywa się zwykle co 4 lata, a Komitet Mistrzów IWF zdecyduje, czy WMG zostanie 
sankcjonowane włączeniem Mistrzostw Świata IWF Masters do WMG.
W przypadku nałożenia sankcji zastosowanie będą miały następujące zasady.

Na tych mistrzostwach sportowcy mogą ustanawiać rekordy World Masters i rekordy kontynentalne w odniesieniu do kraju, który sportowiec 

reprezentuje. Sportowcy mogą również ustanawiać nowe rekordy WMG.

Kontrole antydopingowe muszą być stosowane, aby umożliwić ratyfikację zapisów.

Oprócz oficjalnej opłaty startowej WMG i metody rejestracji, Komisja Mistrzów IWF wymaga dodatkowej opłaty na pokrycie kosztów 
komitetu organizacyjnego, w tym administracji i antydopingu. Poczynione zostaną ustalenia dotyczące dodatkowych opłat uiszczanych 
przez każdego krajowego przewodniczącego Masters, aby pokryć wszystkich uczestniczących w nim zawodników.

7,4 Kontynentalne Mistrzostwa Masters
Na Mistrzostwach Kontynentalnych Masters sportowcy mogą ustanawiać rekordy World Masters i Rekordy Kontynentalnych Masters w 
odniesieniu do kraju i kontynentu, w którym zawodnik posiada paszport lub przestrzega przepisów dotyczących pobytu. Kontrole 
antydopingowe muszą być stosowane, aby umożliwić ratyfikację zapisów.

7,5 Inne Międzynarodowe Mistrzostwa Masters

7.5.1 Postanowienia ogólne
• Kontrole antydopingowe muszą być stosowane, aby umożliwić ratyfikację zapisów.

• Kontrole antydopingowe muszą być przeprowadzane wyłącznie w laboratoriach zatwierdzonych przez WADA.

• Wszelkie zawody Międzynarodowe Mistrzostwa Masters inne niż wymienione w punktach 7.1, 7.2 i 7.3 powyżej muszą być 
usankcjonowane przez Komitet Masters IWF.

• Aby umożliwić Komisji Masters IWF sankcjonowanie międzynarodowych zawodów w podnoszeniu ciężarów Masters, 
innych niż Mistrzostwa Kontynentalne, Komitet Organizacyjny musi zaprosić członków Komisji Masters IWF do wzięcia 
udziału, nadzorowania i uzgodnienia, że   zawody te są zgodne ze wszystkimi zasadami IWF Masters.

• We wszystkich sankcjonowanych zawodach mistrzowskich innych niż IWF Masters muszą być dostarczone (wysłane e-mailem) listę wybranych sportowców 

do kontroli antydopingowej i niezwłocznie poinformować Panel Antydopingowy IWF Masters o wszelkich pozytywnych wynikach.

• Zarządzanie wynikami zawodów Masters innych niż IWF powinno być prowadzone przez odpowiednie
NADA, która przeprowadziła kontrolę antydopingową. Panel Antydopingowy IWF Masters będzie zarządzał wynikami wyłącznie 
na podstawie pisemnej umowy i uiszczenia opłaty

7.5.2 Kontynentalne Igrzyska Mistrzów
IMGA wprowadza teraz Masters Games na wszystkich kontynentach. Względne Komitety Mistrzów Kontynentalnych muszą 
podejmować własne decyzje o udziale w tych wydarzeniach, czy nie, w zależności od tego, czy są do udziału zaproszeni.
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IWF MASTERS ANTY DOPINGU

1

1,1

WADA/IWF

Mistrzowie IWF i Mistrzowie Kontynentalni przestrzegają przepisów WADA i IWF dotyczących zwalczania dopingu.

1.2 Panel Antydopingowy IWF Masters zajmuje się wszystkimi aspektami antydopingu i jest to komisja odrębna od 
Komisji Dyscyplinarnej. Jest w bezpośredniej współpracy z IWF i NADO i odpowiada za aspekty antydopingowe, 
w tym zarządzanie wynikami.

1,3 Każda osoba uznana za winną wykroczenia dopingowego otrzyma pismo pro forma, w oparciu o format IWF i określające prawa 
sportowca oraz wszelkie kary zastosowane przez IWF Masters. Nałożone kary są karami obowiązującymi zgodnie z przepisami IWF i 
Kodeksem WADA.

2 PANEL ANTYDOPINGOWY IWF MASTERS

2,1 Panel Antydopingowy IWF Masters rozpatruje wyłącznie wnioski TUE z mocą wsteczną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, które są stale aktualizowane i publikowane.

2.2 Mistrz IWF posiada Panel Antydopingowy, który omawia wszystkie niekorzystne wyniki analizy (AAF) otrzymane z badań 
przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone przez WADA i podejmuje decyzje w oparciu o wyniki tego laboratorium i 
inne istotne informacje, np. dokumenty kontroli antydopingowej; oraz zgodnie z zasadami i instrukcjami WADA, które mogą 
odnosić się konkretnie do Mistrzów. Wszystkie funkcje tego komitetu można znaleźć w sekcji 9.1.2.

2,3 Jeśli jakikolwiek wynik AAF da wynik pozytywny w teście, panel poinformuje o tym zawodnika, WADA, IWF i Narodową Federację/
Narodową Organizację Masters, jak podano w 1.3. nad.

2,4 Panel będzie spotykał się raz w roku na Mistrzostwach IWF Masters i będzie kontaktował się telefonicznie, listownie i e-mailem, w 

innych okresach koniecznych do rozwiązywania wszelkich problemów antydopingowych.

2,5 Panel składa sprawozdania Zarządowi IWF Masters.

3 PROCEDURY PANELU ANTYDOPINGOWEGO IWF MASTERS

3.1 Mistrzowie IWF (i Continental) będą używać do testów wyłącznie laboratoriów zatwierdzonych przez WADA.

3.2 Komitety Mistrzów IWF i Kontynentalnych są odpowiedzialne za zapewnienie, że kontrola antydopingowa jest przeprowadzana na 
mistrzostwach będących pod ich kontrolą.

3,3 Całkowity koszt badania antydopingowego zostanie pokryty przez Komitety Mistrzów IWF i Kontynentalne Komitety Mistrzów z 
przychodów otrzymanych odich udział wopłaty wpisowe do mistrzostw.

3.4 Przed każdymi mistrzostwami i bezpośrednio po ostatecznym terminie zgłoszeń komisja uzyska całkowitą liczbę 
zgłoszeń, aby umożliwić przygotowanie budżetu na pokrycie kosztów antydopingu.
Liczba testów do przeprowadzenia na mistrzostwach będzie zależeć od budżetu.

3,5 Wszystkie formularze zgłoszeniowe zawierają oświadczenie, że zawodnik wyraża zgodę na przepisy IWF Masters 
dotyczące antydopingu, w tym wybór dowolnego zawodnika. Zawodnika można wybrać o każdej porze i każdego dnia w 
trakcie trwania mistrzostw.
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4 Zasady IWF Masters dotyczące antydopingu
(Wynika z niekorzystnego wyniku analizy laboratoryjnej)

4.1 Decyzje dotyczące niekorzystnych wyników analitycznych

4.1.1 W porozumieniu z Panelem Antydopingowym Sekretariat Antydopingowy IWF Masters wyśle   list i wyśle   
list do osoby wskazanej w negatywnym wyniku. Pismo wyjaśnia prawa sportowca, podaje wynik 
niekorzystnego ustalenia i karę nałożoną na sportowca, a także poprosi o wyjaśnienie od sportowca w 
określonym przedziale czasowym.

4.1.2 Oprócz nałożenia dyskwalifikacji i zawieszenia za negatywny wynik analizy, Panel 
Antydopingowy IWF Masters zażąda również natychmiastowego zwrotu medalu/Nagrody.

4.1.3 Medal musi zostać zwrócony pocztą przez zawodnika bezpośrednio do wyznaczonego członka Panelu 
Antydopingowego IWF Masters lub do sekretariatu IWF Masters.

4.1.4 Każdy zawodnik znaleziony w obiekcie ze strzykawką do wstrzyknięć podskórnych zostanie natychmiast wyrzucony 
z budynku i będzie podlegał ustaleniom panelu antydopingowego IWF Masters.

4.1.5 Każdy zawodnik, który zostanie uznany za „manipulowanie” swoją krwią lub ciałem w jakikolwiek sposób, będzie traktowany tak 

samo, jak w regule 4.1.4 powyżej.

4.1.6 Wszystkie pozytywne przypadki zostaną ujawnione na stronie internetowej IWF Masters.

4.1.7 Każdy zawieszony konkurent podający publicznie fałszywe informacje lub dający fałszywe wrażenia w 
wyniku fałszywych informacji dotyczących zawieszenia poniesie odpowiednie konsekwencje.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU - SYSTEM REJESTRACJI ONLINE i PŁATNOŚCI

1. Wszystkie zgłoszenia będą dokonywane wyłącznie poprzez rejestrację online.

1.2. Opłaty wpisowe są płatne na rzecz przewodniczących National Masters, którzy wydadzą „kod dostępu”, aby umożliwić 
zawodnikowi rejestrację.
Uwaga: System online zostanie zamknięty w dniu podanym jako data zamknięcia 
na stronie głównej i żadne spóźnione wpisy nie będą możliwe.

1.3. Rejestracja online umożliwia wprowadzenie wszystkich indywidualnych danych zawodnika, aby 
umożliwić sporządzenie List Startowych Zawodników i Harmonogramu Zawodów.

1.4. System posiada strony, na których będą wyświetlane informacje dotyczące aktualnych 
mistrzostw.

• Wszystkie szczegóły mistrzostw, np. daty, wpisowe, nazwa i adres miejsca. itp.
• Normy kwalifikacyjne.
• Forma medyczna.

1.5. Ze względu na ogromny wzrost liczby sportowców, którzy chcą wystartować w podnoszeniu ciężarów 
Masters na poziomie międzynarodowym, system rejestracji online i sposób wnoszenia opłat 
startowych mogą ulec zmianie. Decyzja o wprowadzeniu i kontroli zmian będzie w gestii IWF
Komitet Mistrzów po poinformowaniu Kongresu.

2. Krajowy Komitet Mistrzów
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2.1. Mistrzowie IWF rozpoznajątylko jedenKrajowy Komitet Mistrzów. Osoby tworzące drugą 
komisję nie zostaną uznane i zrobią to na własne ryzyko.

Krajowy Komitet Mistrzów można rozpoznać w następujący sposób:

2.2. Gdy Krajowy Komitet Masters i wszyscy krajowi Masters są członkami Krajowej Federacji 
Podnoszenia Ciężarów.

2,3. Gdy Narodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów nie uznaje Mastersów i konieczne jest utworzenie Komitetu 
Masters, aby umożliwić krajowym Masterom udział w międzynarodowych mistrzostwach Masters.

2.4. Mistrzowie IWF nie będą angażować się w wewnętrzne spory pomiędzy grupami Mistrzów w danym kraju. Mistrzowie IWF nie 
będą podejmować dyskusji na żadnym poziomie związanym z sporami wewnętrznymi i każdy taki spór musi być rozstrzygnięty 
między dwiema lub większą liczbą grup Mistrzów w danym kraju.

2.5. Wpisowe należy uiścić zgodnie z instrukcją W SYSTEMIE REJESTRACJI.

IWF MASTERS BYE-LAWS
3. Prawo wizowe

3.1. Sportowcy i osoby towarzyszące sportowcom, którzy otrzymali wizę w celu odwiedzenia innego kraju, nie mogą przebywać w 
tym kraju z powodów osobistych lub innych, np. politycznych, religijnych, wojennych

3.2. Sportowcy lub osoby towarzyszące sportowcom, którzy otrzymali wizę do innego kraju, decydując się na pobyt i zamieszkanie 
w odwiedzanym kraju, zostaną wykluczeni ze wszystkich przyszłych zawodów IWF Masters.

3.3. IWF Masters jest organizacją non-profit, apolityczną działającą zgodnie z prawem Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego.

4. Reguła Narodowości Mistrzów dla startujących sportowców.
4.1. Mistrzowie mogą rywalizować tylko o naród wydający paszport. W przypadku podwójnego obywatelstwa, gdy 

zawodnik posiada dwa paszporty, zawodnik musi zdecydować, w jakim kraju będzie rywalizować.
4.2. Gdy zawodnik zdecyduje się rywalizować dla drugiego kraju, musi to zrobić poprzez formalny wniosek do IWF 

Masters wraz z dokumentami potwierdzającymi, w tym oficjalnym zaświadczeniem poprzedniej federacji 
narodowej lub uznanego organu Masters.

4.3. W przypadkach, gdy pierwszy kraj może zostać zawieszony w zawodach międzynarodowych przez IWF z powodu wykroczeń 
antydopingowych, zawodnicy mogą startować dla drugiego kraju tylko wtedy, gdy nie brali udziału w żadnych zawodach dla 
pierwszego kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

5.Wjazd spoza kraju obywatelstwa.
5.1. Sportowcy, którzy mieszkają i pracują w kraju, dla którego nie posiadają paszportu, nadal muszą mieć możliwość 

udziału w międzynarodowych mistrzostwach Masters.
5.2. Tacy sportowcy słusznie mogą brać udział w krajowych mistrzostwach Masters w krajach, w których 

mieszkają i pracują.
5.3. Jeśli przewodniczący National Masters jakiegokolwiek kraju ma wątpliwości co do międzynarodowych kwalifikacji zawodnika z 

tego kraju, który obecnie pracuje i mieszka w innym kraju, może to rozwiązać poprzez przesłanie przez zawodnika kopii 
protokołu wyników podpisanego przez co najmniej dwóch OT do tego przewodniczący krajowy.
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5.4. W imieniu wszystkich Mistrzów na całym świecie Mistrzowie IWF dołożą wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie tej 
zasady i umożliwić wszystkim Mistrzom udział w wybranych mistrzostwach.

6.Reguła podkoszulek

6.1. IWF przygotowało dokument na swojej stronie internetowej, który zawiera instrukcje dotyczące tego, co można nosić i co jest 
prawidłowe. Produkty obejmują od nakryć głowy po obuwie.

6.2. Dokument IWF stwierdza, że
• Sportowcy muszą nosić tylko jeden kostium, który spełnia następujące kryteria:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Musi być jednoczęściowy. 

Musi być bez kołnierza.

Może być w dowolnym kolorze. 
Nie może zakrywać łokci. Nie 
może zakrywać kolan.
T-shirt i spodenki nie mogą być noszone zamiast kostiumu.
Pod kostiumem można nosić tylko jeden mundur i uważany jest za skórę. 
Unitard może zakrywać kolana i łokcie i może być jedno lub dwuczęściowy.
Może to być dowolny kolor, ale tylko jeden kolor.

6.3. Stroje do podnoszenia ciężarów na sankcjonowane mistrzostwa IWF Masters muszą być zgodne z 
przepisami IWF. Wzór na górnej części uda należy wyciąć poziomo, tak aby fałd pośladkowy był zawsze 
zakryty. Idealnie, strój do podnoszenia ciężarów noszony przez zawodnika mistrza powinien być podobny 
do tego noszonego przez seniorów z ich kraju na międzynarodowych zawodach IWF. Krój bikini jest 
niedopuszczalny na platformach zawodów IWF Masters dla obu płci.
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LISTA URZĘDNIKÓW MISTRZÓW IWF:

WYBRANI CZŁONKOWIE ZARZĄDU IWF MASTERS

PRZEWODNICZĄCA IWF MASTERS: Pani Denise Offermann
Dionissiou Solomou 59
2231 Łotwa
Cypr

MI:iwfmasterssecretariat@gmail.com

SEKRETARZ GENERALNY Pan Bill Barton
45 Middleton Drive
Pogrzebać,

Lanki. BL9 8DT
Anglia

MI:wbarton16@btinternet.com

PRZEDSTAWICIEL KOBIET Pani Caroline Charles
30 Hortensja Dom
Droga Hortensia
Chelsea
Londyn. SW10 0QP
Anglia

MI:carolinecharles@yahoo.co.uk

DOKOOPCYJNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU IWF MASTERS

MEDYCZNY Pan Mark Lavallee
MI:mlavallee@wellspan.org

STRONIE INTERNETOWEJ Pan Terry Baker
Consett
Yprkshire
Anglia

MI:terence.baker@googlemail.com
W:www.iwfmasters.org
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EUROPEJSCY MISTRZOWIE Pan Chris Baker
52, Surrey Crescent
CONSETT - County Durham 
DH8 8 HT
Anglia

MI:jcb.cwlc@hotmail.co.uk

PAN AMERYKAŃSCY MISTRZOWIE Pani Corinne Grotenhuis
Samotny dysk 25e
Południowe Elgin

Stan Illinois 60177

USA
MI:CGROTEN@hotmail.com

MISTRZOWIE OCEANII Pani Coral Quinnel
Queensland
Australia

MI:cquinell@live.com

Kontakt: SEKRETARIAT MISTRZÓW IWF:iwfmasterssecretariat@gmail.com

Przydatne strony internetowe związane z podnoszeniem ciężarów Masters –

IWF www.iwf.net

Mistrzowie IWF www.iwf.org

Mistrzowie Europy www.europeanmasterswl.com

System rejestracji
(Używane dla IWF Masters i European Masters)

www.masterswlreg.com

Yves Ducos (Francja) http://www.everyoneweb.fr/Mastersweightyves/
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