
IPF kongres 2015

Kongressen varede denne gang ikke så længe som normalt. Der var god styring af 
de enkelte punkter. Om IOC-akkreditering sker der stadig fremskridt, og en 
eventuel afvisning kan ikke ske på baggrund af de faktiske forhold, men måske af
politiske. IPF efterlever alle krav. Så nogen grund til optimisme kan der være.

Valg: Der var genvalg til alle på nær til Johnny Graham, hvor Sigurjon Peturson 
fra Island blev vice-præsident. Gaston Parage er hermed stadig præsident.

Blandt ændringer i udvalg kan nævnes, at Disciplinary Committe nu hedder Ethics 
and Disciplinary Committee.- Der skal udpeges en mediator med en juridisk 
baggrund, som skal have en rådgivende funktion. - Der er blevet nedsat en 
"Ungdomskomite og en " Sport for All Commission. Der er blevet vedtaget "codes" 
for trænere, dommere samt en medical code plus en miljøpolitik. Alt dette har et
formål i sig selv, men er også krav for IOC-akkreditering.

Det blev vedtaget, at IPF afholder en World Cup for universitetsstuderende.

Man besluttede at indføre klassiske bænkpresmesterskaber for subj., jun., åben 
klasse og Masters med mulighed for at kombinere med udstyrs bænkpres.

Man besluttede, at formanden for teknisk komite er medlem af IPF's bestyrelse - 
en helt rigtig beslutning.

Sponsorlogoet må i henhold til gældende regel være 10 cm. Nu kun 5 x 2 cm.

Enhver arrangør skal sikre, at der til et internationalt stævne findes et 
system, som sikrer kontrol med antallet af trænere, som medbringes i 
opvarmningslokalet.

Der var fremsat et forslag om, at der kun kan ændres i de tekniske regler hvert 
fjerde år. Dog skal bestyrelsen kunne foretage ændringer. Danmark stillede et 
ændringsforslag om, at en evt. ændring skal sættes på dagsordenen ved den 
førstkommende kongres. Dette blev vedtaget med et meget stort flertal.

Et forslag om at hæve medlemsafgiften med 50 euro blev nedstemt.

Et forslag om at øge afgiften for at afholde et mesterskab med 500 euro blev 
nedstemt.

Angående tekniske regler besluttede man efter en del debat at tillade muslimske 
kvinder at iføre sig en stramtsiddende dragt, som dækker arme og ben samt en 
hijab.

Angående rekordsætning: hvis en løfter vil prøve at sætte en verdensrekord i 
dødløft og placeres i slutningen af runden som følge af en protest, skal de 
tilbageværende løftere i runden, som vil prøve at sætte rekord, øge med 0,5 kg.

Med venlig hilsen
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