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Drodzy Armwrestlerzy!
Zespó³ osób, którym bliska sercu jest piêkna dyscyplina sportu, jak¹ jest armwrestling, postanowi³a wydaæ pierwszy, na pewno jeszcze niedoskona³y (jak to bywa na
pocz¹tku), zebrany w pewn¹ ca³oæ materia³ szkoleniowy.
Ujêlimy go w podrêcznik Zasady i przepisy w armwrestlingu, sk³adaj¹cy siê
z najwa¿niejszych informacji, pozwalaj¹cych na zapoznanie siê z g³ównymi zasadami i regulaminem walk, umownymi gestami, jakimi pos³uguj¹ siê miêdzy sob¹ sêdziowie, sêdziuj¹cy walki w armwrestlingu. Ma on przybli¿yæ wszystkim, którzy po
niego siêgn¹ tê dyscyplinê, czyni¹c j¹ tym samym bardziej zrozumia³¹, jasn¹ i czyteln¹. Mam nadziejê, i¿ wybaczycie nam, jego niedoskona³oci, a docenicie Nasze starania, bo z myl¹ o Was i dla Was go pisalimy.
Igor Mazurenko

Drodzy Przyjaciele! Zawodnicy, sêdziowie i dzia³acze armwrestlingu!
Historia si³owania siê na rêce, siêga najdawniejszych czasów sportowej aktywnoci cz³owieka. Sprawdzanie siê w bezporednim pojedynku, jest tak oczywiste i czytelne, ¿e nie ma chyba na wiecie cz³owieka, który choæ raz w swoim ¿yciu, nie
stoczy³by takiego pojedynku. Si³owanie na rêce kojarzy siê na ogó³ wszystkim z knajpian¹ zabaw¹ czy pokazami si³owymi podczas ludowych imprez. I tak faktycznie
by³o a¿ do momentu, gdy w 1951 roku dwóch zapaleñców z Kalifornii, Dave Devoto
oraz dziennikarz Bill Soberanes, postanowi³o zorganizowaæ turniej dla kierowców
ciê¿arówek. Inicjatywê popar³y zwi¹zki zawodowe, i tak odby³ siê pierwszy w wiecie profesjonalny turniej w si³owaniu na rêce. Impreza okaza³a siê tak spektakularnym sukcesem, ¿e dla wszystkich sta³o siê jasne, ¿e oto narodzi³ siê nowy sport z angielska nazwany armwrestlingiem.
Pod koniec lat 50-ych zaczê³y powstawaæ pierwsze federacje, a w 1962 roku w kalifornijskim miecie Petaluma zorganizowano pierwszy miêdzynarodowy turniej
w armwrestlingu. Dla upamiêtnienia tego wydarzenia, wdziêczni sportowcy postawili w miecie, od którego wszystko siê zaczê³o pomys³odawcom tego wiekopomnego wydarzenia (jeszcze za ich ¿ycia), pomnik przedstawiaj¹cy dwóch si³uj¹cych siê
mê¿czyzn. Od tego te¿ czasu, rozpoczyna siê ekspansja tego sportu na ca³y wiat.
We wspó³czesnym wiecie nad w³aciwym rozwojem armwrestlingu czuwa WAF
(wiatowa Federacja Armwrestlingu). Prezydentem federacji jest Fred Roy z Kanady, a generalnym sekretarzem Willy Deneumostier reprezentuj¹cy Belgiê. W sk³ad
WAF wchodzi 70 pañstw z ca³ego wiata, w tym Polska.
Od 1991 roku istnieje EAF (Europejska Federacja Armwrestlingu), i od tego w³anie roku przeprowadzane s¹ równie¿ mistrzostwa Europy. Nasz kraj na arenie miêdzynarodowej od 2000 roku reprezentuje FAP (Federacja Armwrestling Polska). Prezydentem FAP jest pan Igor Mazurenko, znany ka¿demu, kto chocia¿ raz zobaczy³
zawody w armwrestlingu, czy powalczy³ na rêce w imprezie sportowej w naszym
kraju lub poza jego granicami, czynny zawodnik i wiatowego formatu dzia³acz armwrestlingu. Funkcjê sekretarza FAP pe³ni pani Anna Korzeniewska, bêd¹ca jednoczenie wiceprezesem Klubu "Z³oty Tur" w Gdyni - pierwszego, za³o¿onego w Polsce
profesjonalnego klubu armwrestlingu. Historia polskiego armwrestlingu zaczyna siê
jednak wczeniej, bo od 1999 roku. Wtedy to Igor Mazurenko, zajmuj¹cy siê wówczas trójbojem si³owym otrzyma³ od Ukraiñskiej Federacji Armwrestlingu propozycjê przeprowadzenia meczu pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Zawody mia³y mieæ na celu
popularyzacjê tego sportu w naszym kraju. Chêtnych by³o wielu, jednak udzia³ w pojedynku mog³o wzi¹æ jedynie 5 zawodników z Polski. W dniu 28 listopada 1999
roku, podczas rozgrywania zawodów kulturystycznych, odby³ siê pierwszy w Polsce
turniej w armwrestlingu pod chwytliw¹ nazw¹ "Pojedynek Gigantów". Ukrainê re-
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prezentowali: Anton Sobko (60kg), Andriej Swit³yk (65 kg), Grigori Bondaruk (73 kg).
Ich przeciwnikami byli: Daniel Hebel (70 kg), Bart³omiej Babij (90kg), Robert Grygorcewicz (100 kg), Miros³aw Myszke (105 kg) oraz Ireneusz Weber (120 kg). Widz¹c postury ukraiñskich zawodników, kibice umiechali siê s³ysz¹c, ¿e ma to byæ
pojedynek gigantów. Jakie¿ by³o zdziwienie wszystkich, gdy okaza³o siê, ¿e Polacy nie wygrali ani jednego pojedynku. W sercach wszystkich pozosta³o rozczarowanie, a turniej nieoficjalnie przemianowano na "Ukraiñskie imad³a".
Po tej gorzkiej nauczce powsta³a idea, aby otworzyæ w naszym kraju pierwszy
profesjonalny klub armwrestlingowy. W lutym 2000 roku zorganizowano kolejny
turniej z udzia³em ukraiñskich zawodników, a w marcu oficjalnie zarejestrowano w
Gdyni Klub Sportowy Z³oty Tur. W kwietniu 2000 r. Igor Mazurenko, Andrzej
Gardocki i klubowy fotograf Marek Pañczyk, byli w Moskwie na zaproszenie ówczesnego prezydenta EAF Igora Ahmiedszyna. Dzia³ania naszych przedstawicieli zosta³y wysoko ocenione przez w³adze EAF, czego wyrazem by³o powierzenie miesi¹c
póniej naszej Federacji, organizacji w Polsce X Mistrzostw Europy w Armwrestlingu. To ogromne wyró¿nienie dla m³odej, lecz jak¿e prê¿nie dzia³aj¹cej Federacji by³o
dla jej dzia³aczy ogromnym wyró¿nieniem, ale i te¿ wa¿nym sprawdzianem zdolnoci organizacyjnych dzia³aczy i poziomu sportowego zawodników.
Mistrzostwa odby³y siê w dniach 26 czerwca - 02 lipca w Gdyni. Udzia³ w nich
wziê³o 160 zawodników z 12 krajów. Polska dru¿yna sk³ada³a siê z 11 zawodników.
Indywidualnie wyró¿nili siê: £ukasz Krasoñ (kat. do 65 kg.) 2 m-ce, Marcin Kreft
(kat. do 100 kg) 3 m-ce, Bart³omiej Babij (do 90 kg) 2 m-ce. W kategorii osób niepe³nosprawnych, Polska dru¿ynowo uplasowa³a siê na drugiej pozycji. Sprawdzilimy
siê na pi¹tkê z plusem!
Najwa¿niejszym wydarzeniem tego roku by³o przyjêcie Polski do Europejskiej
Federacji Armwrestlingu. W 2000 roku podczas kongresu WAF, odbywaj¹cego siê
na Mistrzostwach wiata w Rovaniemi (Finlandia), wiêkszoci¹ g³osów podjêto decyzjê, ze Mistrzostwa wiata w 2001 roku odbêd¹ siê w Polsce.
Rozpoczê³y siê przygotowania do najwa¿niejszego wydarzenia w historii klubu
"Z³oty Tur", Federacji Armwrestling Polska oraz w historii polskiego armwrestlingu
w ogóle!
W grudniu 2001 roku odby³y siê najwiêksze w historii WAF, XXII Mistrzostwa
wiata w Armwrestlingu. Do Gdyni zjecha³o 560 zawodników reprezentuj¹cych
29 krajów. Kadra Polski liczy³a 33 zawodników. Kapitu³a z³o¿ona z trójmiejskich
dziennikarzy i w³odarzy Gdyni uzna³a XXII Mistrzostwa wiata za najlepsz¹ imprezê sportow¹ 2001 roku i uhonorowa³a Klub "Z³oty Tur" Nagrod¹ Prezydenta Miasta
Gdyni.
Kolejnym milowym krokiem w rozwoju polskiego Armwrestlingu by³o powstanie czasopisma "ArmPower". Dwumiesiêcznik sta³ siê bardzo wa¿nym narzêdziem
promocji naszego sportu w Polsce i Europie. W 2002 roku gazeta zosta³a oficjalnym
czasopismem EAF i FAP. Od marca 2003 roku ArmPower drukowany jest równie¿ w Moskwie i obejmuje swoim zasiêgiem wszystkie kraje by³ego ZSRR.

5

Reasumuj¹c,w ci¹gu trzech lat dzia³alnoci zorganizowalimy wiele zawodów rangi
krajowej i miêdzynarodowej m. in.: Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, cztery edycje Miêdzynarodowego Turnieju o Puchar Z³otego Tura, Mistrzostwa Europy oraz
Mistrzostwa wiata i Puchar wiata Zawodowców. Popularyzowalimy armwrestling
poprzez szereg imprez regionalnych. By³y to Mistrzostwa Wielkopolski - Poznañ
2001, Mistrzostwa Lubelszczyzny - Werbkowice 2002, Mistrzostwa Pomorza -Ch³apowo 2002, Mistrzostwa Warmii i Mazur - Wejsuny 2002, Igrzyska Wsi PomorskiejGniewino 2002, Mistrzostwa Dolnego l¹ska - Wroc³aw 2002, Mistrzostwa ¯u³aw Nowy Dwór Gdañski 2002, Mistrzostwa l¹ska- Sosnowiec 2002, Puchar Kujaw
i Pomorza-Inowroc³aw 2003 r.). Ponadto FAP i kluby Armwrestlingu w niej zrzeszone zorganizowa³y wiele festynów popularyzuj¹cych ten piêkny sport - np. Festyn
Wirtualnej Polski. Bylimy wspó³organizatorami masowych imprez armwrestlingowych w dni miast (Dni Pruszcza, Puchar Rumii, Dni Ornety, Puchar Sopotu), imprez
pracowniczych (Dzieñ Stoczniowca czy Ogólnopolski Zjazd Gazowników).
Od czasu zawi¹zania pierwszego Klubu Armwrestlingu "Z³oty Tur" w Gdyni w
Polsce powsta³o kilka klubów profesjonalnie zajmuj¹cych siê armwrestlingiem. Na
ogó³ przyjmowa³y one nazwê od Klubu-Matki, jakim dla nich by³ "Z³oty Tur" By³y
to kluby z Gdañska, Ornety czy Lêborka (Z³oty Lew), inne z Lublina, Cieszyna, ¯ar
i Sosnowca mia³y ju¿ inne, ale te¿ "bojowe" nazwy (np. K1;Olimp czy Goliat).
Bior¹c pod uwagê ogromne zainteresowanie armwrestlingiem na wiecie jest nadzieja, ¿e w przysz³oci dyscyplina ta znajdzie swe miejsce w rodzinie sportów olimpijskich.
Wielkie zainteresowanie tym sportem w ostatnim czasie, wykaza³o rodowisko
akademickie. W marcu bie¿¹cego roku w Zieleñcu, w orodku szkoleniowo-wypoczynkowym Zarz¹du G³ównego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego odby³ siê pokaz zasad walki dla prezesów Klubów Uczelnianych AZS z ca³ej Polski. Uczestniczy³o w nim oko³o 120 osób. W celach popularyzatorskich rozegrano te¿ tam I Mistrzostwa Polski Prezesów KU AZS, w których wystartowa³o w kategoriach OPEN
pañ i panów 24 osoby, reprezentuj¹ce dzia³aczy akademickich struktur z uczelni wy¿szych z ca³ego kraju. Po tym pokazie i zawodach odby³em wiele rozmów z poszczególnymi dzia³aczami, ¿ywo zainteresowanymi mo¿liwociami tej dyscypliny, jej
masowoci¹ i ogólnym dostêpem dla rodowiska akademickiego w Polsce. Wstêpne
zainteresowanie wykaza³y równie¿ struktury sportowe w Szkolnym Zwi¹zku Sportowym w Czêstochowie, Wroc³awiu i Warszawie (Zarz¹d G³ówny SZS) oraz Armii
Polskiej. FAP planuje dla spopularyzowania i w tym obszarze dzia³alnoci sportowej,
przeprowadziæ pokaz Armwrestlingu dla przedstawicieli Si³ Zbrojnych i rodzajów
wojsk w drugiej po³owie 2003 roku.
Mam nadziejê, ¿e nasze wspólne dzia³anie i d¹¿enie, doprowadzi armwrestling do
nale¿nych mu pozycji w sporcie polskim i wiatowym. Czego Wam wszystkim oraz
sobie, jako osobie ¿ywo tym zainteresowanej gor¹co ¿yczê!
mgr Zbigniew Soliñski.
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1. CHARAKTER I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
1.1. Charakter zawodów.
Zawody dziel¹ siê na: indywidualne, dru¿ynowe i ligowe.
· indywidualne- wzi¹æ udzia³ mo¿e ka¿dy zawodnik, trenuj¹cy co najmniej 6 miesiêcy, w odpowiedniej grupie wiekowej, kategorii wagowej lub w kategorii open.
· dru¿ynowe - wzi¹æ udzia³ mog¹ kluby wystawiaj¹c zespo³y ze swoich reprezentantów, uzyskuj¹c punkty dru¿ynowo.
Na turniejach miêdzynarodowych, Mistrzostwach Europy lub wiata s¹ to reprezentacje danych krajów.
W zawodach o Puchar Polski i w Mistrzostwach Polski - punkty nalicza siê indywidualnie lub dru¿ynowo.

· ligowe

- I miejsce- 10 pkt.
- II miejsce- 7 pkt.
- III miejsce- 5 pkt.
- IV miejsce- 4 pkt.
- V miejsce- 3 pkt.
- VI miejsce- 2 pkt.

- w ligowych zawodach mo¿e wzi¹æ udzia³ zawodnik, który:
- posiada licencjê zawodow¹ (wystawion¹ przez Professional Armwrestling League),
- medalici Mistrzostw Polski, a w lidze zawodowej medalici Mistrzostw kraju, Europy lub wiata (równorzêdne - np. Puchar wiata).
W miêdzynarodowych zawodach ligowych stosowany jest inny system liczenia punktów wg programu Professional Armwrestling League.
1.2.Sposób przeprowadzania zawodów.
1.2.1.Zawody przeprowadzane s¹ w systemie do dwóch pora¿ek wg zasad W.A.F.
1.2.2.Zawody ligowe przeprowadzane s¹ w systemie do dwóch pora¿ek (liga polska)
i w systemie ka¿dy z ka¿dym wed³ug zasad Professional Armwrestling League (liga
miêdzynarodowa).
Zabrania siê przeprowadzaæ zawody wg innych systemów.
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2. UCZESTNICY ZAWODÓW
2.1. Grupy wiekowe:
Juniorzy- od 15 do 18 lat,
Seniorzy- od 19 do 40 lat,
Masters Class- od 41 do 50 lat,
Grand Masters class- 51 lat i wiêcej,
Niepe³nosprawni- w/w kategorie wiekowe.
2.2 Uczestnicy zawodów.
2.2.1. Zawodnicy startuj¹cy w zawodach powinni posiadaæ minimum 6 miesiêczny
sta¿ treningowy Powiadczone to powinno byæ odpowiedni¹ adnotacj¹ w karcie klubowej zawodnika. Szczególnie dotyczy to juniorów, za których odpowiada trener,
maj¹cy pisemn¹ zgodê rodziców lub prawnych opiekunów niepe³noletniego.
2.2.2. Klub i jego zawodników reprezentuje kierownik ekipy, trener lub upowa¿niony przedstawiciel, który przed zawodami (podczas oficjalnego wa¿enia lub odprawy
technicznej) musi okazaæ zawiadczenia lekarskie o stanie zdrowia zawodników (mo¿e
to byæ na zbiorczej licie zg³oszeniowej zawodników, powiadczonej podpisem i piecz¹tk¹ lekarza - najlepiej Sportowej Przychodni Lekarskiej) oraz kartê klubow¹, która potwierdzi sta¿ treningowy zawodników.
2.3. Weryfikacja.
2.3.1. Zawodników do udzia³u w zawodach dopuszcza Komisja Weryfikacyjna, sk³adaj¹ca siê z osób funkcyjnych zawodów i powo³anych przez FAP.
W sk³ad Komisji Weryfikacyjnej wchodz¹:
· Sêdzia G³ówny lub jego zastêpca - przewodnicz¹cy KW,
· Sekretarz zawodów,
· delegowany (dowolny) przedstawiciel FAP,
· lekarz zawodów.
2.3.2. Podczas weryfikacji ka¿dy zawodnik musi okazaæ odpowiednie dokumenty,
zale¿ne od typu zawodów:
- amatorzy - dokument to¿samoci - dowód osobisty,
- zawodnicy zrzeszeni w klubach i sekcjach Armwrestlingu - licencje zawodnicz¹,
legitymacjê klubow¹ oraz dowód osobisty.
2.3.3. Zawodnik mo¿e wzi¹æ udzia³ w zawodach tylko w jednej kategorii wagowej
(nie dotyczy kat. OPEN).
2.3.4. Odpowiedzialnoæ za dopuszczenie uczestników do zawodów ponosi przewodnicz¹cy Komisji Weryfikacyjnej.
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2.4.

Kategorie wagowe.

JUNIORZY:
· juniorki: 45 kg, 49 kg, 54 kg, 60 kg, 67 kg, powy¿ej 67 kg.
· juniorzy: 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg, powy¿ej 78 kg.
SENIORZY:
· seniorki: 49 kg, 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, powy¿ej 75 kg.
· seniorzy: 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg, 86kg, 95kg, 105kg, powy¿ej 105 kg.
MASTERS CLASS oraz GRAND MASTERS CLASS:
· kobiety: 75 kg, powy¿ej 75 kg.
· mê¿czyni: 70 kg,78kg, 86kg, 95kg, powy¿ej 95 kg.
NIEPE£NOSPRAWNI:
· kobiety: 75 kg, powy¿ej 75 kg.
· mê¿czyni: 78 kg, powy¿ej 78 kg.
2.5.

Wa¿enie i losowanie.

2.5.1. Wa¿enie przeprowadza Komisja Weryfikacyjna zawodów.
2.5.2. Oficjalne wa¿enie uczestników wszystkich kategorii wagowych zaczyna siê
nie wczeniej ni¿ 18 godzin przed zawodami i koñczy siê na 2 godziny przed rozpoczêciem zawodów. Wa¿enie odbywa siê w specjalnie wyznaczonym i przygotowanym do tego pomieszczeniu (wyposa¿onym w parawan-zas³onê + wieszak na ubranie). Podczas wa¿enia w pomieszczeniu tym, ma prawo przebywaæ (oprócz cz³onków Komisji Weryfikacyjnej) wy³¹cznie wa¿ony zawodnik i jego kierownik (kapitan
lub wyznaczony oficjalny przedstawiciel zespo³u.
2.5.3. Przed wa¿eniem ka¿dy z zawodników jest zobowi¹zany posiadaæ dokument
to¿samoci, który okazuje Komisji Weryfikacyjnej potwierdzaj¹c swoj¹ to¿samoæ.
2.5.4. Waga mo¿e byæ elektroniczna lub mechaniczna z dok³adnoci¹ do 100 gramów.
2.5.5. Do wa¿enia zawodnik mo¿e przyst¹piæ w spodenkach lub slipach (dopuszcza
siê wa¿enie zawodnika bêd¹cego nago - na jego ¿yczenie).
2.5.6. Zawodnik, który spóni³ siê na wa¿enie nie zostaje dopuszczony do zawodów.
2.5.7. Je¿eli wa¿enie przeprowadza siê na dwóch lub wiêcej wagach iloæ komisjiobs³ugi wzrasta proporcjonalnie do iloci wag.
2.5.8. Losowanie przeprowadza siê podczas wa¿enia dla wszystkich zawodników
bez wyj¹tku.
2.5.9. Zawodnik ma prawo powtórnie zostaæ zwa¿onym (w przypadku wyst¹pienia
przekroczenia limitu wagi do danej kategorii wagowej. Powtórne wa¿enie musi nast¹piæ w przedziale czasowym wg pkt. 2.5.2. i jest OSTATECZNE (tzn. po odczyta-
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niu rezultatu drugiego wa¿enia, wynik ten zostaje wpisany do protoko³u, a zawodnik
zakwalifikowany do nale¿nej kategorii wagowej, zgodnie z zasadami i regulaminem).
2.5.10.Zawodnik, który nie przeszed³ procedury weryfikacyjnej (wa¿enie, losowanie) nie zostaje dopuszczony do zawodów.
2.6.

Protesty

2.6.1. Upowa¿niony przedstawiciel klubu (kierownik, trener, kapitan, prezes) mo¿e
wnieæ protest po zakoñczonym pojedynku, którego rezultat uwa¿a za krzywdz¹cy w
wyniku b³êdu sêdziuj¹cych walkê arbitrów, lecz przed rozpoczêciem nastêpnego pojedynku, sêdziowanego przez ten sam sk³ad sêdziowski.
2.6.2. Protest zg³asza przedstawiciel klubu najpierw w formie ustnej (niezw³ocznie
po zakoñczeniu pojedynku), a nastêpnie (w ci¹gu 10 min.) w formie pisemnej wraz z
op³at¹ (wadium w wysokoci 100z³) do Sêdziego G³ównego zawodów, poprzez sêdziego - sekretarza zawodów. W pisemnym protecie musi byæ wskazany punkt z
przepisów, na którym opiera siê sk³adany protest.
2.6.3. Sêdziowie, którzy sêdziowali walkê na stole, a których decyzji dotyczy protest, musz¹ na czas rozstrzygniêcia protestu przerwaæ dalsze uczestniczenie w zawodach i poczekaæ do werdyktu G³ównego Sêdziego (lub jego zastêpcy).
2.6.4. W celu w³aciwego i jednoznacznego rozs¹dzenia zaistnia³ego protestu komisja odwo³awcza powinna przejrzeæ dostêpne materia³y wideo dotycz¹ce spornych
kwestii.
2.4.5. W momencie rozpatrzenia protestu na korzyæ zawodnika, op³ata zostanie zwrócona. Je¿eli jednak protest nie zostanie uznany, kwota ta przechodzi na konto F.A.P.
2.6.6. Werdykt podjêty przez G³ównego Sêdziego zawodów jest ostateczny i nieodwo³alny.
3. KOLEGIUM SÊDZIOWSKIE.
3.1.

Sêdziowie.

3.1.1. Kolegium sêdziowskie zwo³uje Sêdzia G³ówny zawodów lub jego zastêpca.
3.1.2. W sk³ad kolegium sêdziowskiego wchodz¹:
· Sêdzia G³ówny F.A.P, a w razie jego nieobecnoci na zawodach, wyznaczony przez
niego (lub F.A.P.) sêdzia o najwy¿szej kategorii sêdziowskiej, obecny na zawodach,
pe³ni¹cy funkcjê Sêdziego G³ównego zawodów.
· jego zastêpca,
· sekretarz g³ówny zawodów,
· sekretarz techniczny zawodów,
· sêdziowie wszystkich kategorii. Sêdziowie poni¿ej kategorii A, uczestnicz¹ w pracach kolegium sêdziowskiego w roli obserwatorów (bez prawa g³osu).
· lekarz,
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· organizator zawodów lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
· sêdzia - informator.
3.2. Na zawodach rangi: Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, turnieju miêdzynarodowego lub ligi, sêdzi¹ g³ównym sto³u mo¿e byæ jedynie sêdzia kat. A lub M.
Sêdzia kategorii B lub C mo¿e na takich zawodach wystêpowaæ jedynie w charakterze sêdziego bocznego sto³u.
3.2.2 Na zawodach ni¿szej rangi: mistrzostwa województw, gmin i innych sêdzi¹
g³ównym sto³u mo¿e byæ równie¿ sêdzia kategorii B.
3.2.3. Sêdziami nie mog¹ byæ osoby bez przynale¿noci do F.A.P. lub do innych
struktur sêdziowskich jak EAF, WAF.
3.3. Ubiór sêdziego.
3.3.1. Koszulka w paski pionowe czarno-bia³e, spodnie czarne materia³owe, czarne
skarpety i buty, zegarek z sekundnikiem.
3.4. Klub, który wystawia w zawodach min. 10 zawodników, powinien mieæ
swojego sêdziego.
3.5.

Sêdzia g³ówny zawodów.

3.5.1. Sêdzia G³ówny zawodów odpowiada przed F.A.P oraz organizatorem za w³aciwe
i merytoryczne przeprowadzenie zawodów.
3.5.2. Sêdzia g³ówny zawodów zobowi¹zany jest do:
· sprawdzenia pomieszczenia w którym odbywaæ siê bêd¹ zawody,
· do sprawdzenia sto³ów (certyfikat) oraz zgodnoci dokumentacji zawodów z wytycznymi F.A.P.,
· kierowania zawodami zgodnie z przepisami o zawodach,
· sprawdzenia i zatwierdzenia sk³adu par uczestników wg protoko³u,
· przydzielenia par sêdziowskich do sto³ów i nadzór nad ich sêdziowaniem,
· przyjmowania protestów pochodz¹cych od uprawnionych przedstawicieli dru¿yn,
· przeprowadzenia posiedzenia Kolegium Sêdziowskiego przed zawodami i zatwierdzenia wyników po zawodach,
· zatwierdzenia oceny pracy cz³onków Kolegium Sêdziowskiego,
· z³o¿enia raportu, powiadczonego swoim podpisem i podpisem G³ównego sekretarza,
do F.A.P. oraz organizatorowi zawodów nie póniej ni¿ 3 doby po ich zakoñczeniu.
3.5.3. Prawa Sêdziego G³ównego zawodów:
· je¿eli sêdzia uwa¿a, ¿e miejsce zawodów, sto³y, warunki lokalowe lub organizacyjne nie
odpowiadaj¹ odnonym przepisom, ma prawo niedopuciæ do przeprowadzenia zawodów
(definitywnie, lub do czasu usuniêcia usterek - jeli to jest tylko mo¿liwe),
· mo¿e og³osiæ przerwê w zawodach w razie wyst¹pienia zak³óceñ przy ich prowa-
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dzeniu (do czasu ustania jej przyczyn), lub zamkn¹æ zawody w razie niemo¿noci ich
kontynuowania,
· wnieæ zmiany w programie zawodów, je¿eli zaistnieje istotna z punktu widzenia regulaminu lub bezpieczeñstwa zawodników lub innych ich uczestników (sêdziów, publicznoci, itp.) potrzeba,
· odsun¹æ od sêdziowania sêdziów, je¿eli nie s¹ w stanie wykonywaæ swych obowi¹zków
zgodnie z etyk¹ sêdziego armwrestlingu, lub pope³niaj¹ ra¿¹ce b³êdy (powinien o tym
poinformowaæ Kolegium Sêdziowskie i dokonaæ odpowiednich adnotacji w protokole
zawodów i kartach osobowych tych sêdziów),
· nie dopuciæ do zawodów uczestników, którzy nie spe³niaj¹ wymogów komisji weryfikacyjnej,
· usun¹æ zawodników, którzy s¹ technicznie nieprzygotowani, zak³ócaj¹ porz¹dek lub nieodpowiednio siê zachowuj¹ w stosunku do sêdziów, zawodników lub publicznoci,
· wy³¹czyæ z zawodów kapitanów dru¿yn, trenerów lub inne osoby ze sk³adu klubowych
zespo³ów z w/w powodów,
· je¿eli sêdziowie prowadz¹cy walkê nie zgadzaj¹ siê co do werdyktu, to Sêdzia G³ówny
podejmuje ostateczn¹ i nieodwo³aln¹ decyzjê (patrz pkt 2.6.3. i 2.6.6.).
3.6.

Zastêpca g³ównego sêdziego.

3.6.1. Zastêpca wraz z g³ównym sêdzi¹ zawodów jest odpowiedzialny za kierowanie zawodami i ich przebieg.
3.6.2. Je¿eli z jaki wa¿nych przyczyn (np. losowych) Sêdzia G³ówny nie mo¿e dalej pe³niæ swojej funkcji, to przejmuje jego obowi¹zki.
3.7.

Sekretarz g³ówny zawodów.

3.7.1 Obowi¹zki sekretarza g³ównego zawodów;
- sporz¹dza protokó³ z zebrania sêdziowskiego i odprawy technicznej.
- przewodzi losowaniu numerów startowych zawodników,
- sporz¹dza plan zawodów,
- protoko³uje decyzje i rozporz¹dzenia G³ównego Sêdziego zawodów,
- przyjmuje protesty i przekazuje je G³ównemu Sêdziemu zawodów,
- rejestruje dru¿yny do zawodów i przekazuje dokumentacjê G³ównemu Sêdziemu,
- gromadzi dokumentacjê niezbêdn¹ dla G³ównego Sêdziego zawodów .
3.8.

Sekretarz techniczny.

3.8.1. Obowi¹zki sekretarza technicznego:
- prowadzi protokó³ zawodów zgodnie z wymogami,
- sprawdza wraz z Sêdzi¹ G³ównym zawodów stan techniczny sto³ów, podestów i innych
urz¹dzeñ technicznych pod k¹tem zgodnoci z certyfikatami i przepisami,

12

- odnotowuje w dokumentacji wynik walki przekazany przez sêdziego g³ównego sto³u.
- przekazuje protoko³y g³ównemu sekretarzowi.
3.9.

Sêdzia informator:

3.9.1. Sêdzi¹ informatorem mo¿e byæ sêdzia kat. C.
3.9.2 Obowi¹zki sêdziego informatora:
- sprawdza zgodnoæ zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych z list¹
startow¹ ,
- og³asza program oraz regulamin zawodów,
- wzywa kolejne pary do walki,
- przedstawia zawodników mówi¹c kilka s³ów o nich,
- informuje publicznoæ o przebiegu walk,
- wyjania niektóre punkty z przepisów, które mia³y miejsce podczas walki,
- jest ³¹cznikiem pomiêdzy sekretarzem zawodów a Sêdzi¹ G³ównym,
- og³asza wyniki walk, zawodów i nazwiska medalistów,
- wywiesza wyniki zawodów na tablicy og³oszeñ.
3.10. Organizator.
3.10.1.Obowi¹zki organizatora zawodów:
- odpowiada za miejsce przeprowadzenia zawodów pod wzglêdem przepisów przeciwpo¿arowych, zapewnia ochronê zawodów pod k¹tem bezpieczeñstwa i innych
norm, zgodnie z odnon¹ ustaw¹ o imprezach sportowych i zgromadzeniach publicznych,
- organizuje i zapewnia terminowe dostarczenie sto³ów na potrzeby zawodów i innych urz¹dzeñ technicznych w niezbêdnej do w³aciwego przeprowadzenia zawodów jakoci i iloci, oraz podesty, pojemniki z magnezj¹, itp. w porozumieniu i wspó³pracy z F.A.P., (zgodnie z zawart¹ uprzednio umow¹),
- zapewnia scenê - odpowiednie podwy¿szenie wraz z barierkami odgradzaj¹cymi
miejsce walki od publicznoci, jeli s¹ niezbêdne.
- przygotowuje miejsca dla publicznoci tak, aby mo¿liwe by³o w³aciwe przeprowadzenie zawodów, odpowiednio je oznaczaj¹c,
- organizuje sprzêt nag³aniaj¹cy, w³aciwe owietlenie miejsca walki, odpowiedni¹
wentylacjê i klimatyzacjê pomieszczenia,
- rozmieszcza banery i materia³y reklamowe w taki sposób, aby ich ustawienie pozwala³o na w³aciw¹ pracê sêdziów i pozwala³o na ogl¹danie walk bez przes³aniania
widocznoci,
- realizuje wszystkie wskazówki i polecenia Sêdziego G³ównego dotycz¹ce w³aciwego przeprowadzenia zawodów,
- zapewnia na czas zawodów sta³¹ opiekê medyczn¹ (lekarz lub inna przeszkolona
pod k¹tem udzielania pomocy w przypadku urazów osoba z uprawnieniami).
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3.11. Lekarz.
3.11.1. Ponosi odpowiedzialnoæ za obs³ugê medyczn¹ podczas zawodów.
3.11.2. Obowi¹zki lekarza zawodów:
· weryfikuje zawiadczenia lekarskie zawodników,
· prowadzi wizualny ogl¹d zawodnika przed zawodami i dopuszcza go do zawodów,
je¿eli stan jego zdrowia na to pozwala.
· podczas wa¿enia i weryfikacji wraz z sekretarzem i Sêdzi¹ G³ównym podejmuje
decyzjê o niedopuszczeniu do zawodów w przypadku zaistnienia przeciwwskazañ
natury zdrowotnej,
· w trakcie weryfikacji, wa¿enia lub trwania ju¿ zawodów, zg³asza Sêdziemu G³ównemu zawodów, uzasadnione swoj¹ wiedz¹ i sztuk¹ lekarsk¹ oraz dowiadczeniem
podejrzenie stosowania przez zawodników niedozwolonych metod i rodków dopinguj¹cych i u¿ywek (alkohol czy narkotyki). Uczestniczy w badaniu-tecie, mog¹cym
zweryfikowaæ to podejrzenie,
· zapewnia opiekê medyczn¹ w czasie trwania zawodów,
· sk³ada pisemny raport Sêdziemu G³ównemu o ca³okszta³cie przebiegu zawodów
pod wzglêdem medycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem i opisem zaistnia³ych
urazów i kontuzji, oraz podjêtych przez niego decyzjach.
4. OBOWI¥ZKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW.
4.1. Wszyscy uczestnicy zawodów powinni postêpowaæ zgodnie z zasadami
okrelonymi regulaminem FAP.
4.2. Od zawodnika wymaga siê sportowego zachowania. Naganne zachowanie karane bêdzie dyskwalifikacj¹.
4.3. Zawodnik nie ma prawa domagaæ siê zmiany czy wykluczenia sêdziego
przy stole podczas jego walki. Sêdzia sam powinien zrezygnowaæ z sêdziowania
pojedynku, je¿eli uwa¿a, ¿e jego sêdziowanie mo¿e byæ nieobiektywne lub za
takie uwa¿ane. Powodem tego, mo¿e byæ np. sêdziowanie walki, w której uczestniczy zawodnik klubu reprezentowanego przez tego sêdziego.
4.4. Zawodnik do walki przystêpujê ubrany w odpowiedni strój sportowy.
W sk³ad ubioru sportowego wchodzi:
· koszulka z krótkim rêkawem lub na rami¹czkach ewentualnie w specjalna koszulka do si³owania na rêce. Sêdzia G³ówny na uzasadniony wniosek organizatora zawodów lub g³ównego sponsora ma prawo wyegzekwowaæ od zawodników
(kierownicy ekip musz¹ bezwzglêdnie tego dopilnowaæ), wystêpowanie w walkach w koszulkach przez nich dostarczonych.
· spodnie dresowe lub krótkie spodenki,
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· obuwie sportowe (gruboæ podeszwy nieograniczona).
· Zawodnik ma prawo mieæ na g³owie chustê, opaskê lub inne nakrycie. Je¿eli
jest to czapka z daszkiem, to do walki obowi¹zany jest odwróciæ j¹ daszkiem do
ty³u.
4.5.

Zabrania siê:

- korzystaæ z banda¿y, opasek, pasów itp. usztywnieñ na nadgarstkach, ³okciach rêki
walcz¹cej,
- mieæ na rêce walcz¹cej jakiekolwiek przedmioty (obr¹czkê, bransoletkê lub zegarek),
- ¿ucia gumy,
- uczestnictwa w zawodach bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, czy narkotyków.
W razie w¹tpliwoci, co do tego, ¿e zawodnik jest pod wp³ywem alkoholu lub narkotyków, Sêdzia G³ówny ma prawo ( patrz pkt 3.11.2) przeprowadziæ test, a w przypadku pozytywnego wyniku - zdyskwalifikowaæ zawodnika.
4.5.1. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika za w/w przekroczenie, zostaje on
wykluczony z zawodów organizowanych przez F.A.P. na okres 1 roku, a na jego klub
zostaje na³o¿ona kara finansowa w wysokoci 1000 z³.
4.6. Przedstawiciel klubu, kapitan dru¿yny, trener.
4.6.1. Przedstawiciel klubu (trener lub kapitan) ponosi odpowiedzialnoæ za dyscyplinê wród zawodników klubu na zawodach i w miejscach publicznych.
4.6.2. Ka¿dy klub wystawia przedstawiciela (trenera, kapitana, prezesa) do wziêcia
udzia³u w naradach sêdziowskich, odprawach technicznych i konferencjach F.A.P.,
je¿eli takie s¹ przeprowadzane przed zawodami.
4.6.3. Przedstawicielom klubów zabrania siê wtr¹caæ siê w pracê sêdziów i osób
przeprowadzaj¹cych zawody.
4.6.4. Za niewykonywanie swoich obowi¹zków lub publiczne i naganne zachowanie w stosunku do sêdziów, innych zawodników, przedstawiciel klubu mo¿e byæ zdyskwalifikowany. Dru¿yna jego nie mo¿e dalej braæ udzia³u w zawodach. Klub zostaje
zdyskwalifikowany na okres 1 roku. W momencie dyskwalifikacji na Klub nak³ada
siê karê pieniê¿n¹ w wys. 1000 z³.
5. ZASADY WALKI
5.1. Zawodnicy, których nazwiska zosta³y wyczytane maj¹ 60 sekund na podejcie do sto³u. W razie nie stawienia siê w tym czasie przy stole zawodnikowi
odnotowuje siê w tej walce pora¿kê.
5.2. Zawodnik po podejciu do sto³u powinien przywitaæ siê z przeciwnikiem,
a nastêpnie przyj¹æ pozycje startow¹.
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5.3.

Ustawienie.

5.3.1. Na komendê sêdziego £okcie na stó³! (ang. Put elbows on the table) zawodnicy ustawiaj¹ siê, opieraj¹c ³okieæ rêki walcz¹cej na pod³okietniku.
5.3.2. Uchwyt r¹k musi byæ nad centrum sto³u.
5.3.3. £okieæ mo¿e znajdowaæ siê w dowolnym miejscu poduszki pod³okietnika.
5.3.4. Uchwyt - d³oñ przyciniêta do d³oni przeciwnika, kciuk obejmuje kciuk przeciwnika, kostka kciuka musi byæ widoczna, nadgarstki wyprostowane.
5.3.6. Woln¹ rêk¹ zawodnik trzyma siê dr¹¿ka sto³u.
5.3.7. Przedramiê wolnej rêki mo¿e, ale nie musi dotykaæ blatu sto³u.
5.3.8. Barki musz¹ byæ ustawione równolegle do bli¿szej krawêdzi sto³u.
5.3.9. Paznokcie musz¹ byæ krótkie, obciête tak, aby nie raniæ d³oni przeciwnika.
5.3.10.Ramiona przed startem mog¹ byæ pochylone w jedn¹ stronê.
5.3.11. Bark i g³owa nie mo¿e przekraczaæ linii rodkowej sto³u przed i w trakcie
walki.
5.3.12.Przed startem odleg³oæ miêdzy barkiem a przedramieniem ma wynosiæ szerokoæ d³oni, tak jak odleg³oæ miêdzy podbródkiem a rêk¹.
5.3.13.Sêdziowie nie powinni u¿ywaæ si³y przy ustawianiu zawodników, nale¿y zdecydowanie i energicznie dotykaj¹c r¹k i cia³ zawodników, ustawiæ ich w³aciw¹ pozycjê startow¹.
5.4. Sygna³em do rozpoczêcia walki wydawanym przez sêdziego jest komenda
Ready - GO!.
5.5. Na zakoñczenie walki sêdzia podaje komendê STOP, rêkoma zatrzymuje d³onie walcz¹cych i wskazuje zwyciêzcê.
5.6.
na.

Sêdzia musi siê upewniæ czy zawodnicy wiedz¹, ¿e walka zosta³a przerwa-

5.7.

Przegrana.

5.7.1. Przegrywa zawodnik, je¿eli jakakolwiek czêæ od naturalnej linii jego nadgarstka do koñców palców znajdzie siê poni¿ej linii poziomu poduszek lub dotknie
poduszki.
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5.7.2. Za z³amanie zasad w pozycji przegranej (45 stopni od pionu lub wiêcej) zawodnikowi ³ami¹cemu przepisy zalicza siê przegran¹.

5.8. Kontuzje.
5.8.1 W przypadku kontuzji odniesionej w czasie trwania zawodów, nazwisko zawodnika widnieje w protokole a¿ do momentu odniesienia drugiej pora¿ki. (zgodnie
z regulaminem i zasadami przeprowadzania zawodów i walk F.A.P., zawodnik przegrywa walkê w wyniku niemo¿noci uczestniczenia w dalszych walkach zawodów
z powodu odniesionej kontuzji).
5.8.2. Walka, w której zawodnik dozna³ kontuzji jest traktowana jak jego przegrana.
5.9.

Nie ma limitu czasu na rozegranie walki.

5.10. Je¿eli sêdzia g³ówny sto³u lub lekarz stwierdzi, ¿e zawodnik nie jest zdolny do kontynuowania walki, zostaje ona przerwana, a zawodnik ten wpisan¹
pora¿kê.
5.11. Nie ma przerw w trakcie walk lub pomiêdzy kolejnymi walkami, chyba,
¿e zdarzy siê usterka sprzêtu, b³¹d w protokole lub przerwa zostanie zarz¹dzona
przez G³ównego Sêdziego zawodów.
5.12. Komendy.
5.12.1.Wszystkie komendy wydawane s¹ w jêzyku angielskim.
5.12.2.Zawodnik ma obowi¹zek znaæ i rozumieæ znaczenie komend.
5.12.3.Terminologia sêdziowska:

Referee's grip
Ustawienie
sêdziowskie
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Slip-out
Rozerwanie

Put the elbows on
the table
£okcie na stó³

Open the hands
Otworzyæ d³onie

Close the thumbs
Zamkn¹æ kciuki

Close the hands
Zamkn¹æ d³onie

Straighten
the hands
Wyprostowaæ
nadgarstki

Square
the shoulders
Wyprostowaæ
ramiona

Shoulders back
Cofn¹æ ramiona

Knuckle
Poka¿cie kostki
kciuków

Don't move
Nie ruszaæ siê

Ready! Go
Uwaga! Start!

Elbow slip
Zsuniêcie ³okcia
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Elbow lifted
Oderwanie ³okcia

Two fouls
Drugi faul

Injury prone
position
Pozycja niebezpieczna

Warning
Ostrze¿enie

STOP!

One foul
Pierwszy faul

Winner!
Zwyciêzca!

5.13. Ostrze¿enia.
5.13.1.Zawodnik otrzymuje ostrze¿enia za:
· falstart - rozpoczêcie walki przed komend¹ "Ready - GO!",
· je¿eli jeden z zawodników opónia przyjêcie pozycji startowej,
· dyskusjê z sêdzi¹,

· chwilow¹ utratê kontaktu wolnej d³oni z r¹czk¹ sto³u,
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· ignorowanie komend sêdziego,
· zbli¿anie siê do niebezpiecznej pozycji.
5.13.2.
2 ostrze¿enia = 1 faul,
2 faule oznaczaj¹ pora¿kê.
5.13.3.Sêdzia mo¿e daæ ostrze¿enie w trakcie walki nie przerywaj¹c jej.
5.14. Faule.
5.14.1.Zawodnik otrzymuje faul, gdy:
· umylne rozrywa uchwyt,
· zaciska palce umylnie i z³oliwie wbijaj¹c paznokcie w (piêæ wewn¹trz d³oni)
d³oñ przeciwnika,
· jest w pozycji z³amania nadgarstka i wpycha palce w d³oñ przeciwnika, nie mo¿e
utrzymaæ siê w uchwycie,
· poruszy siê przy ustawieniu sêdziowskim,
· przyjmie niebezpieczn¹ pozycjê,

· uniesie ³okieæ (oderwie) od pod³okietnika.

· zsunie ³okieæ z pod³okietnika

· przekroczy barkiem lub g³ow¹ podczas walki liniê centraln¹ sto³u,

· pomaga sobie, naciskaj¹c na d³oñ swoim barkiem,
podbródkiem lub g³ow¹ (niedozwolony kontakt).
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· zejdzie barkiem "walcz¹cej rêki" poni¿ej poziomu blatu sto³u,

· umylnie pchnie w³asn¹ rêkê w ramiê przeciwnika,

· umylnie spycha ³okieæ przeciwnika z poduszki,
· w czasie walki osób niepe³nosprawnych, faulem jest oderwanie poladków od krzes³a lub wózka na którym siedzi zawodnik. Zawodnik powinien byæ przywi¹zany do
krzes³a lub wózka, lecz wtedy zabronione jest unoszenie ich (odrywanie od pod³ogi
lub podestu),
· niestosowne s³ownictwo, niesportowe zachowanie,
· zgadza siê na postawienie (oparcie) nogi przeciwnika o nogê sto³u po swojej stronie,
a podczas walki j¹ spycha,
· je¿eli zawodnik podczas walki (po zg³oszonym przed rozpoczêciem walki braku
pozwolenia przeciwnika na oparcie stopy o nogi sto³u po jego stronie) próbuje siê
o nie zapieraæ swoimi nogami.
5.14.2.Zawodnicy nie otrzymuj¹ faulu, je¿eli jednoczenie oderw¹ ³okieæ od pod³okietnika. Walka zostaje wtedy przerwana i powtórzona.
5.14.3.Po otrzymaniu faulu zawodnicy maj¹ 30 sekund na odpoczynek.
5.15. Ustawienie sêdziowskie.
5.15.1.Zawodnicy maj¹ 60 sekund na ustawienie siê.
5.15.2.Je¿eli ustawienie trwa d³u¿ej albo sêdzia stwierdzi, ¿e zawodnicy nie ustawiaj¹ siê, og³asza 'ustawienie sêdziowskie' (ang. Referee's grip).
5.15.3.Zawodnicy stawiaj¹ ³okcie na pod³okietnikach,
5.15.4.Sêdzia ustawia barki - zawodnicy nie mog¹ siê poruszyæ.
5.15.5.Palce d³oni zawodników s¹ otwarte, d³onie dotykaj¹ siê wewnêtrzn¹ stron¹.
5.15.6.Nastêpnie sêdzia ustawia 'centum'. Nadgarstki powinny byæ proste, d³onie nadal
otwarte.
5.15.7.Sêdzia najpierw zamyka kciuki, a nastêpnie palce. Kostki kciuków musz¹ byæ
widoczne. Sêdzia pyta siê ka¿dego zawodnika, czy chce mieæ kciuk zakryty czy odkryty.
5.15.8.W ustawieniu sêdziowskim faule s¹ przyznawane za poruszenie (od chwili
podania komendy o ustawieniu sêdziowskim do komendy rozpoczêcia walki) jak¹kolwiek czêci¹ w³asnego cia³a.

21

5.16. Rozerwanie.

5.16.1.Po obustronnym rozerwaniu zawodnicy wi¹zani s¹ pasem.
5.16.2.Rozerwaniem, karanym faulem jest umylne wyci¹gniêcie rêki z uchwytu przez
jednego z zawodników w pozycji dla niego wygranej, a któr¹ nie jest w stanie zakoñczyæ, "dobijaj¹c" d³oñ przeciwnika do poduszki.
5.16.3.Rozerwanie w pozycji przegranej oznacza
przegran¹ dla tego zawodnika. Za pozycjê przegran¹
uwa¿a siê odchylenie przedramienia od pionu o 45
i wiêcej stopni.
5.16.4. Za³o¿enie pasa: zawodnicy stawiaj¹ ³okcie na poduszki, d³onie otwarte, stykaj¹ siê wewnêtrznymi powierzchniami, barki cofniête.
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5.16.5. Pasek do wi¹zania mo¿e byæ zapinany na rzepy lub sprz¹czkê. Wymiar pasa:
szer. 2,5cm, d³. 110cm. Wykonany ze specjalnego poliestru. Na pasku mo¿e byæ wykonane logo sponsorów lub klubów.
5.17. Niebezpieczne pozycje.
5.17.1.Pozycje niebezpieczne:
- Zawodnik skrêca tu³ów, wysuwa bark do przodu
(pozostawiaj¹c uchwyt poza p³aszczyzn¹ przedramion)
bez kontroli wzrokowej d³oni.

- Rêka wyprostowana przy jednoczesnym opuszczeniu
barku rêki walcz¹cej poni¿ej linii sto³u (w takiej pozycji
zawodnik przegrywa walkê).

5.17.2. Za przyjêcie niebezpiecznej pozycji zawodnik otrzymuje faul.
5.18. Je¿eli walka zaczyna siê toczyæ poni¿ej linii poduszek sêdzia musi natychmiast przerwaæ pojedynek i og³osiæ wygran¹ dla zawodnika, którego nadgarstek
znajduje siê na górze.
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WSKAZÓWKI DLA SÊDZIÓW
1.SÊDZIA PRZY STOLE
Walki w armwrestlingu sêdziuje przy stole dwóch sêdziów. Sêdzia g³ówny i sêdzia
boczny, zwany te¿ pomocniczym. W celu w³aciwej i obiektywnej oceny walki sêdziuj¹cy j¹ sêdziowie winni podzieliæ siê obszarami jej obserwacji i oceny. Sêdzia
g³ówny przy stole odpowiada za przebieg walki i prawid³owoæ werdyktu koñcowego. Ale do jej w³aciwej oceny ma sêdziego pomocniczego. Sêdzia g³ówny przy stole, podejmuje decyzje koñcowe w oparciu o swoje obserwacje, znajomoæ zasad walki, przepisów i sygnalizowane wskazówki sêdziego pomocniczego. Jego obszar dzia³ania i obserwacji to wszystko, co dzieje siê na stole i nad nim. Z racji swojego usytuowania i lepszej obserwacji bli¿ej siebie znajduj¹cych siê, widocznych bezporednio
mu czêci cia³ walcz¹cych zawodników, ocenia to sam. Natomiast w przypadku braku mo¿liwoci bezporedniej oceny wzrokowej lub dotykiem, opiera siê na umownych sygna³ach swego pomocnika, bêd¹cego po drugiej stronie sto³u, który kontroluje to wszystko ze swojego miejsca. Sêdzia pomocniczy szczególn¹ uwagê skupia na
ocenie ustawienia, zachowania walcz¹cych, bêd¹cych w bli¿szym mu usytuowaniu
oraz prawid³owoci przebiegu walki tak¿e pod sto³em. Dowiadczony sêdzia ma tak¹
podzielnoæ uwagi, zna wszelkie mo¿liwe dzia³ania zawodników, ¿e ¿adne z przewinieñ i b³êdów nie powinno mu umkn¹æ z pola widzenia i os¹du.
1.1.

Sêdzia g³ówny przy stole:

Sêdzi¹ g³ównym przy stole na Mistrzostwach i Pucharze Polski mo¿e byæ sêdzia
klasy M lub A. Na zawodach ni¿szych rang mo¿e byæ to sêdzia kategorii B.
1.1.1. Sêdzia, kontroluje wszystkie czynnoci zawodników przed walk¹, czuwa nad
poprawnym jej przeprowadzeniem i og³asza werdykt po jej zakoñczeniu.
1.2.2. Ustawianie.
Sêdzia G³ówny przy stole stoi tak, aby po jego prawej rêce znajdowa³ siê czerwony
(lub ciemniejszy) pod³okietnik. Zawodnik wyczytany jako pierwszy, podchodzi do
sto³u i zajmuje miejsce od tej w³anie strony. Sêdzia stoi blisko sto³u w jego osi pod³u¿nej. Takie ustawienie pozwala sêdziemu w³aciwe oceniaæ pozycje zawodników,
jej zgodnoæ z zasadami i regulaminem walki. Pozwala tak¿e na wychwycenie wszystkich b³êdów w ustawieniu chwytu zawodników w tzw. "CENTRUM". U³atwia obserwacje i reakcje sêdziego oraz jego bezporedni wp³yw na ustawianie w³aciwej
pozycji przed walk¹, na jej przebieg i zakoñczenie w odpowiednim momencie.
Podczas ustawiania zawodników sêdzia powinien unikaæ u¿ywania si³y. Jej u¿ycie
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mo¿e wywo³aæ u zawodników odruch bezwiednego oporowania i trudniej sobie z
nimi wtedy poradziæ. Powinien do nich mówiæ spokojnym, zdecydowanym tonem,
informuj¹c ich o b³êdach, jakie wykonuj¹ podczas ustawiania siê do walki, nakazywaæ im zmianê w ustawieniu, po³o¿eniu d³oni, ramion, barków i innych czêci cia³a,
maj¹ce istotny wp³yw na w³aciwe przyjêcie pozycji startowej.
Podczas ustawiania siê zawodników, musi dopilnowaæ, aby ich ³okcie znajdowa³y siê
na pod³okietnikach, by barki by³y równoleg³e do osi sto³u. Kontroluje te¿ to, czy
zawodnicy zachowuj¹ w swoim ustawieniu w³aciwe odleg³oci miêdzy uchwytem a
barkiem oraz uchwytem a g³ow¹ (ta odleg³oæ to szerokoæ piêci). W szczególnych
przypadkach, gdy zaaferowani zbli¿aj¹c¹ siê walk¹ zawodnicy w napiêciu przedstartowym, nie reaguj¹ na jego polecenia g³osowe, mo¿e lekkimi zdecydowanymi ruchami, pchniêciami czy poklepywaniem doprowadziæ do w³aciwych reakcji zawodników. W tym dzia³aniu musi zachowaæ umiar i adekwatnoæ swojego postêpowania w
odniesieniu do sytuacji i panuj¹cych przy stole warunków. Sêdzia g³ówny utrzymuje
ze swoim sêdzi¹ pomocniczym ca³y czas kontakt wzrokowy, komunikuj¹c siê z nim
w³aciwymi gestami, a w wyj¹tkowych przypadkach - g³osem. Obserwuje jego gesty,
które pomog¹ mu ustawiæ zawodników, upewnia siê dziêki nim, czy nadgarstek niewidoczny dla niego jest prosty i czy uchwyt jest nad "centrum" sto³u. Zawsze sprawdza przed rozpoczêciem walki czy sêdzia pomocniczy jest na swojej pozycji i czy jest
gotowy do rozpoczêcia jej sêdziowania.
Sêdzia G³ówny ca³y czas upewnia siê czy ustawienie zawodników jest poprawne.
Nie mo¿e pozwoliæ ¿adnemu z zawodników na wymuszenie korzystniejszej dla niego i jego stylowi walki pozycji, przed podaniem komendy do jej rozpoczêcia. Sêdzia
musi widzieæ kciuki obydwu zawodników, a ich nadgarstki musz¹ byæ wyprostowane. Jeli daje zawodnikowi ostrze¿enie za opiesza³e ustawianie siê, musi byæ przekonany, i¿ przyznaje je w³aciwej osobie. Maj¹c kontakt z d³oñmi zawodników, jest w
stanie wyczuæ ich w³aciwe i zgodne z jego poleceniami zachowanie i dzia³anie. Nie
podaje komendy "ustawienie sêdziowskie", jeli to tylko jeden z zawodników powoduje opónienie. Zawodnik ten powinien otrzymaæ ostrze¿enie!
Wydaje komendê do rozpoczêcia walki - "Ready - GO!", jedynie w przypadku, gdy
on i jego sêdzia pomocniczy s¹ przekonani o w³aciwym ustawieniu startowym zawodników do walki. Komendê t¹, podaje tak g³ono i jednoznacznie, aby zawodnicy
jednoczenie mogli j¹ us³yszeæ i zrozumieæ.
1.2.

Sêdzia boczny - pomocniczy.

Sêdzi¹ pomocniczym mo¿e byæ sêdzia ka¿dej kategorii (M, A, B czy C).
1.2.1. Zadaniem sêdziego pomocniczego jest asystowanie sêdziemu g³ównemu przy
stole.
1.2.2. Ustawienie.
Sêdziowie powinni zawodników obserwowaæ i oceniæ ich przygotowanie do walki
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ju¿ z chwil¹ ich podejcia do sto³u. W tym czasie sêdziowie musz¹ sprawdziæ, czy
zawodnicy nie maj¹ na rêce, na któr¹ bêdzie rozgrywana walka zegarków, obr¹czek,
piercionków, banda¿y i opasek oraz czy ich ramiê jest do po³owy swojej d³ugoci
ods³oniête.
Po podejciu zawodników do sto³u, sêdzia boczny pomaga sêdziemu g³ównemu dopilnowaæ przyjêcie przez nich w³aciwej pozycji w ustawieniu ³okci na pod³okietnikach i barków, które musz¹ byæ równoleg³e do osi d³ugiej sto³u. Nastêpnie cofa siê o
krok, (jeli pozwala na to wielkoæ podestu-podwy¿szenia, na którym stoi stó³), przyklêka na jedno kolano lub jedn¹ nog¹ schodzi z podestu, obni¿aj¹c tym samym swoj¹
pozycjê, co pozwala na obserwacjê walki na poziomie wyznaczonym p³aszczyzn¹
bocznych poduszek - uchwycenie momentu dotkniêcia grzbietem d³oni, palcami ich
brzegu czy powierzchni, lub naruszenia tej umownej p³aszczyzny przez d³onie walcz¹cych. Jest to jednoznacznym sygna³em dla sêdziego, który pierwszy to zauwa¿y³,
do przerwania walki i og³oszenia za jej zwyciêzcê zawodnika, którego d³oñ by³a na
górze. Takie ustawienie sêdziego w obni¿onej pozycji pozwala mu widzieæ i w³aciwie oceniaæ pracê nóg zawodników i ewentualne faule, które mog¹ siê zdarzaæ podczas walki. Szczególnie dla sêdziego pomocniczego wa¿ne jest to, co dzieje siê pod
sto³em. Zawodnik przed walk¹, oraz w trakcie jej trwania przyjmuje ró¿ne pozycje,
opieraj¹c siê stop¹ o nogi sto³u po swojej lub przeciwnika stronie. Regulamin walki
w armwrestlingu pozwala na takie dzia³anie, lecz przy pewnych ograniczeniach dotycz¹cych opierania stóp po stronie przeciwnika. Jeli podczas ustawiania do walki
zawodnik nie zg³osi³ sprzeciwu, pozwalaj¹c swojemu przeciwnikowi oprzeæ stopê na
nodze sto³u, znajduj¹c¹ siê po swojej stronie, to nie ma prawa w czasie walki spychaæ
jej czy zbijaæ z tego ustawienia. Takie dzia³anie skutkuje otrzymaniem faulu.
1.2.3. Umowne gesty sêdziego pomocniczego.

Przesuñ uchwyt
w lewo

26

Przesuñ uchwyt
w prawo

Obróæ nadgarstki

Wyprostuj nadgarstki

1.3.

Gotowi do startu

Komendy.

Jeli sêdzia musi przerwaæ walkê, robi to g³ono i wyranie, nak³adaj¹c przy tym d³oñ
na rêce zawodników.
Jeli sêdzia zauwa¿y b³¹d, natychmiast musi na to w³aciwie zareagowaæ! Sêdzia
musi byæ stanowczy i zdecydowany. Je¿eli w trakcie walki, a szczególnie w momencie jej zakoñczenia zdania arbitrów przy stole s¹ odmienne, co do werdyktu koñcowego, powinni oni odejæ od sto³u na stronê, przedstawiæ swój pogl¹d na zaistnia³¹
sytuacjê, oceniæ, co by³o w ich mniemaniu elementem wczeniejszym czy wa¿niejszym przy takiej ich rozbie¿noci w ocenie zdarzenia. Narada winna byæ mo¿liwie
jak najkrótsza i w jej efekcie winna zapaæ koñcowa i zgodna decyzja. Ostateczne
zdanie winien mieæ sêdzia g³ówny przy stole, bior¹c jednak pod uwagê wszystkie
zaistnia³e fakty i rozbie¿ne zdania. W innej sytuacji, na szwank mo¿e byæ wystawiona bezstronnoæ i dobre imiê którego z arbitrów.
1.4.

Niebezpieczna pozycja.

Jednym z podstawowych zadañ sêdziego jest dba³oæ i takie dzia³anie, aby w czasie
walki niedosz³o do jakiejkolwiek kontuzji czy urazu wród walcz¹cych. W niektórych przypadkach nie da siê tego unikn¹æ, ale sêdzia musi uczyniæ wszystko zgodnie
z zasadami i przepisami, aby wyeliminowaæ lub zminimalizowaæ wszelkie niebezpieczne dla ¿ycia i zdrowia zawodników zagro¿enia!
W tym przypadku najwa¿niejsz¹ komend¹ dla sêdziego g³ównego jest -"niebezpieczna
pozycja". Niebezpieczna pozycja ma miejsce wtedy, gdy walcz¹cy przemieszcza swój
tu³ów, pozostawiaj¹c swoje przedramiê odwiedzione nienaturalnie do ty³u. Takie dzia³anie, maj¹ce b³êdne za³o¿enie, ¿e uchroni walcz¹cego przed przegran¹ stwarza ogromne zagro¿enie odniesienia bardzo ciê¿kiej kontuzji. Powoduj¹c takim usytuowaniem
cia³a wzmo¿ony nacisk na stawy, ciêgna i sam¹ koæ ramieniow¹, która znajduje siê
pomiêdzy ³okciem a barkiem, tym samym mo¿e doprowadziæ do jej spiralnego z³amania lub zerwania ciêgien czy przyczepów miêni.
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Sêdzia w takim przypadku natychmiast daje zawodnikowi ostrze¿enie, nakazuje mu
doprowadziæ liniê barkow¹ do pozycji startowej. Gdy zawodnik nie wykona tego
natychmiast, to walka musi zostaæ przerwana i winna strona zostaje ukarana faulem.
Inn¹ niebezpieczn¹ pozycj¹ jest wyprostowanie walcz¹cej rêki, przy jednoczesnym
opuszczeniu jej barku poni¿ej p³aszczyzny sto³u. Zawodnik przyjmuje tak¹ pozycjê,
aby uchroniæ siê od przyci¹gniêcia do poduszki. W tym przypadku jak i w poprzednim, zwiêksza siê ogromnie nacisk na staw ³okciowy i barkowy, co powoduje ryzyko
nadwerê¿enia ³okcia i ciêgien. Zawodnik znajduj¹cy siê w takiej pozycji automatycznie przegrywa walkê.
1.5.

Faule.

Jednym z trudniejszych fauli do zauwa¿enia, jest dotkniêcie d³oni zawodnika barkiem. Gdy zawodnik ma bardzo szybki, dynamiczny start, a sêdzia nie jest zaznajomiony z takim stylem walki zawodnika to faul mo¿e nie zostaæ przez sêdziego wychwycony, a takie krótkie, dynamiczne uderzenie barkiem (tak¿e w ka¿dym momencie walki, niekoniecznie na starcie), mo¿e przechyliæ szale zwyciêstwa na niezas³u¿on¹ stronê. W przypadku, gdy taki sposób walki zawodnika jest znany któremu z
sêdziuj¹cych arbitrów, nale¿y na takie dzia³anie uczuliæ jednego z sêdziów, aby to
wychwyciæ. Sêdzia jednak musi byæ pewny, ¿e zawodnik dotkn¹³ uchwytu swoim
barkiem, zanim orzeknie dla niego faul.
Tak¿e faule ³okcia s¹ zawsze jednymi z najbardziej kontrowersyjnych do orzekania i
budz¹ najwiêcej emocji. Sêdzia powinien pamiêtaæ, ¿e jeli ramiê lub przedramiê
zawodnika ma kontakt z pod³okietnikiem, to nie mo¿na przyznaæ faulu. Faulem ka¿e
siê zawodnika tylko wtedy, gdy koniec ³okcia wystaje poza zewnêtrzn¹ krawêd pod³okietnika lub ramiê (³okieæ) straci kontakt z pod³okietnikiem (zostanie od niej oderwany lub zelizgnie siê).
1.6.

Pasy.

Niektórzy zawodnicy preferuj¹ walkê w pasach, i aby doprowadziæ do tego, stosuj¹
ró¿nego rodzaju rozerwania przez umylne wylizgniêcie palców. Rozerwanie w pozycji przegranej (ramiê odchylone od pionu w stronê poduszki bocznej wiêcej ni¿ 45
stopni), spowodowane przez przegrywaj¹cego zawodnika jest jego przegran¹. Gdy
zawodnik, który wygrywa w wy¿ej wymienionej pozycji, a spowoduje rozerwanie,
(bo jego si³y i przeciwdzia³anie przeciwnika nie pozwalaj¹ mu "dobiæ" jego d³oñ do
poduszki), zostaje ukarany faulem, a walka rozgrywana jest na nowo w pasach. Gdy
sêdzia g³ówny nie mo¿e orzec, kto spowodowa³ wylizgniêcie, orzeka jednoczesne
rozerwanie i stosuje pasy. Jeli nie za³o¿y pasów poprawnie i przytrafi siê wylizgniêcie, to w tym przypadku postêpuje siê jak przy braku winnego i po 60 sekundowej
przerwie powtarza siê walkê (po prawid³owym za³o¿eniu pasów). B³¹d sêdziego nale¿y odnotowaæ w jego karcie oceny.
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1.7.

Werdykt.

Pozycja przegrana jest du¿o ³atwiejsza do zauwa¿enia, je¿eli oczy sêdziego znajd¹
siê na tej samej wysokoci, co umowna p³aszczyzna wyznaczona przez poduszki boczne. W tej pozycji znakomicie widaæ, jak palce lub nadgarstek zawodnika dotknie
poduszki lub przekroczy t¹ p³aszczyznê, a wtedy walka jest przerwana i orzeka siê
zwyciêzcê.
Jeli sêdzia podejmie decyzjê, nie mo¿e dopuciæ do dyskusji z zawodnikami, którzy
uwa¿aj¹ jego werdykt za nies³uszny czy b³êdny! Jeli by³ faul, ustawia ich jeszcze raz
do nastêpnej walki. Jeli by³ to koniec walki, powtarza swój werdykt, a gdy zawodnicy nadal siê sprzeczaj¹, nakazuje obu zawodnikom natychmiastowe opuszczenie miejsca walki. Jeli istnieje taka mo¿liwoæ, sêdzia powinien ostrzec zawodników o ich
nieregulaminowym zachowaniu, i ¿e grozi im to dyskwalifikacj¹ z zawodów. Jeli
nadal przeszkadzaj¹ sêdziemu, mo¿e nakazaæ usun¹æ ich z miejsca (sali), gdzie odbywaj¹ siê zawody. Dopilnowanie wykonania tej decyzji nale¿y do kierownictwa ekipy
zdyskwalifikowanego zawodnika i organizatora zawodów.
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STÓ£
Jeszcze do 1993 roku Mistrzostwa wiata rozgrywano jednego roku na siedz¹co,
drugiego - na stoj¹co. Ostatnie "siedz¹ce" mistrzostwa rozegrano w³anie w 1993
roku. Obecnie walki w pozycji siedz¹c, rozgrywaj¹ miêdzy sob¹ tylko zawodnicy
niepe³nosprawni. Siedz¹ na krzes³ach bez oparcia lub na swoich wózkach inwalidzkich.
Zwolennicy walk stoj¹c uzasadniali jej wy¿szoci tym, ¿e zawodnicy mog¹ w niej
wykorzystaæ si³ê i sprawnoæ ca³ego cia³a i zastosowaæ wiêcej ró¿norodnych i widowiskowych technik.
To wszystko jest przyczyn¹ wystêpowania w czasie walki znacznych obci¹¿eñ, przenosz¹cych siê z walcz¹cych na konstrukcjê sto³u. I w³anie z tego powodu jego wymiary, ich powtarzalnoæ, jakoæ materia³ów u¿ytych do wykonania sto³u w procesie
jego produkcji, jest nies³ychanie wa¿n¹ spraw¹. Bo stó³ jest dla armwrestlera tym,
czym tatami dla judoki, a ring dla boksera!
Jakoæ materia³ów i wykonanie sto³u nie jest bez znaczenia, gdy¿ podczas treningów
i zawodów dzia³aj¹ nañ ogromne si³y, za ka¿da awaria sto³u, mo¿e skoñczyæ siê dla
zawodników powa¿n¹ kontuzj¹!
Ponadto stó³, na którym trenujemy powinien byæ identyczny z tym, na którym bêdziemy walczyæ. Na treningach uczymy siê techniki, przyswajamy sobie nawyki ruchowe, wypracowuj¹c sobie tzw. czucie miêniowe, wiêc nawet niewielkie ró¿nice
wymiarów czy u¿ytych materia³ów mog¹ zmniejszyæ skutecznoæ nauki, i diametralnie wp³yn¹æ na wynik walki.
Wysokoæ sto³u i jego poszczególne wymiary blatu powinny byæ sta³e, i wynosz¹:
Wysokoæ sto³u - od pod³o¿a do powierzchni blatu sto³u - 101,6 cm.
Wysokoæ sto³u do walk na siedz¹co
(dla zawodników niepe³nosprawnych) wynosi - 71,1 cm.
Blat sto³u.
- d³ugoæ blatu - 91,5 cm
- szerokoæ - 66 cm
Konstrukcja blatu to specjalnie wzmocniona, wielowarstwowa p³yta drewniana (sklejka), pokryta specjaln¹ gum¹. Na boki blatu zastosowano wype³nione miêkkim elementami kieszenie. Jego powierzchniê pokrywa siê specjaln¹ odmian¹ skaju o podwy¿szonej wytrzyma³oci i odpornoci na cieranie. Powierzchnia blatu musi byæ
podzielona na dwie wyranie kontrastuj¹ce czêci z wyró¿nion¹ lini¹ rodkow¹ i punktem centralnym - to elementy konieczne do w³aciwego sêdziowania i ustawienia
d³oni na starcie. Kolory nie s¹ jednoznacznie okrelone, wa¿ny jest zdecydowany ich
kontrast.
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Poduszki pod ³okcie - pod³okietniki
- d³ugoæ
- 17,8 cm
- szerokoæ - 17,8 cm
- wysokoæ - 5,1 cm
Pod³okietnik musi byæ wykonany tak, ¿eby nie by³o wyokr¹glonych krawêdzi. Zrobiony jest z dwóch warstw specjalnej gumy. "Ostre" krawêdzie pozwalaj¹ sêdziom
dok³adnie decydowaæ czy zachodzi tzw. "faul ³okcia". Pod³okietniki s¹ wysuniête do
przodu o 5,1 cm (licz¹c od brzegu sto³u).
Pod³okietnik s¹ umieszczone asymetrycznie, inaczej do walk dla prawej i lewej rêki.
Udowodniono naukowo i dowiadczalnie, ¿e walka na asymetrycznie rozmieszczonych pod³okietnikach jest znacznie bezpieczniejsza ni¿ na równoleg³ych.
Poduszki boczne.
- d³ugoæ
- 35,6 cm
- szerokoæ - 5,1 cm
- wysokoæ - 10,2 cm
Osadzenie bocznych poduszek jest tak skonstruowane, ¿e mo¿na je przek³adaæ w
zale¿noci od tego, na któr¹ rêkê toczy siê walka. Poduszek bocznych nie przykrêca
siê do blatu, tylko ich trzpienie wsuwa siê w tak wykonane precyzyjnie otwory, aby
nie by³o luzów i ich przesuwania. Poduszki zrobione s¹ ze specjalnej gumy, co daje
wygodê w walce i zapobiega kontuzjom od gwa³townego uderzenia o nie d³oni¹ czy
nadgarstkiem.
Boczne krawêdzie sto³u.
Boczne krawêdzie blatu sto³u musza byæ miêkkie, aby nie porani³y zapieraj¹cego siê
o nie zawodnika. Zastosowano tu inn¹ gumê, która nie ulega z czasem deformacji.
Uchwyty.
Uchwyty wykonane s¹ ze stali, rade³kowane (dla zwiêkszenia pewnoci chwytu) i
niklowane. Nie wolno stosowaæ uchwytów ogumowanych.
- wymiary uchwytów
- wysokoæ - 15,2 cm
- rednica
- 2,7 cm.
Nogi sto³u.
Jak wa¿nym elementem s¹ nogi sto³u, przekona³ siê niejeden zawodnik.
W czasie walki nie czuje siê bólu. Dopiero póniej widaæ, co siê sta³o z goleniami
zawodnika, który zapiera³ siê nimi o nogi sto³u. Ostre krawêdzie zdzieraj¹ skórê i
rani¹ jak brzytwa.
Dlatego nogi sto³u powinny byæ os³oniête specjaln¹ gum¹. Guma musi gwarantowaæ
przyczepnoæ, ¿eby noga nie zelizgnê³a siê, i jednoczenie chroniæ j¹ przed urazem.
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Pod³oga.
Walcz¹cy zawodnicy, zw³aszcza stosuj¹cy techniki "zapierania siê" stopami o nogi
sto³u, powoduj¹ jego wychwianie, przesuwanie siê czy obrót. Kto, kto to widzia³, a
jeszcze lepiej odczu³ jako jeden z walcz¹cych - doceni jego prawid³owe zamocowanie do pod³o¿a. W poziomych, dolnych elementach konstrukcji znajduj¹ siê otwory
umo¿liwiaj¹ce przykrêcenie sto³u do "pod³ogi". Pod³oga wykonana jest z karbowanej blachy stalowej lub aluminiowej o wymiarach 100 x 100 cm.
Podesty.
Zawodnicy mog¹ za¿yczyæ sobie dostawienia specjalnych podestów. Niweluje to ró¿nice wzrostu, w pewnym stopniu wyrównuj¹c szansê walcz¹cych. Konstrukcja podestu pozwala szybko a jednoczenie stabilnie po³¹czyæ go ze sto³em. Podesty wykonuje siê z karbowanej blachy stalowej lub aluminiowej, b¹d ze sklejki. Wysokoæ podestu - 10 cm.
Stojak na magnezjê.
Poniewa¿ zawodnicy do walki musz¹ uchwyciæ d³oñ przeciwnika, aby wyeliminowaæ mo¿liwoæ wylizgniêcia siê jej z uchwytu, d³onie i ³okieæ walcz¹cych r¹k przed
walk¹ naciera siê magnezj¹. Eliminuje to do minimum wp³yw potu na uchwyt, powoduje lepsze oparcie ³okcia na pod³okietniku. Do zawodów organizator powinien przygotowaæ w bezporedniej bliskoci sto³u, jeden lub dwa stojaki (kosze) z kostk¹ magnezji dla walcz¹cych zawodników.
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