
INTERNATIONAL ARMLIFTING FEDERATION & 

WORLD POWER SPORTS ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

ARMLIFTING 

Κανονισμοί για διοργανώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To Armlifting είναι ένα άθλημα δύναμης στο οποίο οι αθλητές καλούνται να διαγωνιστούν μεταξύ τους 

σε μια σειρά αγωνισμάτων που δοκιμάζουν την δύναμη της λαβής. Τελικός νικητής σε κάθε αγώνισμα  

θα αναδειχθεί αυτός που έχει την δυνατότερη λαβή και κατάφερε να σηκώσει τα περισσότερα κιλά.  

 

 Οι αθλητές διαγωνίζονται στα παρακάτω κατά σειρά αγωνίσματα: 

• Rolling Thunder 

• HUB 

• Silver Bullet  

 

 Οι κατηγορίες βάρους είναι: 

• Άνδρες:  90kg, 110kg, 125kg και +125kg 

• Γυναίκες:  Open 

 

 Ηλικιακές κατηγορίες: 

Open 

 

Rolling Thunder 

Το Rolling Thunder υπάγεται στα Crush αγωνίσματα και είναι το αρχαιότερο και ιστορικότερο αγώνισμα 

του Armlifting. Είναι μια κυλινδρική περιστρεφόμενη οριζόντια λαβή διαμέτρου 6 εκατοστών. 

Ο αθλητής πρέπει να είναι στραμμένος προς το μπροστινό μέρος της πλατφόρμας κοιτώντας τον κεντρικό 

κριτή. Τα πόδια του αθλητή πρέπει να βρίσκονται εκατέρωθεν της συσκευής (loading pin και λαβή). Η 

άρση μπορεί να εκτελεστεί  με οποιοδήποτε χέρι επιθυμεί ο αθλητής. Κατά την διάρκεια της άρσης η 

συσκευή μπορεί να σταματήσει σε κίνηση, αλλά η  παραμικρή κίνηση προς τα κάτω καθιστά την 

προσπάθεια άκυρη. Το ελεύθερο χέρι δεν επιτρέπεται να αγγίζει την λαβή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του 

σώματος του αθλητή. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε υποβοήθηση της άρσης με τους μηρούς (hitching). Ο 

αθλητής πρέπει να έρθει σε θέση ''κλειδώματος'', σε ευθυτενή στάση, δηλαδή με τα γόνατα να είναι ίσια 

σε ευθεία θέση και οι ώμοι τεντωμένοι προς τα πίσω. Ο κεντρικός κριτής μετά από περίπου 2 

δευτερόλεπτα (fixation) δίνει το παράγγελμα 'ΚΑΤΩ' ή 'DOWN' στον αθλητή για να συνοδέψει τη συσκευή 

στην πλατφόρμα ΧΩΡΙΣ να την αφήσει να πέσει από το χέρι του! Το άνοιγμα των ποδίων απαγορεύεται να 

ξεπερνά τα 80cm μετρώντας πάντα από την εσωτερική μεριά των παπουτσιών. Η παραμικρή             



κίνηση - μετατόπιση των πελμάτων κατά την διάρκεια της προσπάθειας απαγορεύεται (η ανύψωση της 

φτέρνας είναι αποδεκτή). Αμέσως μετά το τέλος της προσπάθειας οι 3 κριτές ανακοινώνουν εάν η 

προσπάθεια ήταν έγκυρη ή άκυρη. Για να είναι έγκυρη  μια προσπάθεια πρέπει να τηρούνται όλα τα 

παραπάνω και τουλάχιστον οι 2 εκ των 3 κριτών να δώσουν λευκή σημαία/κάρτα ή λευκό φως. 

Ο αθλητής έχει ένα λεπτό στην διάθεση του από την στιγμή που θα ανακοινωθεί το όνομά του για να 

ανέβει στην πλατφόρμα και μπορεί να προσπαθήσει όσες φορές θέλει (μέσα στην διάρκεια του ενός 

λεπτού) μέχρι να σηκώσει έγκυρα το βάρος που έχει επιλέξει.  

Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα 3 προσπαθειών. 

 

Προσοχή: σε περίπτωση που ο αθλητής αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια ΔΕΝ έχει δικαίωμα να 

εκτελέσει ούτε 2η ούτε 3η προσπάθεια. Επιλέξτε προσεκτικά το βάρος της πρώτης προσπάθειάς σας κατά 

την ζύγιση! 

 

 Λόγοι για τους οποίους μια προσπάθεια κρίνεται άκυρη: 

1. Ανυπακοή στα παραγγέλματα του κεντρικού κριτή. 

2. Ασέβεια στους κριτές και στην οργανωτική επιτροπή. 

3. Σε περίπτωση άκυρης προσπάθειας ο αθλητής έχει δικαίωμα να ρωτήσει ΕΥΠΡΕΠΩΣ τον 

κεντρικό κριτή την αιτία ακύρωσης και ο κριτής με την σειρά του μονολεκτικά να του πει την 

αιτία π.χ. ''FIXATION'', ''LOCKOUT'' κ.τ.λ. 

4. Πιάσιμο της λαβής με το αντίχειρα να βρίσκεται στην ίδια μεριά με τα υπόλοιπα δάχτυλα. Ο 

αντίχειρας πρέπει να βρίσκεται αντίθετα από τα υπόλοιπα δάχτυλα, ώστε η παλάμη να 

''αγκαλιάζει'' την λαβή. 

5. Άγγιγμα του μη περιστρεφόμενου μέρους της λαβής με το χέρι που εκτελεί την προσπάθεια. 

6. Αποτυχία κλειδώματος γονάτων ή/και ώμων. 

7. Αποτυχία συνοδείας της συσκευής στην πλατφόρμα αφού δώσει ο κεντρικός κριτής το 

παράγγελμα 'DOWN'. 

8. Βιαστικό κατέβασμα ή ρίψη της συσκευής στην πλατφόρμα πριν δώσει ο κεντρικός κριτής το 

παράγγελμα 'DOWN'. 
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HUB 

Το HUB υπάγεται στα Pinch αγωνίσματα. Είναι μια κατακόρυφη στρογγυλή λαβή διαμέτρου περίπου 8 

εκατοστών και ύψους περίπου 4 εκατοστών. Ο αθλητής στην ουσία “τσιμπάει” με τα δάχτυλα του την 

λαβή προσπαθώντας έτσι να σηκώσει το βάτος που έχει επιλέξει. Η επιφάνεια που “εκμεταλλεύεται” το 

χέρι του αθλητή είναι εξαιρετικά μικρή καθιστώντας έτσι την προσπάθεια δύσκολη σε πολύ μεγάλο 

βαθμό!  

Ο αθλητής πρέπει να είναι στραμμένος προς το μπροστινό μέρος της πλατφόρμας κοιτώντας τον κεντρικό 

κριτή. Τα πόδια του αθλητή πρέπει να βρίσκονται εκατέρωθεν της συσκευής (loading pin και λαβή). Η 

άρση μπορεί να εκτελεστεί  με οποιοδήποτε χέρι επιθυμεί ο αθλητής. Κατά την διάρκεια της άρσης η 

συσκευή μπορεί να σταματήσει σε κίνηση, αλλά η  παραμικρή κίνηση προς τα κάτω καθιστά την 

προσπάθεια άκυρη. Το ελεύθερο χέρι δεν επιτρέπεται να αγγίζει την λαβή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του 

σώματος του αθλητή. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε υποβοήθηση της άρσης με τους μηρούς (hitching). Ο 

αθλητής πρέπει να έρθει σε θέση ''κλειδώματος'', σε ευθυτενή στάση, δηλαδή με τα γόνατα να είναι ίσια 

σε ευθεία θέση και οι ώμοι τεντωμένοι προς τα πίσω. Ο κεντρικός κριτής μετά από περίπου 2 

δευτερόλεπτα (fixation) δίνει το παράγγελμα 'ΚΑΤΩ' ή 'DOWN' στον αθλητή για να συνοδέψει τη συσκευή 

στην πλατφόρμα ΧΩΡΙΣ να την αφήσει να πέσει από το χέρι του! Το άνοιγμα των ποδίων απαγορεύεται να 

ξεπερνά τα 80cm μετρώντας πάντα από την εσωτερική μεριά των παπουτσιών. Η παραμικρή κίνηση-

μετατόπιση των πελμάτων κατά την διάρκεια της προσπάθειας απαγορεύεται (η ανύψωση της φτέρνας 

είναι αποδεκτή).  Αμέσως μετά το τέλος της προσπάθειας οι 3 κριτές ανακοινώνουν εάν η προσπάθεια 

ήταν έγκυρη ή άκυρη. Για να είναι έγκυρη  μια προσπάθεια πρέπει να τηρούνται όλα τα παραπάνω και 

τουλάχιστον οι 2 εκ των 3 κριτών να δώσουν λευκή σημαία/κάρτα ή λευκό φως. 



Ο αθλητής έχει ένα λεπτό στην διάθεση του από την στιγμή που θα ανακοινωθεί το όνομά του για να 

ανέβει στην πλατφόρμα και μπορεί να προσπαθήσει όσες φορές θέλει(μέσα στην διάρκεια του ενός 

λεπτού) μέχρι να σηκώσει έγκυρα το βάρος που έχει επιλέξει.  

Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα 3 προσπαθειών. 

 

Προσοχή: σε περίπτωση που ο αθλητής αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια ΔΕΝ έχει δικαίωμα να 

εκτελέσει ούτε 2η ούτε 3η προσπάθεια. Επιλέξτε προσεκτικά το βάρος της πρώτης προσπάθειάς σας κατά 

την ζύγιση! 

 

 Λόγοι που μια προσπάθεια κρίνεται άκυρη: 

 Ανυπακοή στα παραγγέλματα του κεντρικού κριτή. 

 Ασέβεια στους κριτές και στην οργανωτική επιτροπή. 

 Σε περίπτωση άκυρης προσπάθειας ο αθλητής έχει δικαίωμα να ρωτήσει ΕΥΠΡΕΠΩΣ τον 

κεντρικό κριτή την αιτία ακύρωσης και ο κριτής με την σειρά του μονολεκτικά να του πει την 

αιτία π.χ. ''FIXATION'', ''LOCKOUT'' κ.τ.λ. 

 Αποτυχία κλειδώματος γονάτων ή/και ώμων. 

 Αποτυχία συνοδείας της συσκευής στην πλατφόρμα αφού δώσει ο κεντρικός κριτής το 

παράγγελμα 'DOWN'. 

 Βιαστικό κατέβασμα ή ρίψη της συσκευής στην πλατφόρμα πριν δώσει ο κεντρικός κριτής το 

παράγγελμα 'DOWN'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silver Bullet 

Το Silver Bullet είναι ένα Crush αγώνισμα στο οποίο ο αθλητής καλείται να κλείσει ένα συγκεκριμένο 

ταναλάκι-gripper στις άκρες των σκελών του οποίου τοποθετείται και μαγκώνεται ένα αντικείμενο που 

θυμίζει σφαίρα, στην άκρη του οποίου κρέμεται ένα δίσκος βάρους 2,5 κιλών.  

Οι άκρες του gripper ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνούν την οριζόντια γραμμή που είναι χαραγμένη επάνω στην 

μεταλλική σφαίρα.  

Σκοπός του αθλητή είναι να κρατήσει την σφαίρα το δυνατόν περισσότερο μέχρι να γλιστρήσει από τις 

άκρες του gripper και να πέσει στο έδαφος.  

Η σφαίρα τοποθετείται ανάμεσα στις άκρες των σκελών του gripper με την βοήθεια του ελεύθερου 

χεριού, κατόπιν το ελεύθερο χέρι απομακρύνεται και απαγορεύεται να ακουμπήσει ξανά σε οποιοδήποτε 

σημείο του σώματος του αθλητή και το χέρι που κρατάει σφιχτά το ταναλάκι τεντώνεται, ώστε να  βρεθεί 

παράλληλα με το έδαφος. (Ελαφριά κάμψη του αγκώνα επιτρέπεται). 

Τότε αμέσως ο κριτής πατάει έναρξη στο χρονόμετρο. Ο χρόνος σταματάει με το που φύγει η σφαίρα και 

αρχίσει να οδεύει προς την πλατφόρμα! 

Οι άνδρες θα έχουν την δυνατότητα να διαγωνιστούν με το επίσημο Ironmind Captains of Crush (CoC) 2 ή 

3 και οι γυναίκες με το CoC 0,5. 

Η αντίσταση του gripper υπερτερεί του χρόνου, για παράδειγμα, εάν ένας αθλητής έκανε 5'' με το CoC 3 

κερδίζει τον αθλητή που θα έκανε 45'' με το CoC 2. 

Ο αθλητής έχει μόνο μια προσπάθεια και 1 λεπτό στην διάθεσή του μέχρι να τοποθετήσει επιτυχώς την 

σφαίρα στο gripper και να ξεκινήσει. Σε περίπτωση που αποτύχει ή γλυστρήσει και πέσει ο δίσκος 

κατευθείαν με το που ξεκινήσει έχει δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσει, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το όριο 

του ενός λεπτού. Εάν λήξει το 1 λεπτό και ο αθλητής αποτύχει στην τοποθέτηση και στο κράτημα του 

δίσκου η προσπάθεια είναι άκυρη! 

 

 Λόγοι που μια προσπάθεια κρίνεται άκυρη: 

• Ανυπακοή στα παραγγέλματα του κεντρικού κριτή. 

• Ασέβεια στους κριτές και στην οργανωτική επιτροπή. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ενδυμασία αθλητή: 

Υποχρεωτικά singlet ή αθλητικό σορτς, μπλουζάκι κοντομάνικο, αθλητικά παπούτσια, κάλτσες.  

Οι αγκώνες και τα γόνατα του αθλητή πρέπει να είναι ορατά!  Σε περίπτωση μη κατάλληλης 

αθλητικής περιβολής δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στον αθλητή!  

 

 Εξαιρέσεις ΔΕΝ θα γίνονται! 

1. Knee wraps, wrist wraps, επιγονατίδες και επιαγκωνίδες απαγορεύονται! 

2. Επίσης η χρήση tape, χανζαπλάστ κ.τ.λ. απαγορεύεται! 

3. Η χρήση μαγνησίας επιτρέπεται(όχι σε υγρή μορφή). 

4. Μόνο η μαγνησία που προσφέρεται από τον διοργανωτή είναι δεκτή! 

 

 


