
  



  

 Змагання проводяться серед чоловіків - у поштовху довгим циклом і жінок – у 

ривку ( 22 роки і старші),   

 

     Вагові категорії :  

чоловіки:   до 60, 65,70, 75,  80, 90, понад 90 кг; 

жінки:      до 60, 70, понад 70 кг; 

  

Змагання проводяться згідно з  Правилами Федерації гирьового спорту України. 

що відповідають Правилам Міжнародної Федерації гирьового спорту.      

     Вік учасників визначається за роком народження, що вказаний у паспорті.    

     Кількісний склад учасників у кожній ваговій категорії не обмежений.  Усі 

учасники змагань повинні мати страховий поліс від нещасного випадку.   

     Склад команди: 

чоловіки          спортсмени  7,    тренер 1,    

жінки              спортсменки 3,    тренер 1,  представник 1; 

      

 Вага гир: 

для чоловіків   – 32 кг; 

для жінок       –  16 кг. 

     Переможці та призери змагань в особистому заліку  визначаються у  кожній 

ваговій категорії за найбільшою кількістю підйомів у  поштовху довгим циклом 

- чоловіки, і ривку - жінки. 

      Переможці у командному заліку   визначаються за більшою сумою очок до 

10 учасників команди  ( чоловіки - 7, жінки -3)   

      Таблиця 1: оцінка результатів учасників змагань з гирьового спорту  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бали 36 33 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 

Місце 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Бали 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

       25 місце  і наступні - оцінка 1 бал.   

                                      5. Програма змагань                                                                

       11.04.2014      з 16:00                 прибуття команд, 

                             17:00 – 18:00        зважування учасників змагань   

       12.04.2014      10:00                    урочисте  відкриття змагань;                                       

                             10:15 – 17:00        змагання учасників змагань  

                              17:30                   нагородження  переможців і призерів   

                                                         загань; акриття змагань, від’їзд команд             

6. Нагородження 

       Учасники змагань, які посіли 1, П, Ш  місця у кожній ваговій категорії, 

нагороджуються дипломами  і медалями Федерації гирьового спорту України  

відповідних ступенів.  

      Команди нагороджуються дипломами і  кубком Федерації.   

 



 

                7 . Умови прийому учасників змагань. Фінансування 

        Витрати по організації та проведенню змагань, нагородження переможців і 

призерів змагань медалями, кубками і дипломами,   оплата обслуговуючого 

персоналу, друкування афіш, розміщення реклами, тощо - за рахунок  

Федерації, зацікавлених установ, організацій та спонсорів.  

      Витрати на відрядження учасників змагань,  суддів, тренерів і представників 

команд  (проїзд в обох напрямках, добові у дорозі, проживання, харчування) – 

за  рахунок організацій, що відряджають.   

                           8. Порядок підготовки спортивних споруд      

       Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 

року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших  

 спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів”: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників ; 

- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при 

проведенні змагань здійснює робоча комісія відповідної 

облдержадміністрації; 

- власник спортивної споруди не менше, ніж за 4 години до початку змагань 

зобов”язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення 

змагань. 

- невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за 

собою відповідальність, передбачену законодавством України. 

9. Медичне забезпечення змагань 

     Відповідно до “Положення про медичне забезпечення спортивних заходів”, 

що затверджене наказом Мвіністерства  охорони здоров’я України  від 

27.10.2008 р. № 614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів 

здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними і 

міськими диспансерами, центрами незалежно ві їх відомчої належності, 

відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів 

загальної мережі. 

     До медичного забезпечення змагань залучаються  кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря обов’язкова на змаганнях усіх рангів. 

     Лікар входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного 

судді. Усі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників,  

суддів, організаторів змагань. 

     Лікар представляє в оргкомітет чи суддівську колегію план медичного 

забезпечення змагань, а також звіт після їх закінчення. 

 

 

 

 

 



 

10.Заявка 

       Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до організаційного 

комітету не  пізніше, ніж за 20 днів до початку змагань. 

         В іменній заявці повинно бути вказано прізвище, ім’я, по батькові, вік та 

кваліфікація кожного учасника, вид змагань, до яких він допускається, висновок 

лікаря про допуск. Дата, підпис лікаря та печатка лікарсько- 

фізкультурного диспансеру або лікувально-прфілактичного закладу, де 

спортсмен знаходиться під наглядом, повинні бути вказані напроти прізвища 

кожного учасника. Печатка інших закладів або особиста печатка лікаря не 

дійсні. Заявка повинна бути у надрукованому вигляді. 

         Іменні заявки (два примірники), завірені диспансером чи лікувально-

профілактичним закладом та затверджені керівником структурного підрозділу з 

питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації і 

організацією, що відряджає, страховий поліс, свідоцтво про народження або 

паспорт з довідкою про прописку, ідентифікаційний код, кваліфікаційна книжка 

спортсмена, подаються безпосередньо до мандатної комісії. 

         До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили в установлений 

термін свою участь у змаганнях.   

         Тренери і учасники змагань повинні мати ідентифікаційний код. 

         Телефон для довідок: 044-289-67-48; т-н/факс: 045-95-35-336.        

         Команда або спортсмени, які не подали вищевказані документи,                                    

до змагань не допускаються. 

         Протоколи про результати змагань, що внесені до Єдиного календарного 

плану спортивних заходів України, надсилаються до Мінмолодьспорту  

протягом 5-х календарних днів на адресу: 

          Міністерство молоді та спорту України, 

          вул.. Еспланадна, 42, 

          м. Київ, 01 601. 

            

              

                 Цей регламент є офіційним  викликом  на змагання!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      

 


