
                                                                                                                               Затверджено 

                                                                                            Президією ФГСУ 

                                                                                      07.12.2018 р. 

 

ФЕДЕРАЦІЯ ГИРЬОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ 

Календарний план змагань на період від 01.01.2019 р. до 31.12.2019 р. 

№ 

п/п 

 

ЗМАГАННЯ 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення  

 1. 10-й чемпіонат України серед студентів  внз   

(юнаки-довгий цикл, дівчата-ривок) 

22.02.19 

24.02.19   

Київ 

 

 2.     Чемпіонат України серед юнаків (двоборство) і 

дівчат (ривок) 2001-2003 р.н. 

22.02.19 

24.02.19 

Київ 

 

 3.  5-й Відкритий Кубок пам’яті  Генерала Петрова 

В.С. серед збірних команд силових структур та 

правоохоронних органів 

01.03.19 

02.03.19 

Запоріжжя 

 4. Чемпіонат  України серед чоловіків, жінок,   

(поштовх довгим циклом 2-гир і 1-ї гирі), 

напівмарафон   

15.03.19 

18.03.19    

Київ 

 

5. Чемпіонат  України серед   юніорів 1997-2000 

року народж. (поштовх довгим циклом 2-гир і 

1-ї гирі) 

15.03.19 

18.03.19    

Київ 

 

 6. Чемпіонат  України серед ветеранів - чоловіки, 

жінки (поштовх довгим циклом 2-гир і 1-ї гирі) 

15.03.19 

18.03.19    

Київ 

 

7. Відкритий Кубок пам’яті Є.Ф.Гарнич-

Гарницького (чол.  жін. –  поштовх довгим 

циклом 2-гир і 1-ї гирі, напівмарафон;    

спортсмени з інвалідністю (чол..жін.) 

15.03.19 

18.03.19    

Київ 

  

8.  9-й чемпіонат світу з гирьового спорту серед 

студентів ( чол.. – поштовх   довгим циклом; 

дівчата – ривок)     

03.04.19 

07.04.19 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

9. Відкритий чемпіонат Європи серед  чоловіків і 

жінок ( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир і однієї гирі ; жінки – поштовх 

довгим циклом і ривок однієї гирі, короткий 

поштовх і поштовх довгим циклом двох гир ), 

напівмарафон                        

03.04.19 

07.04.19 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

10. Відкритий чемпіонат Європи серед  юніорів 

1997 -2000р.н 

( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир   ; жінки – поштовх довгим 

циклом і ривок однієї гирі    )                          

03.04.19 

07.04.19 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

11. Відкритий чемпіонат Європи серед  ветеранів   

( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир і однієї гирі ; жінки – поштовх 

довгим циклом і ривок однієї гирі, короткий 

03.04.19 

07.04.19 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 



поштовх і поштовх довгим циклом двох гир )                   

12. 2-й відкритий чемпіонат Європи з гирьового 

спорту серед спортсменів з інвалідністю 

(чоловіки, жінки) 

03.04.19 

07.04.19 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

13. Відкритий турнір Балканських країн 03.04.19 

07.04.19 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

14. 3-й Відкритий чемпіонат   Ізраілю (чол.- двоб.,   

поштовх довгим  циклом;, жін.- ривок,    

поштовх довгим  циклом однією рукою, 

естафети).   

11.04.19  

12. 04.19 

Тель Авів, 

Ізраіль 

15. Міжнародний турнір    пам'яті У.Кундзіньша 

(поштовх довгим циклом 5хв.)      

03.05.19 

05.05.19 

Талси, 

Латвія 

16. Кубок Апостола Андрія Первозванного серед 

вихованців  недільних шкіл 

Травень -за 

призначенням  

Запоріжжя 

17. Міжнародний Кубок Вієстура  ( ривок однією 

рукою 60 хв.) 

24.05.19 

26.05.19 

Піньки, 

Латвія 

18. 1-й Відкритий чемпіонат Азії серед  чоловіків і 

жінок ( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир і однієї гирі ; жінки – поштовх 

довгим циклом і ривок однієї гирі, короткий 

поштовх і поштовх довгим циклом двох гир ), 

напівмарафон                        

08.06.2019 

12.06.2019 

Ташкент, 

Узбекистан 

19. 1-й Відкритий чемпіонат Азії серед  юніорів 

1997 -2000р.н 

( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир   ; жінки – поштовх довгим 

циклом і ривок однієї гирі    )                          

 08.06.2019 

12.06.2019 

Ташкент, 

Узбекистан 

20. 1-й Відкритий чемпіонат Азії серед  ветеранів   

( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир і однієї гирі ; жінки – поштовх 

довгим циклом і ривок однієї гирі, короткий 

поштовх і поштовх довгим циклом двох гир )                   

08.06.2019 

12.06.2019 

Ташкент, 

Узбекистан 

21. 1-й відкритий чемпіонат Азії з гирьового 

спорту серед спортсменів з інвалідністю 

(чоловіки, жінки) 

08.06.2019 

12.06.2019 

Ташкент, 

Узбекистан 

22. Чемпіонат світу серед юнаків та дівчат 2001-

2003 року народження (юнаки - окремі вправи; 

дівчата - ривок) 

08.06.2019 

12.06.2019 

Ташкент, 

Узбекистан 

23. Відкритий міжнародний турнір Федерації 

силових видів і гирьового спорту Узбекистану 

(чоловіки - двоборство, жінки - ривок)  

08.06.2019 

12.06.2019 

Ташкент, 

Узбекистан 

24. Чемпіонат  України серед ветеранів – (чоловіки 

- двоборство, жінки – короткий поштовх двох 

27.06.19 

30.06.19                

Токмак 



 

гир, ривок) 

25. Чемпіонат  України серед чоловіків, жінок,   

(чол.. – двоборство, жін.. –  короткий поштовх 

двох гир,ривок)   

27.06.19 

30.06.19                

Токмак 

26. Чемпіонат  України серед   юніорів 1997-2000 

року народж. (юніори.. – двоборство, юніорки.. 

–  кроткий поштовх двох гир, ривок)   

27.06.19 

30.06.19               

Токмак 

27. Міжнародний фестиваль гирьового спорту 

(оригінальні і екстремальні вправи з гирями) 

05.07. 19 

07.07. 19 

Мінськ, 

Біларусь 

28. Всеукраїнський дитячо-юнацький турнір 

«Кубок Ядрового герцю» 

13.09.19 

18.09.19 

Запоріжжя 

29. Чемпіонат України серед школярів   (юнаки – 

поштовх, ривок, двоборство; дівчата – ривок) 

Вересень-

жовтень (за 

призначенням) 

Бориспіль 

30. Чемпіонат світу серед  ветеранів   

(чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир і однієї гирі ; жінки – поштовх 

довгим циклом і ривок однієї гирі, короткий 

поштовх і поштовх довгим циклом двох гир )       

01.11.2019 

11.11.2019 

Мельбурн 

Австралія 

31. Чемпіонат світу серед  чоловіків і жінок 

(чоловіки-  двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир і однієї гирі ; жінки – поштовх 

довгим циклом і ривок однієї гирі, короткий 

поштовх і поштовх довгим циклом двох гир )       

01.11.2019 

11.11.2019 

Мельбурн 

Австралія 

32. Чемпіонат світу серед  юніорів 1997 -2000 р.н.  

(чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир і однієї гирі,; жінки – поштовх 

довгим циклом і ривок однієї гирі, короткий 

поштовх  і поштовх довгим циклом двох гир)                          

01.11.2019 

11.11.2019 

Мельбурн 

Австралія 

33. 2-й чемпіонат світу з гирьового спорту серед 

спортсменів з інвалідністю (чоловіки, жінки) 

01.11.2019 

11.11.2019 

Мельбурн 

Австралія 

34. Кубок України (фінал) - (чоловіки –   

двоборство, жінки – ривок) 

06.12.19 

09.12.19     

Київ 


