
       

                                                                                                                             Затверджено 

                                                                                            Президією ФГСУ 

                                                                                      03.02.2021 р. 

 

ФЕДЕРАЦІЯ ГИРЬОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ 

Календарний план змагань на період від 01.01.2021 р. до 31.12.2021 р. 

№ 

п/п 

 

ЗМАГАННЯ 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення  

 1. Відкритий чемпіонат  м Києва з гирьового 

спорту серед студентів та школярів 

 

За 

призначенням 

Київ 

 2.     12-й чемпіонат України серед студентів  ЗВО   

(юнаки-довгий цикл, дівчата-ривок) 

26.02.21 

28.02.21 

Бориспіль, 

Київська обл. 

 

3. Чемпіонат України серед юнаків (двоборство) і 

дівчат (ривок) 2003-2005 р.н. 

21.02.21 

24.02.21 

Бориспіль, 

Київська обл. 

 

4. 2-й міжнародний  турнір пам’яті В.М.Махна – 

чол.,жін.,ветерани (поштовх довгим циклом 

двома та однією рукою) 

За 

призначенням 

  За 

призначенням. 

 

 

5. 7-й Відкритий Кубок пам’яті  Генерала Петрова 

В.С. серед збірних команд силових структур та 

правоохоронних органів 

05.03.21 

07.03.21 

Запоріжжя 

6. 4-й Кубок Австралії IGSF у програмі 6-го 

спортивного фестивалю Австралії Арнольд 

https://arnoldsportsfestival.com.au 

За 

призначенням  

Мельбурн, 

Австралія 

7. 6-й Відкритий Кубок пам’яті Є.Ф.Гарнич-

Гарницького (чол.,  жін.,ветерани –  поштовх 

довгим циклом 2-гир і 1-ї гирі, напівмарафон: 

поштовх і ривок довгим циклом;    спортсмени з 

інвалідністю (чол..жін.) 

02.04.21 

05.04.21    

Київ 

  

8. Чемпіонат  України серед чоловіків, жінок,   

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

02.04.21 

05.04.21    

Київ 

 

9. Чемпіонат  України серед   юніорів 1999-2002 

року народж. (поштовх довгим циклом 2-гир і 

1-ї гирі) 

02.04.21 

05.04.21    

Київ 

 

10. Чемпіонат  України серед ветеранів - чоловіки, 

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

02.04.21 

05.04.21    

Київ 

 

11. Кубок Апостола Андрія Первозванного серед 

вихованців  недільних шкіл 

Травень -за 

призначенням  

Запоріжжя 

12. Відкритий чемпіонат  ЦР ФСТО «Колос» Травень Ворохта, 
Ів.Франківська 

обл. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farnoldsportsfestival.com.au%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JseM4xG1Qhq4OI1ZksAi8cuOsSOC_Zwd3T_pjN3RFFnoJmUMP87sJffg&h=AT3VwbCJs_TsczEd8P7umMzpxHZgP_P6Xd6ScQzP_9G6zsRWjxkYCVmTM4cyVxvTjiVENNuOWKhPaZt6RktrNtZoWaLpuoV2pOYry4tj2yjr_EBM-PQ4uoWEQ3gpj0_sJOsa


13. 21-й Міжнародний фестиваль гирьового спорту 

(оригінальні та екстремальні вправи з гирями) 

14.05. 21 

16.05. 21 

Мінськ, 

Біларусь 

14. 10-й чемпіонат світу з гирьового спорту серед 

студентів ( чол.. – поштовх   довгим циклом; 

дівчата – ривок)     

Червень  

 15-30 

  2021 

 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

15. 28-й 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 ), 

напівмарафон, естафети      

Червень  

 15-30 

  2021 

 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

16. Чемпіонат світу серед  юніорів 1999 -2002 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)                          

Червень  

 15-30 

   2021 

 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

17. 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 ), 

напівмарафон       

Червень  

 15-30 

  2021 

 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

18. Чемпіонат світу серед юнаків та дівчат 2003-

2005 року народження (юнаки - окремі вправи; 

дівчата - ривок) 

Червень  

 15-30 

  2021 

 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

19. 3-й чемпіонат світу серед спортсменів з 

інвалідністю (чоловіки, жінки) 

Червень  

 15-30 

  2021 

 

Афіни 

(Лоутраки), 

Греція 

20. Міжнародний навчально-тренувальний збір та 

міжнародний сертифікований семінар-тренінг 

для суддів, тренерів і викладачів. 

За 

призначенням 

За 

призначенням 

Греція, Єгипет 

21. Чемпіонат  України серед ветеранів – (чоловіки 

- двоборство, жінки – короткий поштовх двох 

гир, ривок),  

За 

призначенням                

Токмак, 

Запорізька 

22. Чемпіонат  України серед чоловіків, жінок,   

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

двох гир,ривок) , напівмарафон, естафети 

За 

призначенням                

Токмак, 

Запорізька 

23. Чемпіонат  України серед   юніорів 1999-2002 

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

–  кроткий поштовх двох гир, ривок)   

За 

призначенням                

Токмак, 

Запорізька 

24. Всеукраїнський дитячо-юнацький турнір 

«Кубок Ядрового герцю» 

17.09.21 

19.09.21 

Запоріжжя 



 

25. Чемпіонат України серед школярів   (юнаки – 

поштовх, ривок, двоборство; дівчата – ривок) 

08.10.21 

11.10.21 

Токмак, 

Запорізька 

26. 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, естафети                       

За 

призначенням 

За 

призначенням 

27. Відкритий чемпіонат Європи серед  юніорів 

1999-2002р.н 

( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир   ; жінки – поштовх довгим 

циклом і ривок однієї гирі    )                          

За 

призначенням 

За 

призначенням 

28. Відкритий чемпіонат Європи 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 )                   

За 

призначенням 

За 

призначенням 

29. 2-й відкритий чемпіонат Європи з гирьового 

спорту серед спортсменів з інвалідністю 

(чоловіки, жінки) 

За 

призначенням 

За 

призначенням 

30. 2-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                        

Серпень-

вересень  

Ташкент, 

Узбекистан 

31. 1-й Відкритий чемпіонат Азії серед  юніорів 

1999 -2002р.н 

( чоловіки- двоборство, поштовх  довгим 

циклом двох гир   ; жінки – поштовх довгим 

циклом і ривок однієї гирі    )                          

Серпень-

вересень 

Ташкент, 

Узбекистан 

32. 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 )                   

Серпень-

вересень 

Ташкент, 

Узбекистан 

33. 1-й відкритий чемпіонат Азії з гирьового 

спорту серед спортсменів з інвалідністю 

(чоловіки, жінки) 

Серпень-

вересень 

Ташкент, 

Узбекистан 

34. Кубок України (фінал) - (чоловіки –   

двоборство, жінки – ривок), напівмарафон, 

естафети 

10.12.21 

12.12.21  

Київ 


