
 

 

  

  РЕГЛАМЕНТ №_____ 

про чемпіонат  України серед школярів 

 загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків і  дівчат, з гирьового спорту  

за правилами ФГСУ 

  

      1.Цілі  і завдання заходу   

     Чемпіонат України серед школярів загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків і 

дівчат з гирьового спорту (далі – Чемпіонат),  проводиться  з метою: 

      популяризації та підвищення престижу гирьового спорту серед школярів, 

юнаків і дівчат, як засобу оздоровлення та залучення школярів до занять 

фізичною культурою і спортом; 

      популяризації гирьового спорту в Україні, визначення кращих команд закладів 

середньої освіти; 

     підвищення рівня майстерності та якості навчально-тренувальної роботи  в 

командах загально освітніх шкіл. 

 

2. Сроки та місце проведення заходу 

     Чемпіонат України серед школярів загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків і 

дівчат з гирьового спорту (далі – Чемпіонат),  проводиться  8-11 жовтня 2021 р., 

за адресою : м. Токмак, Запорізька обл., вул..Центральна, 13, Спортивний 

комплекс.    

  

      3. Організація та керівництво проведенням заходу 

        Загальне керівництво організацією та проведенням Чемпіонату здійснюється   

Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

(далі – КВФС МОН)  та Федерацією гирьового спорту України (далі – Федерація).    

        Відповідальність за організацію Чемпіонату покладається на    Федерацію   та 

Запорізьке обласне відділення (філію) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України.  

       Відповідальність за безпосереднє проведення  Чемпіонату покладається на    

Головну  суддівську колегію Чемпіонату (далі – ГСК чемпіонату) яка 

запропонована Федерацією та  затверджена наказом КВФС МОН та Федерацію 

гирьового спорту Запорізької області. 

      Головний суддя змагань: суддя міжнародної категорії Шаповал Валерій 

Дмитрович  (м. Токмак).        т-н: 099-350-76-70;  0976003510 

         

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

          Голова Комітету з фізичного      

          виховання та спорту\Міністерства   

          освіти і науки України 

 

                    ___________ В. Г. Стеценко 

                         

                 «___»  ___________ 2021 р. 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                 Президент Федерації  

                  гирьового спорту України   

 

 

                 ____ _____Ю. В. Щербина                             

                                                                                                        

                 “17” серпня 2021 р. 

 



 

      4. Учасники  змагань 

До участі у Чемпонаті допускаються школярі загальноосвітніх шкіл і 

ДЮСШ (юнаки і дівчата).   

Кількісний склад учасників у кожній ваговій категорії не обмежений.  

 Склад команди: 7 юнаків, 3 дівчини, 1 тренер. 

         У змаганнях беруть участь юнаки і дівчата відповідних вікових груп і 

вагових категорій.  Вік учасників визначається за роком народження.: 

     Юнаки: 
Вікова група/ 

рік народж. 

Вагова категорія/ кг Вага гир/ 

кг 
2003-2004 до 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 24 
2005-2006 до 50,55,60,65,+65 16 
2007-2008 до 45,55,65,+65 12 
2009-2010 40,45,+45 8 

2011 р-н. і молодші до 35,+35 4 
 

                 Дівчата: 

Вікова група/ 

рік народж. 

Вагова категорія/ кг Вага гир/ 

кг 
2003-2005 до 50,60,+60 16 
2006-2007 до 50,60,+60 12 
2008-2010 до 40,45,+45 8 

2011 р-н. і молодші до 35,+35 4 

 

 

5. Характер заходу 

Змагання особисто-командні. 

Чемпіонат проводиться за діючими правилами Федерації гирьового спорту 

України,, що відповідають правилам Міжнародної Федерації гирьового спорту у 

поштовху двох гир (П2) і ривку(Р) – юнаки та поштовху довгим циклом однієї 

гирі (ДЦ!) і  ривку(Р) – дівчата.          

        

6. Програма проведення змагань  

   Програма чемпіонату: 

8 жовтня   -  (день приїзду) .   

      17:00-18:00 - зважування учасників; 

      18:00-20:00 засідання   суддівської колегії разом з представниками і тренерами 

команд. 

 

  9 жовтня  09:45 - офіційне  відкриття змагань; 

     10:00 – початок змагань; 

     10:00 – 17:00 - змагання юнаків - П2 та дівчат- ДЦ1;   

     17:30 - нагородження  переможців і призерів загань; 

 

     10 жовтня    

     10:00 – продовження змагань; 

     10:00 – 17:00 - змагання юнаків   та дівчат - Р  ;  



     17:30 – офіційне закриття Чемпіонату, нагородження переможців і призерів 

змагань.  

 

11 жовтня   - день від’їзду. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

      Підготовка місць проведення чемпіонату здійснюється 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». 

       Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до «Положення про 

систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні», затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.06.2014 р. № 401 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07.07.2014 року № 746/25523.  

        Під час проведення змагань учасники повинні дотримуватись вимог чинного 

законодавства та умов Постанов КМУ від 17.02.2021 № 104 «Про внесення змін 

до деяких актів Кабінету Міністрів України» та від 09.12.2021 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».  

З метою забезпечення противірусних заходів у зв’язку з поширенням 

коронавірусу COVID- 19 змагання проводяться без глядачів з дотриманням 

необхідних заходів безпеки, які забезпечує Федерація:  

 при проведенні зважування спортсмени, тренери і судді повинні бути в масках. 

У приміщенні для зважування знаходяться не більше двох суддів, і двох учасників 

змагань з дотриманням відстані між ними -2 м;  

 відстань між помостами, на яких знаходяться учасники змагань, не менше 1,5 

м;  

 відстань між суддями і учасниками змагань на помостах – 4 м;  

 під час проведення змагань судді, тренери і спортсмени, які не змагаються, 

знаходяться в масках;  

 

         Під час зважування і проведення змагань у приміщенні знаходяться засоби 

для дезинфекції рук.  

         Відповідальність за життя і здоров'я учасників у дорозі та під час проведення 

заходу покладається на осіб, які їх супроводжують.  

         Відповідальність за стан здоров’я спортсменів покладається на медичні 

установи, які дали дозвіл на участь у змаганнях, а також організації, які 

відряджають команди чи окремих спортсменів на змагання. 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 Учасники, які посіли 1-3 місце у чемпіонатах нагороджуються у кожній 

ваговій категорії дипломами і медалями Федерації відповідного ступеня. 

Команди, які посіли 1 - 3 місця, нагороджуються дипломами та кубками 

Федерації. 

        Особисті мічця визначаються за кількістю підйомів гир кожним учасником 

змагань у кожній віковій групі і кожній ваговій категорії. 



        Командні місця визначаються за сумою зайнятих місць кожного учасника 

команди у кожній віковій групі і ваговій категорії. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників  

        Витрати на організацію та проведення чемпіонату здійснюються за рахунок 

позабюджетних коштів, залучених Федерацією. 

         Витрати на участь учасників чемпіонату здійснюється за рахунок 

організацій, що відряджають. 

 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у чемпіонаті 

 Попередні заявки на участь у чемпіонаті подаються до Оргкомітету змагань 

на електронну адресу Федерації weightballs@ukr.net  не пізніше 10 вересня  2021 

року.  У заявках обов’язково вказати номінації виступів спортсменів (П2, Р – 

юнаки, ДЦ1, Р – дівчата.)   

      Для участі у чемпіонаті до мандатної комісії в день приїзду подаються іменні 

заявки з підписом та печаткою організацій, що відряджають з зазначенням 

медичного допуску до змагань,   документи, що підтверджують належність 

спортсменів до навчального  закладу,  страховий поліс від нещасного випадку.  

  

11.  Інші умови 

        Головний суддя подає до Запорізькозо обласного відділення (філії) Комітету 

з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

оперативний звіт встановленої форми (подається) в день завершення змагань; 

- офіційний звіт, який включає офіційний звіт головного судді, завірені 

протоколи змагань, протоколи роботи мандатної комісії та зважувань, 

іменні заявки, апеляцій та рішень апеляційної комісії (в разі 

наявності), не пізніше 5-ти днів після завершення змагань. 

Запорізьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України подає до управління 

фізичного виховання і спорту Комітету: 

- оперативний звіт встановленої форми (додається) в день завершення 

змагань на електронну адресу sportcomitet.mon@gmail.com 

- фото звіт (3-4 фотографії розміром не менше 600 пікселів по меншій 

стороні, рекомендовані пропорції – 3х2, формат jpeg/jpg, ступінь 

стиснення не менше 7%) в день завершення змагань на електронну 

адресу sportcomitet.mon@gmail.com 

- відео звіт (тривалість не менше 12 сек., але не більше 6 хв., цифрова 

роздільна здатність – не менше 1280х720 піксилів, співвідношення 

сторін 16:9 або 4:3, горизонтальне положення кадру в разі зйомки на 

телефон) в день завершення змагань на електронну адресу 

sportcomitet.mon@gmail.com 

- офіційний звіт, який включає офіційний звіт головного судді, завірені 

протоколи змагань, протоколи роботи мандатної комісії та зважувань, 

іменні заявки, апеляцій та рішень апеляційної комісії (в разі 

наявності), не пізніше 5-ти днів після закінчення змагань, на 
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електронну адресу sport_vnz@ukr.net та поштову адресу (вул.. 

Дмитріївська, 46, м. Київ, 01054). 

  

  

 

Цей регламент є офіційним запрошенням на змагання. 
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