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Вступ 

Фізична культура і спорт грають ключову роль в житті мільйонів людей. Вони 

беруть участь в різних видах спорту – спорті вищих досягнень; спорті для всіх, 

спорті, що є приємним часопроведенням, що забезпечує інтерес тих, чия  

повсякденна робота монотонна: спорті, як розвантаження і відновлення сил у тих, 

чия робота важка і відповідальна; спорті, створеному для того, щоб забезпечити 

здоров’я і фізичні якості або допомогти реабілітації після травм і захворювань. У цій 

череді в останні роки все більшу популярність завойовує один з народних видів 

спорту гирьовий. 

Цілеспрямовані заняття гирьовим спортом сприяють розвитку таких важливих 

якостей як сила, силова витривалість, наполегливість і завзятість в досягненні 

поставленої мети, рішучість і упевненість в своїх силах, необхідних в навчанні, 

труді, військовій службі. Крім того регулярні заняття гирьовим спортом формують 

красиву поставу, підтягнутість, стройову виправку. Все це загалом і зумовлює те 

високе місце і значення, що додається заняттям спортом, особливо, в сільських 

районах, учбових закладах і збройних силах країни. 

Однією з найважливіших переваг гирьового спорту перед численними видами 

спорту і фізкультурно - оздоровчій діяльності є його загальнодоступність. Займатися 

з гирями можна практично скрізь: вдома, на виробництві, в робочому кабінеті.   

Відомо, наприклад, що видатний окуліст сучасності, академік – С.Н Федоров для 

проведення фізкультпауз в робочому кабінеті має гирю вагою в 52 кг. 

Для досягнення високих спортивних результатів, цілком природно, необхідно 

займатися в організованих групах – спортивних секціях, збірних командах під 

керівництвом фахівців. 

Гирьовикам підвладні не тільки найвищі результати в змагальних вправах. 

Наприклад, змагання на кубок світу 1998 року в м. Казані були прикрашені 

унікальними досягненнями, що претендують на включення у відому книгу рекордів 

Гіннеса. Майстер спорту по гирьовому спорту і важкій атлетиці Пантелей Філікиді 

(колишній казахстанець, а нині представник Греції) гирю вагою 53 кг.(виготовлену 

спеціально для силових атракціонів знаменитому силачеві, артисту цирку Н. 
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Жеребцову) одним мізинцем підняв на груди і вижав від грудей 7 разів (!). Майстер 

спорту по гирьовому спорту і боротьбі самбо Володимир Лемішко (м. Омськ ) за 54 

хвилини і 48 секунд виконав 675 підйомів 32 кг гирі  в поштовху однієї 

навперемінно, перевищивши своє досягнення, встановлене на чемпіонаті світу 1997 

року в м. Бабаєво Вологодської області на 13 підйомів. Важливо відмітити вік 

авторів цих унікальних досягнень П. Філікіді  в поточному році виповнюється 47 

років, В. Лемішко – 40. Це є переконливим свідченням благотворного впливу 

регулярних занять гирьовим спортом на розвиток потенційних можливостей 

організму людини. 

Отже, заняття одним із видів спорту значно впливає на розвиток окремих 

м’язових груп, на зовнішність людини, на поставу, на вміння її триматись.                             

Гирьовий спорт формує сильних, витривалих та здорових людей.  
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1. Короткі дані про м’язеву систему 

Знання про місцезнаходження та функції окремих м’язових груп ( рис. 1. ) дасть 

можливість атлету краще зрозуміти структуру та значення окремих тренувальних 

програм, самостійно підбирати необхідні вправи та тренажери, вибрати свій шлях в 

спорті.  

Рис. 1. Розташування м'язів тіла, що беруть активну участь в підтриманні 

належної постави та роботи: 

 

1 - груднинно-ключич-но-сосковидний м'яз (при 

скороченні м'яза з двох боків голова нахиляється 

вперед; при скороченні з одного боку - 

повертається в протилежний бік, нахиляючи її у 

бік м'яза, що скоротився); 2 - дельтоподібний м'яз 

(відводить руку); 3 - великий грудний м'яз 

(опускає руку, приводить її вперед; при 

нерухомості руки підіймає грудну клітку); 4 - 

прямий м'яз живота (згинає тулуб уперед і 

опускає грудну клітку); 5 - зовнішній косий м'яз 

живота (нахиляє вперед і повертає в бік тулуб); 6 - 

триголовий м'яз плеча (рухає уперед лопатку, 

розгинає руку в ліктьовому суглобі); 7 - 

найширший м'яз спини (повертає руку вперед і 

відводить її назад); 8 - зубчастий передній м'яз 

(при посиленому вдиху піднімає грудну клітку); 9 - 

трапецієподібний м'яз (відтягує лопатку до 

хребта); 10 - пластирний м'яз (бере участь у 

рухах голови); 11 -дельтоподібний м'яз; 12 - 

присередній широкий м'яз (бере участь у 

розгинанні гомілки); 13 - триголовий м'яз литки (згинає гомілковостопний суглоб, 

тобто опускає передню і піднімає задню частину стопи, піднімає тіло на носки); 14-

кравецький м'яз (згинає ногу в колінному суглобі і повертає гомілку всередину); 15 - 

чотириголовий м'яз стегна; 16 - зовнішній широкий м'яз (бере участь у розгинанні 

гомілки); 17 - сухожилок чотириголового м'яза стегна; 18- передній великогомілковий 

м'яз (розгинає стопу); 19- підсухожилковий м'яз (приводить стегно); 20 - двоголовий 

м'яз стегна (згинає ногу в колінному суглобі); 21 — великий сідничний м'яз (повертає 

стегно на зовні) 

Група м'язів-розгиначів тулуба набагато сильніша групи м'язів-згиначів, тому що 

саме на них припадає найбільше статичне навантаження щодо підтримки 

вертикального положення тіла. 
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М'язи живота і м'язи спини діють протилежно направлено: м'язи живота тягнуть 

тулуб вперед, врівноважуючи зусилля, яке створюють м'язи спини, які випрямляють 

хребет. 

М'язи спини, в свою чергу, поділяють на поверхневі, які визначають зовнішній рельєф 

тулуба з боку спини, і глибокі. Поверхневі м'язи спини виконують фізичне навантаження в 

рухах з великою амплітудою.  Глибокі м'язи спини активні при виконанні вправ з малою 

амплітудою; вони є основною складовою "м'язового корсета". Глибокі м'язи спини 

розташовані під поверхневими в три шари. Вони більш слабкі, ніж поверхневі.   

2. Техніка виконання класичних вправ з гирями 

Одним з вирішальних чинників досягнення високих спортивних результатів є 

оволодіння раціональною спортивною технікою. Раціональна техніка дає можливість 

спортсмену використати свої фізичні якості і тим самим досягнень спортсмена, 

обмежують його можливості. 

Класичні вправи з гирями відрізняє досить складна координація м’язових 

напружень. Виконання цих вправ пов’язане з граничними напруженнями м’язів і 

швидкими змінами режиму роботи – напруження і розслаблення; спортсмени до того 

ж повинен зберігати рівновагу у всіх опорних фазах рухів. 

Надійність і економічність у виконанні класичних вправ досягається клопіткою 

роботою по вдосконаленню техніки, що забезпечує міцну автоматизацію рухів і 

стійкістю реалізації рухових навичок по відношенню до різних як внутрішнім, так і 

зовнішнім збиваючим чинникам. 

2.1. Ривок 

Класичний ривок – вправа, при виконанні якої відповідно до правил змагань 

гиря одним безперервним рухом повинна бути піднята вгору на пряму руку. Для 

полегшення її підйому можна використати підсід. Виконання одного руху ривка (з 

підйомом вгору і опусканням вниз) триває в середньому 3-6 сек. 

Технічна складність виконання ривка пов’язана, зокрема, з необхідністю 

реалізувати руховий потенціал при швидкому русі гирі, втримати її над головою і 

зберегти стійкість тіла при наявності достатньої горизонтальної швидкості снаряда в 

передньо - задньому напрямі, а також в умінні розслабляти м’язи протягом всього 
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часу виконання вправи загалом. Це пред’являє високі вимоги до рухових здібностей, 

кінестетичної чутливості і рухливості в суглобах. 

Вправа складається з чотирьох частин, що послідовно виконуються: старту, 

підйому гирі вгору, утримання гирі вгорі і опускання гирі вниз. Виконанням кожної 

частини вирішуються певні рухові задачі. Вправа виконується максимальну кількість 

разів однією, а потім іншою рукою. Зміна рук проводиться на додатковому замасі. 

Руховий склад ривка проведений на рис. 2. 

Старт 

Рухова задача старту – забезпечення більш повної реалізації рухового 

потенціалу спортсмена в процесі подальшого підйому гирі. У стартовому положенні 

виділяють наступні елементи: розставлення стоп, положення інших ланок 

спортсмена, захоплення дужки гирі. 

Ступні ніг звичайно ставляться набагато ширше за плечі, з природним 

розворотом носків, в найбільш зручне, стійке положення. 

Від того, як уміє атлет проводити захоплення дужки гирі, багато в чому 

залежить кінцевий результат. Якщо захоплення проводиться всією долонею, дужка 

гирі затискається, що призводить до більш сильного тертя дужки всередині долоні і 

найшвидшому пошкодженню шкіри (натиранню мозолів), а також швидкому 

настанню втоми м’язів передпліччя. 

При правильному захопленню дужки гирі м’яза передпліччя практично не 

втомлюються і мозолі не натираються. Для цього дужка гирі повинна лежати на 

фалангах пальців, що забезпечує розтягнення м’язів передпліччя і збільшує їх 

працездатність. Захоплювати гирю треба так, щоб не допускати натягнення шкіри на 

долоні, що оберігає появу мозолів. 

Нахил тулуба повинен наближатися до 45˚, що впливає на величину кута 

вильоту вгору гирі і забезпечує необхідне статичне напруження довгих м’язів спини. 

Голова трохи підведена, погляд направлений уперед. Таке положення голови сприяє 

(завдяки шийнотонічним рефлексам) підвищенню тонусу розгиначів ніг і тулуба, 
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забезпечуючи тим самим більш ефективне їх включення в динамічну роботу і 

одночасно знижуючи м’язів тонус їх антагоністів. Рука пряма, плече опущене. 

Вільна рука знаходиться в зручному положенні. 

Старт та інші елементи техніки ривка показані на рис. 2. 

 

Рис. 2. Техніка ривка 

1-старт; 2-замах; 3-підрив гирі; 4-підсідання; 5-фіксація; 6-опускання вниз; 7-

замах для перехвату; 8-перехват; 9-перехват (повернення в замах другої руки); 10-

замах другою рукою; 11-підрив другою рукою; 12-підсід другою рукою; 13-фіксація 

другою рукою. 

 Підйом гирі вгору і фіксація 

Відірвавши гирю від помосту, атлет виконує рушення для замаху, при цьому 

ноги трохи згинають в колінах, тулуб нахиляють, подаючи гирю проміж ніг назад. 

Підйом гирі в гору – найбільш відповідальна частина ривка. Головною руховою 

задачею цієї частини є підйом гирі на необхідну висоту. Підйом гирі в гору 
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поділяється на дві фази, що послідовно виконуються: фазу розгону снаряда, в 

процесі якого гиря підіймається до рівня грудей, і фазу вільного польоту гирі, 

внаслідок якого гиря підіймається вгору на пряму руку. У першій фазі вирішується 

основна  задача – додати гирі швидкість, оптимальну для її вильоту вгору. Зусилля 

розвиваються одночасно і могутнім розгинанням ніг і тулуба. Таз підіймається в 

гору, а плечовий пояс рухається прискорено уперед - вгору. Руки під час розгону 

прямі (вони здійснюють як би роль нитки в маятнику), плечові суглоби опущені. 

Найменші згинання рук в першій фазі знижують зусилля, що розвиваються 

спортсменом внаслідок появи слабкої ланки в працюючому біохімічному ланцюгу. 

Це призводить до зменшення швидкості вильоту гирі, а надалі до найшвидшого 

стомлення організму загалом. Дуже часто спостерігається зменшення активності 

м’язів  ніг і тулуба – це викликане  передчасною  підготовкою спортсмена до 

підйому гирі і відбувається через велику складність і перехід від опускання гирі вниз 

до підйому вгору, що полягає в швидкій зміні напрямку рухів. 

До кінця першої фази гиря максимально віддалена від спортсмена і її швидкості 

також максимальна. Після цього гиря за рахунок придбаної швидкості рухається по 

кривій вгору, що втримується рукою. У цей момент рука трохи згинається. Перевага 

криволінійних рухів при різних змінах напрямків полягає в тому, що відпадає 

необхідність затрачувати додаткові м’язові зусилля  для подолання інерції руху. 

Найбільші зусилля кисті руки (Рк), що втримують гирю, яка летить по дузі, 

розвиваються в тій частині траєкторії польоту, де сила підйому гирі  (Рr), направлена 

по дотичній до дуги польоту, буде максимально направлена від спортсмена ( рис. 3.). 

 

Рис. 3. Епюра зусиль кисті 
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Зусилля, прикладені спортсменом до гирі, повинні бути так розподілені, щоб у 

верхній частині польоту швидкість гирі затухала. При невиконанні  цієї умови, сили 

направлені у верхній точці назад-вгору, утрудняють фіксацію гирі. Щоб при фіксації 

гирі вгорі снаряд не бив по передпліччю, кисть руки як би заводять збоку гирі, що 

летить до верху, тим самим послаблюється удар. Руку випрямити, зробивши 

невеликий пом’якшувальний підсід. 

Гиря повертається навколо передпліччя, а не перекидається через кисть. 

Втримавши гирю, атлет випрямляє ноги. 

Вгорі дужка гирі кладеться на основу долоні. Це робиться для того, щоб 

максимально розслабити м’язи передпліччя і щоб не відбувалося затиску 

кровоносних судин, які постачають кров’ю кисті і передпліччя, а також можна було 

б розкрити долоню  і поворушити пальцями, що забезпечить певний масаж кисті. 

Рука вгорі повністю ―включена ― в ліктьовому і плечовому суглобах, а м’язи плеча 

розслаблені, зусилля від ваги гирі через важіль-руку повинні перенестися на 

найширші м’язи спини. Тільки при цій умові можна виконати досить велику 

кількість підйомів ( як в ривку, так і в поштовху). 

Перед опусканням гирі вниз пальці кладуться на дужку гирі так, щоб було 

зручно втримувати гирю внизу і не відбувалося натягнення  шкіри на долоні. 

Розслаблення м’язів, що не мають безпосереднього відношення до руху, а також 

робочих м’язів – важливий показник майстерності в гирьовому спорті. 

Опускання гирі вниз 

Гиря опускається вниз під власною вагою. 

Швидко подати гирю на прямій руці трохи уперед, повертаючи навколо 

передпліччя уперед-вниз, на рівні грудей перехопити дужку хватом зверху і 

одночасно підвести плече. Як тільки падаючий снаряд відтягне руку вниз, м’яко  

замортизувати, опустити плече, нахилити тулуб, зігнути ноги  в колінах і прийняти 

початкове положення. Після того, як гиря пройшла рівень гомілок, починається 

новий цикл вправи. 
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Існує другий варіант виконання ривка – ривок через сторону (рис. 4).   

Відрізняється він тим, що в стартовому положенні гиря знаходиться не за колінами, 

а за якимось одним коліном (рис. 4 а)., якщо ривок виконують лівою рукою, то за 

правим коліном і навпаки. Підйом гирі вверх виконують не з переду, а через одну із 

сторін (рис. 4б,в).  

 

 

Рис. 4. Техніка ривка через сторону 

а – гиря знаходиться за коліном; б, в – підйом гирі через сторону. 

2.2. Поштовх 

Класичний поштовх – вправа, для якої характерні великі і тривалі м’язові 

напруження, що супроводяться затримкою дихання і напруженням. Для успішного 

виступу в цій вправі атлет повинен володіти досить високим рівнем розвитку 

силової витривалості. 

Вправа складається з двох самостійних прийомів: підйому на груди і підйому 

від грудей. Перший прийом виконується тільки спочатку всієї вправи. 

Елементи техніки поштовху показані на рис.5 . 
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Рис.5. Техніка поштовху 

 1-старт; 2-підйом на груди; 3-вихідне положення перед виштовхуванням; 4-

підсідання; 5-виштовхування; 6-підсідання; 7-фіксація; 8, 9-опускання; 10-вихідне 

положення перед наступним виштовхуванням. 

Підйом на груди 

 Стартове положення: ноги на ширині плечей з природним розворотом носків, 

гирі стоять між ступнями ніг трохи позаду. За рахунок роботи розгиначів тулуба і 

ніг, а також роботи рук – одним  безперервним рушенням гирю підіймають по кривій 

вгору і кладуть на груди. 

                                                 Підйом від грудей 

 Підйом від грудей складається з трьох частин, що послідовно виконуються: дій 

в початковому положенні, підйому до підсіду, підсіду з подальшим вставанням. Всі 

частини органічно взаємопов’язані і впливають один на одну.  

Дії в початковому положенні. Основна задача – забезпечити найбільш повне 

використання фізичних можливостей спортсмена в подальших діях, і насамперед, 
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силу розгиначів ніг і тулуба, оскільки ці м’язи в поштовху від грудей ведучі. Для 

виконання поштовху від грудей спортсмен повинен виявитися в найбільш зручному 

початковому положенні. Стопи ставляться на ширині (або трохи ширше плечей ), 

забезпечуючи при  інших рівних умовах більш повну реалізацію сили м’язів – 

розгиначів ніг і найбільший шлях впливів на гирі в процесі їх підйому до присяду. 

Кисті рук глибше заводяться під дужки гирі так, щоб дужка лежала на основі долоні. 

Гирі  щільно лежать на грудях, руки вільні, не напружені, лікті як можна  ближче 

зведені, завдяки чому гирі більш міцно утримуються на грудях, утримуючи 

додаткову опору на м’язи живота. Цього домагаються розвитком рухливості в 

плечових і ліктьових суглобах. Тулуб злегка нахилений назад, таз відведений уперед, 

ноги випрямлені. Забезпечення міцного і надійного утримання гирь на грудях – 

необхідна умова сконцентрування уваги на виштовхуванні гирь вгору, повноцінної 

реалізації сили ніг і тулуба у другому прийомі поштовху від грудей. 

Проекція загального центра тягаря повинна пройти приблизно посередині опори 

або трохи ближче до гомілко ступневих суглобів. Погляд направлений уперед, м’язи 

шиї розслаблені. 

Підйом до підсіду 

 Це головна частина поштовху від грудей. Основна її рухова задача – підйом 

гирь на таку висоту і з такою кінцевою швидкістю, щоб при нормальному для даного 

атлета виконанні підсіду вправа могла бути, успішно завершена. 

Підйом до підсіду складається з двох послідовних, і тісно пов’язаних між собою 

фаз: півприсіду і виштовхування. Цей взаємозв’язок зумовлений тим, що зусилля, 

направлене на виштовхування гирь, фактично починається ще в фазі півприсіду, 

коли загальмовується опускання тіла атлета і гирь вниз. Незалежне виконання 

кожної з цих фаз призводить до різкого погіршення структури і параметрів руху. 

Оскільки виштовхування – головна фаза цієї частини, півприсід повинен забезпечити 

необхідні умови для ефективного виконання виштовхування. 

Півприсід виконується з опорою на всій ступні за рахунок незначного згинання 

ніг в колінних суглобах. При цьому коліна злегка подаються в сторони, таз 

опускається назад-вниз, а плечовий пояс уперед-вниз ( тулуб як би згинається ). Гирі 
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переміщаються вертикально вниз або дугоподібно вниз і декілька уперед. Приблизно 

дві третини свого, шляху вниз гирі рухаються прискорено. Потім (на шляху, що 

залишився ) спортсмен енергійно протидіє рушенню гирь вниз (зусилля, що 

розвивається швидко зростає ) до повної їх зупинки. Під час гальмування певна 

частка кінетичної енергії витрачається на попереднє розтягання працюючих м’язів, 

що підвищує ефективність їх подальшої роботи. Однак, чим швидше опускаються 

гирі, тим  більше шлях їх гальмування. Тому кожний атлет повинен знайти 

оптимальну для себе швидкість попереднього гальмування. Важливо, щоб попереднє 

присідання не було дуже глибоким. Тоді максимальне зусилля при виштовхуванні 

буде більшим, оскільки при цьому зберігаються великі кути в колінних суглобах. 

Виштовхування 

    Проводиться енергійним, прискореним розгинанням тулуба і різкою подачею 

уперед-вгору таза і закінчується швидким вставанням на носки. Зусилля, що 

розвивається передається гирям і рукам (гирі і руки тут – єдине ціле), вільно 

лежачим на грудях. 

Необхідно виконувати виштовхування з швидко наростаючою швидкістю, 

використовуючи енергію і роботу всього організму. Тільки в цьому випадку 

можливо збереження запасів енергії для виконання великої кількості рухів. 

Підсід і вставання 

Виконання підсіду залежить від необхідної висоти і швидкості вильоту гирь. 

Щоб уникнути викривлення траєкторії руху гирь уперед при вставанні на носки лінія 

тягаря системи спортсмена-гирі повинна залишатися в межах середини опори. 

У заключній момент виштовхування спортсмен швидко і в повну силу 

―включає‖ в динамічну роботу руки. Це дозволяє погасити вертикальну швидкість 

тіла, після чого атлет швидко виконує підсід, подаючи груди вперед і трохи вниз. 

Активна взаємодія з гирями прискорює підсід і регулює його напрям. Завдяки цій 

взаємодії тіло атлета опускається з прискоренням, що перевищує прискорення 

вільного падіння, а гирі піднімаються вище і дещо зміщаються назад. 

Після повного випрямлення рук вже вся система під дією сил тягаря і інерції 

трохи опускається вниз. Здержуючи тиск гирь, атлет закріплює ноги. Голову тримає 
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прямо, підборіддя притиснуте до грудей, прогинається в попереку, при цьому 

тазостегнові суглоби (кульшові), повинні знаходитися під проекцією центра тягаря 

гирі. Руки в горі повинні знаходитись  як можна ближче один до одного (зводити, а 

не розводити в сторони), дельтовидні м’язи плечей розслаблені, основне зусилля 

сприймають найширші, трапецевидні і інші м’язи спини (див. рис. 1). 

Вставання 

Починається відразу ж після припинення опускання системи спортсмена-гирі 

вниз. Для цього треба відвести коліна назад, а таз подати уперед. 

Під час фіксації гирі, спортсмен повинен бути нерухомий. 

Зниження амплітуди виштовхування гирь призводить до значної силової роботи 

рук, що відображається на кінцевому результаті. Це небажане явище викликане 

складністю переходу від підйому гирь до підсіду, коли спортсмену в прочитані 

частки секунди доводиться змінювати напрям свого рушення в діаметрально 

розташовані сторони. Причому в поштовху від грудей це доводиться робити двічі: в 

півприсяди спортсмен рухається вниз, при виштовхуванні вгору, а при виконані 

підсіду – знову вниз. 

Опускання гирь на груди 

   Для опускання гирь на груди атлет подає тулуб назад, таз злегка уперед, 

підводиться, розслабляє руки, згинаючи їх в ліктьових суглобах. Руки з гирями 

вільно падають на груди, при цьому удар гирь об груди амортизує згинання ніг, 

опускання на всю ступню і пружинячими рухами тулуба. 

3. Дихання спортсмена при виконанні класичних вправ 

У гирьовому спорті для досягнення високого результату важливо добитися 

високої функціональної здатності всіх органів і систем організму, що забезпечує 

споживання кисню і утилізацію його з найбільшим ефектом. Забезпечення високого 

рівня  аеробних  можливостей, у великі мірі залежить від підготовленості дихального 

апарату і правильного ритмічного дихання. Нерідкі випадки, коли атлети не 

працюють над постановкою дихання і через це не підвищують своїх досягнень в тій 

мірі, в якій могли б. Необхідно дихати глибоко і ритмічно, включати і так зване 

діафрагмальне дихання, робити повний і інтенсивний видих. По мірі тренованості 
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активне дихання стане органічною частиною рухової навички і не буде вимагати 

особливої уваги спортсмена. Дослідження Фомічева Л.В. (1953р.) показують, що 

глибоке дихання, відповідне характеру роботи, що виконується, зменшує можливість 

гіпоксемічних  явищ і сприяє підвищенню працездатності. Дихати треба через рот, 

оскільки при диханні через ніс не вдається досягнути граничних величин вентиляції 

легень. Рекомендують наступні схеми дихання при виконанні ривка і поштовху: 

- дихання при ривку: при підйомі гирі зі стартового положення виконується 

глибокий видих; в положенні, коли гиря вгорі, видих і невеликих вдих; при 

опусканні гирі вниз робиться глибокий видих. І так, в одному повному рушенні 

ривка робиться два вдихи і видихи; 

- дихання при поштовху від грудей: в стартовому початковому положенні 

робиться вдих; при пів присіданні – глибокий видих; перед виштовхуванням – вдих; 

в положенні фіксації гирі вгорі – невеликий видих і вдих; при опусканні гирь на 

груди - глибокий видих. Отже, в одному повному русі поштовху від грудей робиться 

три вдихи і видихи. 

4. Методика навчання вправам гирьового двоєборства 

При навчанні вправам гирьового двоєборства одночасно з основними вправами 

вивчаються підготовчі вправи з гирьою, дисками від штанги і штангою. Необхідно 

уважно стежити за тим, щоб з перших занять ті, що навчаються виконували вправи 

технічно правильно. Навчання вправам здійснюється відповідно до загальних 

принципів і методів навчання в наступні послідовності: 

- ознайомлення з технікою виконання вправи; 

- вивчення вправ, прийомів, дій; 

- тренування.  

 Основна мета ознайомлення – створити у тих, що навчаються правильне 

уявлення про техніку виконання вправ і створити ясне її розуміння. Для цього 

необхідно: назвати вправу; зразково показати її загалом; роз’яснити її вплив на 

організм і умови застосування; показати, якщо необхідно, вправу ще в повільному 

темпі або по частинах, з попутним поясненням техніки виконання. Звернути увагу на 

основне в техніці вправ. Показ можна здійснювати за допомогою добре 



 18 

підготовленого спортсмена. Після показу доцільно, дати тому хто навчається 

випробувати вправу. Вивчення вправи проводиться з метою формування нових 

рухових навичок, що навчаються. У залежності від складності вправ і 

підготовленості і тих, що навчаються, вивчення здійснюється: загалом, по частинах, 

по розділеннях, за допомогою підготовчих вправ. 

При навчанні вправи по частинах необхідно провести етап ознайомлення з 

кожною частиною, тобто назвати частину, що розучується або елемент, зразково 

показати, звернути увагу на основне у виконані  цієї частини, дати випробувати, 

уважно спостерігаючи за правильністю виконання, якщо необхідно – показати ще 

раз і пояснити техніку виконання даної вправи. 

 Тренування – систематичне  багаторазове повторення розученої вправи з 

поступовим підвищення фізичного навантаження. Тренування досягає 

вдосконалення техніки виконання вправи і розвиток фізичних і спеціальних якостей. 

4.1. Навчання ривку 

 Для кращого засвоєння техніки виконання ривка навчання необхідно розділити на 

частини: спочатку навчати махам, зміні рук, диханню, а потім ривка по частинах, 

необхідно показати вправу в ―бойовому‖ темпі, звернути увагу на правильне 

захоплення дужки і фіксацію гирі. Потім приступити до навчання по частинах. 

 1. Навчання махам і зміні рук. Навчання необхідно провести серіями (2-3 махи 

однією рукою – зміна, 2-3 рази – іншою, гирю опустити) по 2-3 підходи. Пояснити 

основне в техніці. Звернути увагу на роботу ніг, тулуба. Зміну рук проводити тоді, 

коли гиря знаходиться на маху попереду у випрямленій руці на рівні пояса (у 

верхній мертвій точці). 

    2. Навчання диханню. Навчання проводиться з гантелями 4-8 кг (або з легкими 

дисками), при БМУ треба звернути увагу на правильне виконання вдиху-видиху  в 

кожні фазі ривка. Вправу виконують в 3-4 підходи по 10-12 повторень. 

  3. Навчання ривку загалом. Виконують серіями (5-6 повторень кожною рукою зі 

зміною рук) по 3-4 підходи. Навчання проводять з показом особливостей виконання 

кожної фази окремо, бажано з попутним поясненнями. При цьому необхідно 

звернути увагу на правильне дихання і на взаємозв’язок всіх частин виконання 



 19 

ривка. По мірі вдосконалення рухової навички переходять до вдосконалення 

технічної майстерності і надалі досягнення спортивних результатів. 

4. 2. Навчання поштовху 

Спочатку навчають окремим частинам поштовху: підйом на груди, дії в 

початковому положенні, підйом від грудей і фіксації, опускання на груди, дихання. 

Перш ніж приступити до навчання поштовху по частинах, необхідно показати 

вправу загалом, пояснити техніку, роботу м’язів, найбільш необхідних в поштовху. 

Підйом на груди і дії в початковому положенні. Необхідно показати 2-3 рази, 

звернути увагу на те, що від положення гирь на грудях залежить забезпечення 

найбільш повного використання фізичних можливостей спортсмена в подальших 

діях. Обов’язкова умова – повне розслаблення м’язів рук, дужки гирь лежать на 

основі долоні, плечі притиснуті до тулуба, а ноги випрямлені. 

Підйом від грудей і фіксація. Навчання починають з гирями полегшеної ваги. 

Виштовхування починають з роботи ніг (з пів присіду ), потім включають в роботу 

м’язи спини і таза. У момент фіксації включаються в роботу руки. Показати і 

пояснити техніку виконання підсіду і утримання гирь вгорі. Оскільки це головна 

частина поштовху, то на її вивчення необхідно приділити велику частину часу 

тренування, домагаючись при цьому правильної роботи і узгодження дій у всіх 

фазах. 

Опускання на груди. Тут необхідно домагатися, щоб той, що навчається 

навчився повністю розслабляти  м’язи рук і вільно опускати руки з гирями на груди. 

Пояснити правильне використання властивостей організму для кращої амортизації 

при опусканні гирь на груди. 

 Дихання. Навчання правильному диханню проводять з полегшеними гирями  

( або з легкими дисками від штанги). Особливу увагу звернути на глибину 

вдиху-видиху в кожній фазі поштовху. 

Після засвоєння виконання окремих частин поштовху приступають до навчання 

поштовху до навчання поштовху загалом. 

Основну увагу звернути на узгодження  дій при виконанні окремих частин і на 

взаємозв’язок їх між собою. Навчання проводять обов’язково з полегшеними  
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гирями, щоб уникати неправильного засвоєння техніки виконання вправи. Після 

повного  засвоєння техніки виконання поштовху загалом, поступово збільшують 

вагу гирь. 

Навчання всім підготовчим вправам проводяться по такій же схемі. 

5. Організаційно-методичні рекомендації проведення учбово-тренувальних 

занять 

 Займатися гирьовим спортом можна самостійно або під керівництвом 

тренера, в збірній команді. Перед початком занять спортсмени проходять ретельне 

медичне обстеження. Для поточного контролю тренованості, стану здоров’я і 

фізичного розвитку спортсмену необхідно вести щоденник самоконтролю. Зміст 

занять залежить від контингенту, що займаються (віку, підготовленості, вагових 

категорій), а також тренувального циклу, матеріальної оснащеності спортивного 

залу. Заняття складається з трьох частин: підготовчої, основної, заключної. Перед 

початком кожного заняття необхідно поставити перед тими, що навчаються 

конкретні задачі, довести до них план заняття. 

 Підготовчу частину заняття краще провести в складі групи під 

керівництвом тренера. Необхідно домагатись загального поступового помірного 

розігрівання організму, активізації діяльності органів дихання і кровообігу, 

попереднього ―опрацювання‖ основних груп м’язів і приведення їх в працездатний 

стан, поліпшення рухливості в суглобах і координацію рухів. Рішення задач 

підготовчої частини досягається включенням вправ в ходьбі, бігу, вільних вправ 

загально – розвиваючого характеру в русі і на місці, виконанні вправ з гантелями, 

дисками від штанги і легкими гирями. Навантаження в підготовчій частині не 

повинне бути надмірним. Тривалість підготовчої частини 10-20 хв. При виконанні 

вправ ті, що навчаються повинні розташовуватися так, щоб могли добре чути 

тренера, бачити його дії і не заважати один одному при виконанні вправ. 

Задачами основної частини є вивчення і вдосконалення техніки вправ з гирями, 

розвиток загальної і спеціальної підготовленості, виховання необхідних морально-

вольових якостей. Тривалість від 1 до 2,5 г. Зміст, засоби і методика проведення 

основної частини змінюються в залежності від поставлених задач. 
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У заключній частині уроку поступово змінюються напруження і збудження, 

викликане вправами основної частини. Тривалість залежить від об’єму і 

інтенсивності тренувального навантаження в основній частині і може коливатися від 

5 до 15хв.  

Успіх в рішенні задач багато в чому залежать від тренера, його методичної 

майстерності, а також від особистої зацікавленості спортсмена (особливо при 

заняттях самостійно). При вивченні вправ не можна жаліти часу на показ і пояснення 

техніки виконання вправ. Показавши вправу і поставивши задачу що навчається на 

його виконання, необхідно стежити за правильністю його виконання. Виявивши 

порушення техніки виконання, необхідно зупинити виконання вправи, того що 

навчається і показати йому ще раз. Якщо помилки допускаються, то необхідно 

зупинити виконання вправи і показати ще раз, як необхідно виконувати вправу 

правильно. 

При вдосконаленні техніки вправ, рекомендуємо тих, що навчаються 

розподіляти в підгрупи по 2-4 людини і ставити задачу, стежити за правильністю 

виконання вправ партнерами. Найкращих результатів в ривку і поштовху можна 

добитися, включаючи і тренувальний план виконань вправ з гирями різної ваги, 

поступово збільшуючи вагу гирь. Звичайно застосовують наступні гирі : 16, 24, 27, 

30, 32, 36 кг. 

При плануванні учбово-тренувальних занять з початківцями необхідно, 

особливо на перших заняттях більше уваги приділяти вивченню техніки виконання 

вправ. Не прагнути форсувати результат. Навантаження підвищувати поступово. 

Закінчивши цикл занять з гирями 16 кг, переходять до гирь 24 кг, потім 32 кг. 

У вправах з штангою вага штанги повинна бути доступною, оптимальною. Дуже 

важливо в кожному занятті урізноманітнити  вправи, щоб вони надали вплив на самі 

різні групи м’язів. Кожне тренування повинне розглядатися передусім як складова 

частина багатоланкової системи тренувального процесу. Треба врахувати як 

попередні, так і подальше тренування, недоліки в розвитку фізичних якостей, 

недоліки в техніці виконанні класичних вправ, час, що залишився до найближчих 

змагань, індивідуальну реакцію організму на попередні навантаження. Контрольне 
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тренування потрібно провести на фоні достатнього відновлення організму. Важливо 

уникати одноманітності в тренуванні: монотонність знижує позитивну реакцію 

організму через швидке пристосування його до однотипного навантаження. 

Тренувальні заняття повинні бути різними як по об’єму і інтенсивності 

навантаження, так і по складу вправ, що застосовують, числу, темпу виконання, 

інтервалу відпочинку між підходами. 

Оскільки заняття пов’язані з багаторазовим підйомом гирь, можливі травми 

долонь рук (зрив шкіряного покрову), особливо у початківців. Щоб уникати цього 

необхідно стежити за поступовим підвищенням навантажень, користуватись 

гімнастичними накладками, магнезією. Стежити також, щоб на ручках гирь не було 

фарби, нерівностей, щоб уникнути травми від гирі, щоб уникнути випадкового зриву 

гирі з рук атлета, що займається в тренувальному залі, необхідно стежити за тим, 

щоб при виконанні махових вправа з гирьою ті, що займаються знаходились на 

відстані 3-4 метра один від одного (в попередньо-задньому напрямі). 

5. 1. Методи тренування у поштовху та ривку 

 1. Метод тренування поштовху – метод ―піраміди‖. Кожен цикл тренування 

проходить 2 рази на тиждень, тобто на кожен етап по одному тижню. 

Наприклад, дні тренувань на тиждень: Пн. і Чт. – 10 підходів по 5 підйомів. 

На наступний тиждень: Пн і Чт – 5 підходів по 10 підйомів і т.д. 

 

 

 

 

 

 

   1-2 заняття – 10 підходів по 5 разів, перерва 1,5 хв. Сума та, яку ви хочете 

виконати за 10 хв. (в нашому  випадку виходить із суми – 50 разів). 

   3-4 заняття – 5 підходів по 10 разів з перервою між підходами по 2 хв. Сума 50  

разів. 
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   5-6 заняття – 2 серії по 2 підходи в кожній серій. Перерва між підходами триває 

стільки, скільки ми штовхаємо гирі. Кожну хвилину штовхаємо однакову кількість 

разів (в нашому випадку 5 разів ) тобто за 3 хв. – 15 разів. Сума 60 разів. 

  7-8 заняття – 3 підходи по 3 хв. Між підходами перерва 3 хв. Сума 45 разів. 

   9-10 заняття – 3 підходи по 4 хв. З перервою 4 хв. Сума 60 разів. 

  11-12 заняття –2 підходи по 5 хв. (5 підйомів в хвилину ) з перервою 5 хв. Сума 

50 разів. 

  13-14 заняття – вправа виконується в 2 підходи 7 хв. +5 хв. З перервою 7 хв. Сума 

60 разів. 

  15 заняття – штовхаємо за 10 хв. 50 разів. 

Сума хвилин в підходах за одне тренування повинне дорівнювати 10 –12 хв. 

2. Метод тренування ривка. 

  1-2 заняття – 4
4
х3

3
х2

2
х1 Виконання: скільки хвилин робимо ривок, стільки і 

відпочиваємо. Ривок робимо перекладаючи гирю із однієї руки в іншу. Перше 

тренування по 5 разів, друге тренування – по 7 разів, далі можна збільшувати. 

  3 – 4 заняття – 5
5
х4

4
х3

3
х2

2
х1 

  5 – 6 заняття – 4
4
х3

3
х3

3
х2

2
х2 

  7-8 заннять-5 
5
х4 

4
х4 

4
х3 

3 
х3 

Розминка у ривку з гирею 16 кг-10 раз перекладаючи з руки в руку. 

6. Оптимальний “бойовий “ стан спортсмена 

Якщо спостерігати протягом хоч би декількох місяців за одним і тими ж 

спортсменами, то не можна не помітити явної закономірності: успіх тренування і 

особливо змагального виступу у великій мірі залежить від того психофізичного 

стану в якому знаходиться спортсмен. Якщо він прийшов на тренування 

похнюплений, то все у нього валиться з рук. І навпаки, після радісної події, 

охоплений натхненням, спортсмен нерідко починає творити чудеса. 

Таким чином, можна зробити висновок, що людина діє завжди на фоні певного 

психічного стану. Цей фон багато в чому визначає якість його діяльності. 
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Стан спортсмена, при якому все виходить добре, можна назвати оптимальним 

бойовим станом (ОБС). Якщо співвіднести поняття ОБС з поняттям ―спортивна 

форма‖, то можна пояснити так: спортивна форма – піраміда з досить широкою 

основою, вершина якої називається піком спортивної форми. А ОБС – це сама вища 

точка на цьому піку. Тому-то так важко його досягнути, тому-то воно так рідко 

виникає саме по собі. І поки їм свідомо не оволодієш, воно вельми нестійке. 

Якщо спортсмен хоче виступити найкращим образом на змаганні, він повинен 

безпосередньо перед початком змагань ввести себе в оптимальний бойовий стан і 

зберегти його до кінця боротьби. Для кожного спортсмена такий стан специфічний і 

індивідуальний. 

У оптимальному бойовому стані можна виділити три основних компоненти: 

фізичний, емоційний і розумовий. У різних випадках у різних спортсменів 

―процентне співвідношення‖ цих компонентів різне. 

Перший компонент – фізичний. Це сукупність чисто фізичних якостей і 

відповідних ним відчуттів в організмі, таких, як, наприклад, сила, гнучкість, 

легкість, рухливість, розслаблення, почуття вільного глибокого дихання, хорошої 

роботи серця, тривалої роботи м’язів і т. д. Ці відчуття повністю залежать, головним 

чином, від якості фізичної і технічної підготовки спортсмена. У спортсменів – 

гирьовиків оптимум фізичного компонента ОБС виявляється в появі почуття 

легкості у виконанні вправ з гирями, почуття ― з гирями, які стають незвичайно 

слухняними в руках спортсмена. 

Однак спостереження і досвід показують, що багато які гирьовики не уміють 

досить ясно представляти потрібні елементи фізичного компонента ОБС. 

Відбувається це тому, що пам’ять далеко не завжди втримує те корисне, що 

з’являється в фізичному стані на тренуванні і змаганнях. Тому необхідно правильно і 

грамотно робити  записи в щоденнику самоконтролю. Записи допоможуть грамотно 

спланувати і правильно провести розминку перед змаганнями або перед 

відповідальним тренуванням. 
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Є спортсмени, які оцінюють свою готовність до змагання, орієнтуючись на 

чисто фізичні відчуття, виникаючі в процесі розминки. Так, один гирьовик перевіряв 

свій стан за допомогою утримання двох гирь вгорі на прямих руках. Якщо він їх 

спокійно втримував 90 сек., то це свідчило про хорошу форму. Відразу ж виникає 

приємний настрій і з’являється  упевненість в своїх силах. А упевненість, як відомо, 

це вже психічна категорія, причому вельми важлива для досягнення успіху. 

Практика підтверджує, що фізичний компонент – надто істотна складова 

частина оптимального бойового стану. Але тільки за рахунок одного, навіть 

найбільш відмінного фізичного самопочуття і технічної майстерності, успішно 

виступати, особливо на відповідальних змаганнях, майже неможливо. 

Другий компонент – емоційний. У спортивній практиці міцно затвердилося 

поняття ―рівень емоційного збудження‖. Цей рівень може бути високим, низьким, 

середнім і т. д. Різноманіттю емоцій, мабуть, не має межі. А все це різноманіття,  

ділиться на дві великі групи. Одну з них складають позитивні емоції, які 

допомагають нам жити і діяти (наприклад, радість). У іншу групу входять негативні 

емоції, що заважають майже у всіх випадках життя (наприклад, страх). 

Під ―рівнем емоційного збудження‖ розуміється певна сила хвилювання, в 

якому знаходиться спортсмен. Спортивна діяльність буде успішною, якщо вона 

протікає на фоні оптимального для даної діяльності ―рівня емоційного збудження‖. 

Про цей надто істотний момент чомусь часто забувають. Принаймні, лише рідкі 

спортсмени свідомо викликають у себе той конкретний рівень емоційного 

збудження, який оптимальний для чергового тренування або наступаючого змагання. 

Рівень емоційного стану легко визначати за підрахунком частоти пульсу. 

Кожний атлет повинен знати свій пульс, особливо перед виходом на поміст. Це 

дозволить визначати, наскільки близький або далекий спортсмен від оптимального 

для нього рівня емоційного збудження. 

Досвідчені спортсмени, що серйозно відносяться до психічної підготовки, 

завжди знають свої орієнтири і уміють користуватися ними. Наприклад, якщо у 

гирьовика частота пульсу більше за 130 уд./ хв., то перед виходом на поміст він 
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обов’язково постарається заспокоїтися. Якщо це не станеться до виходу на поміст, то 

досвідчений спортсмен постарається заспокоїти себе при виконанні  перших рухів. 

Необхідно підкреслити, що при виході на оптимальний ―рівень емоційного 

збудження ― в організмі наступають вельми корисні зміни. Зокрема, багато які 

елементи поведінки автоматизуються і вже не вимагають спеціального осмислення. 

Спортсмен починає на багато що реагувати вмить, не задумуючись і завжди дуже 

точно. 

Висококваліфікований спортсмен повинен уміти не тільки готувати себе в 

фізичних, технічних і тактичних відносинах, але і обов’язково навчитися самостійно 

―організовувати ― свій психічний стан. 

Третій компонент – розумовий. Спостереження за спортсменами показують: 

можна бути дуже добре готовим фізично і технічно, можна знаходитися на 

оптимальному рівні емоційного збудження і проте програти змагання. Є такі 

елементи в оптимальному бойовому стані, які для успішного оволодіння ними краще 

виділити в спеціальну групу, групу розумових процесів. 

Спостерігаючи за спортсменом, що виходить на поміст, помічаєш - всі м’язи у 

нього ―грають‖, дихання глибоке, вільне, т. е. Фізично він вже в оптимальному стані. 

І рівень емоційного збудження цілком відповідає майбутній роботі. Але не виходить. 

А справа в тому, що відсутня чітка програма дій в даних конкретних умовах 

спортивної  боротьби. 

Спортсмен-гирьовик, якому необхідно підіймати гирі кілька десятків або більше 

сотні разів, повинен чітко пам’ятати програму виконання вправи, знати свій стан, 

уміти управляти собою в будь-який момент збою або проходу тієї або іншої 

кількості підйомів. 

У розумовому компоненті треба розрізнювати два моменти: перший – мета, 

другий – засоби досягнення цієї мети. 

Наприклад: гирьовику необхідно підняти гирі 50 разів. Це мета. А для того, щоб 

реалізувати її, треба зберегти працездатність м’язів, контролюючи їх роботу, не 

збити дихання, техніку виконання, виконати ряд інших технічних елементів – це все 

відноситься до засобів досягнення мети. 
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Для отримання потрібного результату в переважні більшості випадків необхідно 

гранично зосередити увагу не на самій меті на засобах досягнення її по тій простій 

причині, що наша увага не може бути одночасно сконцентрована на двох різних 

об’єктах. 

Тому, якщо зосередити його на самій меті, то йдуть з-під розумового контролю 

засоби її досягнення. І результат, незважаючи на велике бажання, виявляється гірше, 

чим хотілось. 

7. Змагальна тактика 

Участь в змаганнях для представників всіх видів спорту – це логічний етап 

учбового процесу. Реалізація спортивних можливостей в значні мірі залежить від 

ходу підготовки до змагань. 

У гирьовому спорті прийнято вважати, що за 10-12 днів до змагань необхідно 

провести контрольне тренування (―прикидку‖), перевірити готовність спортсмена на 

повний результат. Практика показує на крайню небажаність перетворення прикидки 

в роботу повністю. По образному вираженню одного з видатних атлетів сучасності, 

робота на максимальний результат на прикидках рівносильна вичерпанню фізичної і 

нервово психічної енергії кухлями з відра. Для визначення потенційних 

можливостей в змагальних вправах цілком досить виконати 80-90 процентів підйоми 

від максимального результату. На подальшому тренуванні загальне навантаження  

поступово знижують, а навантаження в змагальних вправах планують не більше за 

70% від результатів показаних на контрольному тренуванні. За 2-3 дні до змагань 

тренування припиняється, обмежуючи проведенням легкої розминки. 

При  підготовці до змагань, як радять фахівці-психологи, треба як можна менше 

думати про суперників, про їх результати. З спортивної практики можна привести 

немало прикладів, коли результати суперників заздалегідь прирікали на невдачу або 

навпаки створювали добродушшя, самовпевнений настрій. І в обох випадках 

спортсмени недобирали свої можливі результати, або зовсім вибували з боротьби. 

Необхідно пам’ятати, що перемога в спорті дістається не тільки і не стільки 



 28 

подоланням суперника, але і подоланням себе. Успішність виступу на змаганнях в 

значній мірі залежить від якісної спрямованості передзмагальної розминки. 

Передзмагальна розминка включає в себе загальну і спеціальну розминку. 

Загальна розминка починається з легкого бігу (в помірному темпі) тривалістю 2-3 

хвилини, потім виконуються загальні вправи на основі групи м’язів Після загальної 

розминки спортсмен повинен відчути тепло в м’язах (―м’язова радість‖ по І П . 

Павлову). 

Варіант спеціальної розминки, що рекомендується до поштовху: 

- по 5-6 присідань з гирею, яка утримується за головою, в 2-3 підходах. Вправи 

виконуються в помірному темпі, як би з ―ленцой‖; 

- поштовх з дожимом, поштовх класичний однієї (правої, лівої) по 7-8 раз в 1-2 

підходах; 

- поштовх двох гирь в 2-3 підходах з кількістю повторень у 20-30% від 

максимального результату. Звичайно, кількість повторень і вага гирі залежить від 

вагової категорії, фізичної і спортивно-технічної підготовленості спортсмена. 

За 5-6 хвилин до виходу на змагальний поміст розминка припиняється. Після 

змагань в поштовху для кращого відновлення  рекомендується виконати вправи на 

розслаблення, легкий масаж втомлених м’язових  груп. 

Перед ривком, при перерві після закінчення змагань 30 і більше хвилини, 

бажано виконати невелику по об’єму загальну розминку з метою активізації 

обмінних процесів в організмі. Потім в 2-3 підходах виконати ривок з кількістю 

повторень у 20-30% від максимального результату. 

При проведенні розминки необхідно враховувати  індивідуальні  особливості 

спортсмена, температурні умови, місця проведення змагань, часу року, стану 

спортивної форми, спортивний стаж, вік. 
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Витяги з правил змагань. 

Команди-учасниці можуть заявляти в будь-яку вагову категорію необмежену 

кількість учасників, але не перевищуючи загального складу команди. 

Змагання з гирьового спорту проводяться у всіх вагових категоріях.  

Місця та умови присвоєння спортивних звань та розрядів: визначаються згідно 

таблиці №1 оцінки результатів у сумі двоборства (поштовх + ривок). 

 (див.додаток А). 

Спортивні звання та розряди присвоюються відповідно до нормативів 

класифікаційної таблиці №1., за умови участі у змаганнях певного рівня, за 

правилами, які затверджені центральним органом виконавчої влади.  

(див.додаток В). 

Командні результати визначаються   при умові виступу не менше 3-х учасників. 

По характеру змагання по гирьовому спорту діляться на: особисті, командні і 

особисто-командні. Крім того змагання можуть провестися як товариські, присвячені 

яким-небудь знаменним датам, в рамках фестивалів спорту, народних свят. Характер 

змагань в кожному конкретному випадку визначається положенням про проведення 

змагань. 

Програма змагань. Змагання з гирями 16, 24, і 32 кг проводяться: по програмі 

двоєборства (поштовх двох гирь від грудей двома руками і ривок гирі поперемінно 

однією і другою рукою); 

Вік учасників змагань. До змагань допускаються спортсмени чоловічої статті:- 

юнаки 14-18 років; - юніори 19-20 років; -чоловіки-старше за 20 років; ветерани - 40-

44, 45, 49, 50-54, 60-64, 65 років і старше. Вік учасників визначається роком 

народження (на 1 січня поточного року ). 

Вагові категорії. Учасники змагань діляться на наступні вагові категорії: юнаки 

– 55 кг (включно), 60, 65, 70, 75, 80 і понад 80кг; юніори, чоловіки і ветерани - 60, 65, 

70, 75, 80, 90 і понад 90кг. 

Кожний учасник має право виступати в даних змаганнях тільки в одній ваговій 

категорії. 
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Зважування учасників починається за 2 години до початку змагань і триває одну 

годину. Кожний учасник зважується тільки один раз. До повторного зважування 

допускається той учасник, власна вага якого не відповідає ваговій категорії при 

первинному зважуванні. 

Костюм учасника складається з спортивних трусів, майки або штангинського 

трико і спортивного взуття. Під труси учасник забов’язаний надіти плавки. При 

проведенні змагань по військово-спортивній класифікації форма одягу №2 або №3. 

Дозволяється користуватися важкоатлетичним поясом, бинтами довжиною не 

більше за 1,5 м. Ширина накладення бинта на зап’ястку повинна  бути не більше 10 

см., на колінах – 25 см. Дозволяється користуватися напульсниками і  наколінниками 

замість бинтів). 

При підготовці гирі дозволяється користуватися тільки магнезією. 

Обладнання і інвентар. Змагання проводяться на помості (майданчику) 

розміром не менше за 2х2 метри. Гирі повинні мати наступні розміри і колір: висота 

- 280 мм, діаметр ручки-35мм; 16кг-жовтий; 24 - зелений; 32кг - червоний. Вага гирі 

не повинна відхилятися від номінальної більш ніж на 100 грамів. 

На міжнародних змаганнях для ведення рахунку повинна бути встановлена 

світлова суддівська сигналізація. 

При проведенні змагань на декількох помостах відстань між ними повинна бути 

не менше за 1,5 метрів. 

Правила виконання вправ 

За 2хв. до початку змагання (виконання вправи) учасник викликається на 

поміст. За 10 секунд до початку проводиться рахунок контрольного часу: 10, 9, 8, 7, 

6, 5, 4, 3, 2,1 сек., після чого дається команда ―Старт‖. 

Кожний правильно виконаний підйом супроводиться рахунком судді на помості. 

При порушені вимог до технічного виконання вправи суддя на помості робить 

попередження, подає команду ―Не рахувати‖. При подальшому правильному 

виконанні вправи, рахунок продовжується з наростаючим підсумком після трьох 

зауважень пов’язаних з неправильним виконанням учасником вправи, подається 

команда ―Стоп‖. 
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Поштовх  від грудей виконується з положення, коли плечі притиснуті до 

тулуба, а ноги випрямлені . У момент фіксації гирі  вгорі - руки, тулуб, ноги повинні 

бути випрямлені. 

Підйом не зараховується при: 

- поштовху з перервою в русі, тобто доштовхування,  дожим; 

- поперемінному поштовху гирь від грудей; 

- зміні положення рук під час виконання присідань перед виштовхуванням; 

       - відсутності фіксації в стартовому положенні та вгорі. 

Команда «Стоп» подасться при: постановці гирі (гирь) на плечові суглоби і поміст. 

Поштовх двох гирь, по довгому циклу проводиться за цими ж правилами. 

Ривок. Вправа виконується в один прийом. Учасник повинен безперервним 

рушенням підняти гирю вгору на пряму руку і зафіксувати її. У момент фіксації гирі 

вгорі руки, ноги і тулуб повинні бути випрямлені. Після фіксації учасник повинен, не 

торкаючись гирею тулуба, опусти її вниз для виконання чергового підйому.  

Підйом не зараховується при: 

- дожимі гирі; 

- відсутності фіксації вгорі: 

      - торканні вільною рукою або якою-небудь частиною тіла помосту, гирі, працюючою 

руки, ніг, тулуба. 

 Команда «Стоп» подається при постановці гирі на плече або на поміст. 
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КЛАСИФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ №1 

Вага 

гирь 

Звання, 

розряд 

Вагова категорія, кг 

 до 55 до 60  до 65 до 70 + 70 до 75 до 80  + 80  до 90  + 90 

Чоловіки: двоборство (поштовх + ривок) 

 

 

32 кг 

мсмк  185 215 245  270 285  300 310 

мс  115 135 155  175 185  200 210 

кмс  82 100 117  133 145  160 179 

1  40 56 65  73 83  95 100 

2  28 36 44  50 56  62 69 

3  16 20 24  28 30  34 38 

 

24 кг 

кмс  135 165 195  225 250  270 285 

1  90 105 135  150 170  190 205 

2  58 65 80  90 105  115 125 

3  35 40 48  55 60  65 75 

 

16 кг 

1 ю 58 65 72 88  95 102 110   

2 ю 44 51 58 65  72 80 88   

3 ю 18 22 25 29  36 39 44   

Одноборства (поштовх довгим циклом) 

 

 

32 кг 

мсмк  47 54 62  70 73  77 80 

мс  39 43 49  53 55  58 61 

кмс  20 27 32  37 41  45 50 

1  15 20 25  30 35  40 45 

2  5 10 15  20 25  30 35 

3  3 5 8  12 15  18 20 

 

24 кг 

кмс  50 55 60  65 70  75 80 

1  30 35 40  45 50  55 60 

2  20 25 30  35 40  45 50 

3  10 15 20  25 30  35 40 

 

16 кг 

1 ю 15 20 25 30  35 40 45   

2 ю 12 15 20 25  30 35 40   

3 ю 7 10 12 15  20 25 27   

Жінки: ривок (л + п) 

 

16 кг 

мс  155  170 180      

кмс  115  130 140      

1  75  90 100      

2  55  70 80      

3  40  50 60      
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Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 
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1. Звання "Майстер спорту України міжнародного класу"- на чемпіонатах 

світу і Європи відповідно до нормативів класифікаційної таблиці №1., за умови 

участі у виді програми не менше 12 спортсменів, які представляють не менше 8 

країн. 

2. Звання "Майстер спорту України" - виконати нормативи, викладені в 

класифікаційній таблиці, на міжнародних або всеукраїнських змаганнях. 

3. Розряд КМСУ, І розряд - виконати нормативи, викладені у класифікаційній 

таблиці, на змаганнях не нижче обласного рівня. 

4. ІІ, III розряди - виконати нормативи, викладені у класифікаційній таблиці, на 

змаганнях будь-якого рівня. 

5. Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з 

неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які передбачені на 

змаганнях чемпіонату світу. 

6. Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за 

умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань з видів спорту, які 

затверджені центральним органом виконавчої влади. 
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