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Силова підготовка учнів. Ривок гирі  

Методика навчання в гирьовому спорті будується на основі принципів 
наочності, послідовності і системності. 

Навчання проводиться в певній послідовності: ознайомлення, розучування, 
тренування. 

Ознайомлення з вправою сприяє створенню у тих хто займається правильного 
уявлення про техніку його виконання. Для цього слід: правильно назвати вправу; 
ідеально її показати її в цілому; показати по частинах і пояснити техніку виконання 
кожної частини. 

 

Розучування вправи проводиться без знаряддя (імітація), потім з однією 
гиркою по частинах і в цілому. Від правильної організації початкового періоду 
навчання багато залежать успіхи тих хто займається. В зв’язку з цим дуже важливо 
заложити у новачків необхідний технічний фундамент, засвоїти з ними основні 
методи тренувань і потім перейти до вдосконалення техніки. 

В процесі навчально-тренувальних занять вправи можуть розучуватись по 
частинах і в цілому. 



При розучуванні вправи по частина тренер роз’яснює і показує кожну його 
частину окремо, звертаючи увагу учнів на особливості виконання окремих елементів 
(в ривку це підрив і фіксація; в поштовху – вихідне положення перед 
виштовхуванням, виштовхування і фіксація). 

Основний принцип навчання – від простого до складного є ведучим в 
гирьовому спорті. Після розучування окремих частин вправи учні приступають до 
освоєння в цілому. 

На практиці одні спортсмени швидко засвоюють техніку виконання вправ з 
гирями, інші ( в результаті особливостей будови тіла) витрачають на це більше часу і 
потребують до себе особливої уваги в процесі навчання. Для таких спортсменів на 
початковому пері навчання дуже важливий метод розучування по частинах. 

Ривок. Навчання в гирьовому спорті розпочинається з ривка, як більш 
простої вправи. Спочатку  засвоюється стартове положення. Воно приймається 
практично в кожному циклі вправи, тому треба звернути увагу на положення ніг і 
спини. Спина повинна бути прямою, вона являється основною опорою, кругом якої 
здійснюється робота в ривку. Розстановка ніг на старті і при виконанні вправи – на 
ширині плечей, що забезпечує спортсмену надійну опору. При навчанні ривку, треба 
акцентувати увагу учнів на тому, що ноги і спина працює особливо активно в момент 
підриву. Спина повинна бути випрямленою і розміщуватись під кутом приблизно 
60-65* по відношенню до зігнутих в колінах ніг. Таке розміщення ланцюгів тіла 
сприяє створенню найбільшої швидкості підриву і ефективному виходу гирі вверх. 
Під час виконання ривка і особливо після підриву не треба відпускати гирю особливо 
далеко від себе, тому що це збільшує амплітуду руху снаряда, порушує структуру 
вправи і значно знижує працездатність. 

Після підриву рука починає згинатись в ліктьовому суглобі і потім 
випрямляється на зустріч зупинившись в «мертвій точці» гирі. Відбувається фіксація 
– нерухоме положення системи «спортсмен-снаряд», яке свідчить про завершення 
вправи. 

Дуже часто початківці після підриву не згинають руку в лікті, а зразу 
піднімають гирю вверх прямою рукою. Що є помилкою, на яку потрібно також 
звернути увагу учнів. Згинання руки в ліктьовому суглобі перед фіксацією дає 
можливість м’язам розслабитися і відпочити при багаторазовому виконанні вправи. 

При виконанні ривка початківці не можуть відразу засвоїти підхват гирі рукою 
в «мертвій точці» і після піднімання вверх вона вагою «ударяє» по передпліччю. 
Вивченню цього технічного прийому потрібно приділити як можна більше уваги, 
щоб перехід від польоту снаряда до фіксації здійснювався плавно і безболісно. 

 



 

Відповідно до правил змагань по гирьовому спорту, опускання гирі після 
фіксації повинно відбуватися без торкання нею плеча або передпліччя. В цьому 
випадку рух снаряда вниз зв’язане з затратами зусиль м’язів спини і кисті. Важливе 
значення має оптимальна траєкторія руху, оскільки перехід від опускання гирі до 
наступного замаху повинен бути плавним і економним по часу. 

Після виконання ривка однією рукою спортсмен перехвачує гирю другою 
рукою і знову робить замах для продовження вправи. 

 

 


