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БЪЛГАРИЯ - ДОМАКИН НА ГОЛЕМИ 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ ПО ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ 

 

► 45-то европейско първенство за мъже 07-13.06.1965 г. - София  

► 9-ти световен младежки фестивал -  .................... 1968 г. - Видин  

► 50-то европейско първенство за мъже 19-27.06.1971 г. - София  

► 3-то световно първенство за юноши и 3-то европейско 
първенство за юноши   ........................09-17.07.1977 г. - София  

► 58-мо европейско първенство за мъже 19-27.05.1979 г. - Варна  

► 8-мо европейско първенство за юноши 30.10-03.11.1982 г. - Хасково  

► 60-то световно първенство за мъже  ... 08-15.11.1986 г. - София  

► 4-то европейско първенство за жени и 17-то европейско 
първенство за юноши  ............................ 24-30.07.1991 г. - Варна.  

► 6-то световно първенство за жени и 18-то световно 
първенство за  юноши  ...........................16-24.05.1992 г. - Варна  

► 72-ро европейско първенство за мъже 20-26.04.1993 г. - София  

► 6-то европейско първенство за кадети и 3-то европейско 
първенство за кадетки ..........................  27-31.08.1996 г. - Бургас  

► 24-то световно първенство за юноши и 4-то световно 
първенство за девойки ........................... 18-24.05.1998 г.- София  

► 24-то европейско първенство за юноши и 1-во европейско 
първенство за девойки ......................... 05-11.10.1998 г. - София 

► 13-то европейско първенство за жени и 79-то европейско 
първенство за мъже ................................ 25-31.04.2000 г.- София. 

► 30-то европейско първенство за юноши и 7-мо европейско 
първенство за девойки.......................... 25-31.04.2004 г.- София. 

► 18-то европейско първенство за жени и 84-то европейско 
първенство за мъже .............................. 19 - 24.04.2005 г.- София. 

► 15-то европейско първенство за кадети и 12-то европейско 
първенство за кадетки............................ 21-28.08.2005 г.- София. 

► 36-то световно първенство за юноши и 16-то световно 
първенство за девойки ........................... 11-20.06.2010 г.- София  

 
България е била домакин на 54 международни прояви по 

вдигане тежести, на които са се провели 20 Европейски и 7 
Световни първенства; 1 Световен фестивал, 26 официални 
международни турнира /кръгове за световната купа, Балканиади, 
турнири за „Дунавска купа” и купата “Дружба”/. 
 


