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Зображення Олімпійських ігор, що проводив Роберт Дувр, 1612 р.

Фактори, що сприяли відродженню
сучасних Олімпійських ігор:









проведення наукових досліджень
олімпійського спорту Стародавньої
Греції;
розвиток національних систем фізичного
виховання;
розвиток видів спорту;
проведення міжнародних спортивних
змагань;
виникнення спортивних спілок,
федерацій.

Барон П’єр де
Кубертен
(1863-1937)
Французький спортивний і
громадський діяч;
педагог; літератор.
Ініціатор відродження
сучасних Олімпійських
ігор.
Президент Міжнародного
олімпійського комітету
(1896-1916, 1919-1925).

Основними рішеннями
Установчого конгресу були:














Створення МОК.
Відродження Олімпійських ігор.
Проведення Олімпійських ігор кожні 4 роки.
Відроджені Ігри (на відміну від стародавніх Олімпіад) повинні бути
сучасними та міжнародними. У програму їх увійдуть ті види спорту, що
культивуються в ХІХ столітті.
В Олімпійських іграх мають право брати участь тільки дорослі.
В Олімпійських іграх мають право брати участь тільки аматори. Гроші
використовуються тільки для організації Ігор, будівництва спортивних
споруд і проведення торжеств.
Сучасні Олімпійські ігри мають бути «пересувними», тобто проводитися
в різних країнах.
Перші Олімпійські ігри сучасності пройдуть в Афінах у 1896 р.
Президентом МОК став - грек Димітрус Вікелас, генеральним
секретарем - П'єр де Кубертен, а в 1896 р. – президентом МОК став
П.де Кубертен. Членами та засновниками МОК були представники
Франції, Росії, Швеції, США, Великобританії, Угорщини, Богемії, Новій
Зеландії, Італії та Німеччині.
Прийнято прототип олімпійської Хартії.

Члени Міжнародного олімпійського комітету
(Атени, 10 червня 1896 р.)
доктор Віллібільд Гебхардт (Німеччина); барон П”єр де Кубертен (Франція);
радник Іржи Гут-Ярковський (Чехія); Деметріус Вікелас (Греція); Ференц
Кемені (Угорщина); генерал Олексій Бутовський (Росія); генерал Віктор
Бальк (Швеція)

У прототипі сучасної олімпійської хартії було
зафіксоване:






В інтересах моралі Міжнародний конгрес і окремі
країни вважають за необхідне відродити на
міжнародній арені Олімпійські ігри в сучасній
формі, але з дотриманням стародавніх традицій.
До участі в Іграх варто запрошувати спортивні
об'єднання всіх країн. Кожна країна може бути
представлена тільки своїми громадянами. Перед
Олімпійськими іграми, що будуть проходити кожні
4 роки, окремі держави повинні проводити
відбірні чи попередні змагання, для того, щоб їх
представляли тільки кращі спортсмени.
У програму Олімпійських ігор включені такі види
спорту, як: біг, стрибки, метання диску, важка
атлетика, вітрильний спорт, плавання,
веслування, ковзанярський спорт, фехтування,
боротьба, бокс, кінний спорт, спортивна стрільба,
гімнастика та велоспорт.







За винятком фехтування, у всіх інших видах
спорту приймають участь тільки аматори. Ті
для кого спорт є професією не можуть брати
участь у змаганнях. (У представленому до
протоколу документі відносно «аматорства»
відзначалося «до змагань не допускаються ті,
хто професійно займається спортом і ті, хто
одержував чи одержує грошові винагороди за
заняття спортом. Саме тому на Олімпійських
іграх ніколи не можна призначати призи, а
можна вручати тільки почесні нагороди»).
МОК має право не допускати до участі в
змаганнях тих, хто коли-небудь, виступав
проти олімпійської ідеї чи проти ідеї сучасних
Олімпійських ігор .
Для легкоатлетів необхідно організувати
головні змагання за назвою «п’ятиборство».

Роль, що зіграло відродження сучасного
олімпійського руху в основному зводиться
до наступного:













Створені національні та міжнародні спортивні союзи.
Виникли області та форми спілкування народів,
найважливішою умовою яких є мир.
Підготовлені перші міжнародні правила змагань.
Розширився розвиток багатьох видів спорту.
Накопичився досвід, впроваджені різні методи тренування.
Ріст спортивних результатів, введення реєстрації рекордів.
Прискорилось будівництво спортивних споруд і розробка
інвентарю.
Впроваджений принцип аматорства в олімпійському русі.
Проголошено виховання спортивного духу.
Олімпійський рух спонукав підвищенню інтересу між різними
народами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Олімпійський спорт
ВІДРОДЖЕННЯ
ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

доцент Л.О. РАДЧЕНКО

