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Дорогі друзі!
Книжка, яку ви тримаєте в руках, запрошує вас у нову
захоплюючу мандрівку у світ олімпійського спорту.
Ми розповімо вам про І літні Юнацькі Олімпійські ігри,
вогонь яких уже незабаром запалає в Сінгапурі. Тисячі юних
атлетів 14 —18 років зберуться у цій екзотичній країні, щоб 14
серпня 2010 р. розпочати боротьбу за олімпійські медалі.
Ви дізнаєтесь про історію створення Юнацької Олімпіади й
про ту чарівну острівну країну, яка її прийматиме. Безліч
цікавих фактів та яскравих ілюстрацій розкриють вам
неповторну атмосферу унікального спортивного свята й
допоможуть відчути себе справжнім юним олімпійцем —
частиною всесвітньої олімпійської родини, де всі живуть за
принципами дружби, взаємоповаги та чесної боротьби.
Запрошуємо вас у незабутню подорож олімпійським
Сінгапуром! Нехай вона принесе вам нові знання та яскраві
враження!

З повагою,
Президент Національного
олімпійського комітету України,
Олімпійський чемпіон
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Сергій Бубка

Передмова
Олімпійські ігри – найяскравіше спортивне свято кожного
чотириріччя, якого з нетерпінням очікує все людство. До нього
готуються найсильніші атлети нашої планети.
За ініціативи Міжнародного олімпійського комітету у
Сінгапурі 2010 р. вперше проводяться Юнацькі Олімпійські
ігри, які поєднують спортивні, освітні та культурні заходи.
Вони спонукатимуть молодих людей усього світу долучатися до
спорту, сприймати філософію олімпізму та жити за
олімпійськими ідеалами і цінностями.
Щоб зануритись у фантастичну атмосферу справжньої
спортивної боротьби, вир людських почуттів створена ця
книга, яка продовжує добру традицію Національного
олімпійського комітету України та Олімпійської академії України видавати книги, присвячені проведенню Олімпійських
ігор.
Її сторінки поведуть тебе маршрутами цікавої мандрівки
до мальовничої країни-міста Сінгапуру — організатора І
Юнацьких Олімпійських ігор; ознайомлять із особливостями
перших змагань олімпійського рангу для юних атлетів та їхніми
символами; з історією та сьогоденням Сінгапуру, пам’ятниками
культури і спортивними аренами, які підготували організатори
для проведення Ігор.
Цікавою інформацією поділись із друзями і рідними.
Набуті знання перевір, користуючись запитаннями, вміщеними
в книзі.
Прагни до гармонії, живи за олімпійськими ідеалами і
цінностями!

З повагою,
Президент
Олімпійської академії України

Марія Булатова
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І Юнацькі Олімпійські ігри
(Сінгапур, 14—26 серпня 2010 р.)
Коли?
Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Сінгапурі з 14 по 26
серпня 2010 р. Це — перші Олімпійські ігри серед спортсменівюніорів віком 14—18 років.
Їх проведенню передували 2,5 роки напруженої підготовки
після того, як 5 липня 2007 р. на 119-й сесії Міжнародного
олімпійського комітету у Гватемалі членами МОК було одностайно
схвалено історичне рішення про проведення Юнацьких Олімпійських
ігор. Ігри триватимуть 12 днів і привернуть увагу всього людства до
майстерних виступів юних атлетів усього світу.
Церемонія відкриття Юнацьких Олімпійських ігор відбудеться
14 серпня, а церемонія закриття — 26 серпня 2010 р. Урочистості
пройдуть на стадіоні Marina Bay поблизу дельти річки Сінгапур —
головному центрі розваг і високого мистецтва Сінгапуру.
Яскраві церемонії відкриття і закриття Ігор відбудуться на
найбільшій у світі плавучій арені. Вона може трансформуватись для
проведення різноманітних заходів і змагань. Її сцена розміром
120 х 83 м може витримати навантаження до 1070 т, що дорівнює
вазі 9000 людей.
Під час церемоній відкриття Ігор буде запалено Олімпійський
вогонь. Він палатиме над спортивними аренами протягом 12 днів та
зігріватиме серця юних спортсменів і вболівальників усього світу.

Де?
І Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у місті-державі
Сінгапур, що знаходиться у південно-східній Азії. Назва країни
походить від санкритських слів «sinha» (лев) та «pura» (місто).
Сінгапур — острівна держава, займає площу 697,1 км. Територія
включає 63 невеликі острівці, що тягнуться уздовж морського
узбережжя. Найбільші з них Убін, Теконг-Бесар, Брані, Сентоса,
Семакау та Судонг.
У Сінгапурі проживає 4,7 млн жителів.
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Що?
До програми офіційних змагань Юнацьких Олімпійських ігор 2010 р. увійшло 29 видів
спорту. Протягом 12 днів буде розіграно 201 комплект олімпійських нагород. Юні атлети
змагатимуться з таких видів спорту: бадмінтон, вуличний баскетбол (стрітбол), бокс, боротьба,
велосипедний спорт, волейбол, гандбол, гімнастика спортивна, гімнастика художня, стрибки на
батуті, веслування академічне, веслування на байдарках і каное, дзюдо, кінний спорт, легка
атлетика, теніс настільний, вітрильний спорт, плавання, стрибки у воду, сучасне п’ятиборство,
стрільба кульова, стрільба з лука, теніс, триатлон, тхеквондо, важка атлетика, фехтування, футбол
та хокей на траві.
Головною відмітною рисою Юнацьких Олімпійських ігор буде участь в окремих видах
програми змішаних команд, до складу яких увійдуть юнаки і дівчата. Крім того, відбудуться
змагання континентальних збірних команд, учасниками яких будуть представники різних країн
світу. З легкої атлетики, сучасного п’ятиборства, плавання відбудуться естафети, у яких
змагатимуться юнаки разом із дівчатами. Змішані команди також візьмуть участь у змаганнях з
настільного тенісу, стрільби з лука та велосипедного спорту. Континентальні збірні команди
візьмуть участь у змаганнях з кінного спорту, фехтування, дзюдо та триатлону.
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Чому саме Сінгапур?
Щоб здобути право проведення Олімпійських
ігор, місто-організатор повинне відповідати усім
критеріям, затвердженим Міжнародним олімпійським
комітетом. До них належить наявність відповідної
спортивної інфраструктури, транспорту, комфортних
умов проживання для спортсменів і гостей, заходів із
захисту довкілля, бажання місцевої влади і жителів
провести Ігри в їхній країні, значного рівня технічного
прогресу, відповідної системи охорони здоров’я,
гарантованого рівня безпеки тощо.
На розгляд Оціночної комісії було подано заявки від дев’яти міст: Афіни (Греція), Бангкок
(Таїланд), Дебрецен (Угорщина), Гватемала (Гватемала), Куала-Лумпур (Малайзія), Москва (Росія),
Познань (Польща), Сінгапур (Сінгапур) та Турин (Італія). Після першого туру кількість містпретендентів скоротилась до п’яти: Афіни, Бангкок, Москва, Сінгапур та Турин. На фінальному
етапі право проведення Ігор виборювали Москва і Сінгапур.
Столиця Росії Москва вже мала досвід проведення міжнародних змагань найвищого рівня.
Вона приймала Ігри ХХІІ Олімпіади 1980 р., Всесвітні юнацькі ігри та три сесії МОК. Також, слід
взяти до уваги, що зимові Олімпійські ігри 2014 р. відбудуться у російському місті Сочі.
ССінгапур
а ур має
ає ззначно
а о менший
е
дос
ро еде я міжнародних
ж арод
сспортивних
ор
за
од , оск
л к
досвідд проведення
заходів,
оскільки
лише один раз приймав у 2005 р. сесію МОК, на якій повідомив про свої наміри брати участь у
змаганнях за право приймати міжнародні змагання. Зважаючи на те що це країна з економікою
та спортивною інфраструктурою, що стрімко розвивається, переваги були віддані Сінгапуру.
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Як?
І Юнацькі Олімпійські ігри
проводить
Сінгапурський Організаційний комітет (SYOGOC). Для
координації діяльності та успішного
проведення Ігор було створено
Координаційну комісію МОК з питань
підготовки
до Юнацьких Олімпійських ігор—2010.
Честь очолювати цю комісію
була надана Сергію Бубці — члену
Олімпійського чемпіона Сергія
Міжнародного олімпійського комітету,
Бубку обрано головою
олімпійському чемпіону, президенту Національного олімпійського
Координаційної комісії МОК з
комітету України. До складу комісії ввійшли ще сім членів, які
питань підготовки до
Юнацьких Олімпійських ігорспільно з головою контролюють та оцінюють хід підготовки до
2010
перших в історії олімпійського руху Юнацьких ігор.
Окрім спортивних змагань Юнацькі Олімпійські ігри передбачають розширену культурну та
освітню програми, до яких входять пропаганда олімпійських цінностей, активного відпочинку та
здорового способу життя, прищеплення необхідності боротьби з допінгом та усвідомлення
вагомої ролі послів спорту, яку мають відігравати юні атлети.
Сінгапурським
Таку програму розроблено Міжнародним олімпійським комітетом спільно з Сінгапурс
ським
організаційним комітетом.
Відмітною рисою Ігор стане відсутність реєстрації будь-яких рекордів. Обов’язковим
м для
атлетів буде участь у культурно-освітніх заходах, що пройдуть спільно з програмою спортивних
спорти
ивних
змагань.
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Ідея
Центральна ідея Ігор — це олімпізм, в основі якого лежать три основні олімпійські
цінності:
• перевершеність — як показати кращий результат у спорті та у житті; гармонійно
розвиватися і просуватися до своєї мети;
• дружба — як за допомогою спорту навчитися розуміти інших людей, не дивлячись
на усі відмінності;
• повага — навчитися поважати себе та інших, існуючі правила та принципи «чесної гри»,
знати свої фізичні можливості, дбати про своє здоров’я та довкілля.
Організатори Юнацьких Олімпійських ігор прагнуть через залучення юних атлетів до участі
у спортивних та культурно-освітніх заходах ознайомити їх із значенням і завданнями олімпійського руху для розвитку всього світу, створити громаду «юних послів спорту у суспільстві».
Спілкування юних спортсменів сприятиме взаєморозумінню, встановленню дружніх
стосунків та поваги до різних культур і поглядів на світ.
Повага до принципів олімпійського руху допоможе молоді усвідомити можливості спорту в
об'днанні народів різних націй і культур, у прагненні зробити світ кращим.
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Символи й організація
I Юнацьких Олімпійських ігор
Емблема
Емблема уособлює дух Юнацьких Олімпійських ігор і демонструє
спільне прагнення Міжнародного олімпійського комітету та
Організаційного комітету Ігор об’єднати молодь з допомогою спорту.
Вона включає чотири елементи, які символізують:
Червоне полум’я — прагнення до знань та силу позитивного
мислення. Червоний колір — це національний колір Сінгапуру.
Зірка чемпіонів (велика фіолетова зірка) — майстерність і
гордість репрезентувати свою державу.
Півмісяць — активну молодь, сповнену надій. Він соковитозеленого і блакитного кольорів, кольорів зеленого тропічного острова, що омивається блакитними
водами.
Невід’ємною складовою емблеми є олімпійські кільця синього, жовтого, чорного, зеленого
та червоного кольорів, які символізують дружбу між усіма, хто бере участь в Олімпійських іграх з
усіх п’яти континентів нашої планети.
Графічне зображення букв на емблемі поєднує унікальні індивідуальні особливості і
гармонію серед учасників Ігор з різних країн.
Церемонія представлення офіційної емблеми Ігор відбулась у рамках великого спортивного
свята 14 лютого 2009 р. На честь цієї події юні атлети стали учасниками забігу на дистанцію
2010 м.
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Талісмани
Офіційними талісманами І Юнацьких Олімпійських ігор стали казкові персонажі Ліо та
Мерлі.
Ліо (Lyo) — левеня, яке обожнює спорт,
особливо баскетбол, і пропонує розділити його
захоплення та долучитися до здорового способу
життя. Він символізує безмежну енергію молоді,
її прагнення до перемог. Повне ім’я Ліо — Лев
юнацької Олімпіади (Lyo — «Lion of the Youth
Olympics»).
Мерлі (Merly) отримала своє ім’я від слова
«mer» (море) та літер «l» від «liveliness» (жвавість) і «y» від «youthfulness» (молодість). Вона
уособлює символ Сінгапуру — Мерліон, фантастичну істоту з головою лева та тілом риби. Мерлі
— захисниця навколишнього середовища, яка закликає молодь до соціальної активності та
єднання заради спільного прекрасного майбутнього.
Ліо та Мерлі братимуть участь в усіх заходах, що відбудуться в рамках І Юнацьких
Олімпійських ігор, знайомлячи юнаків та дівчат усього світу з такими цінностями олімпійського
руху, як дружба, взаємоповага та «чесна гра».
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Учасники
У літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі візьмуть участь близько 3600 юних
спортсменів і 875 офіційних представників команд. Усі учасники будуть змагатися у своїх вікових
групах. Юні атлети 14—15 років розіграють 27 комплектів олімпійських медалей, спортсмени
16—17 років — 111 комплектів, найстарші учасники Ігор віком 17—18 років — 63 комплекти.
Можливість участі всіх 205 Національних олімпійських комітетів є ключовим фактором у
забезпеченні універсальності Юнацьких Олімпійських ігор. Кожному національному олімпійському комітету для участі в індивідуальних видах спорту буде заброньовано, як мінімум, чотири
місця — так звані «універсальні місця».
Делегація кожного національного олімпійського комітету за регламентом Ігор не повинна
перевищувати 70 спортсменів, які змагатимуться в індивідуальних видах спорту.
У змаганнях з ігрових видів спорту (футболу, гандболу, хокею на траві та волейболу) візьмуть
участь 6 команд. Серед них 5 найсильніших команд з кожного із п’яти континентів. Вони
представлятимуть олімпійський комітет своєї країни і, водночас, континент, де знаходиться їхня
країна. Шоста команда буде визначена Міжнародним олімпійським комітетом за поданням
Міжнародної спортивної федерації. Це може бути команда країни-організатора, або команда іншої
країни.
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Піктограми
У спортивних змаганнях міжнародного рівня піктограми є мовою, зрозумілою всім людям.
Вони використовуються для ідентифікації олімпійських видів спорту і допомагають глядачам
знайти інформацію про них. В основу створення піктограм покладено зображення на
давньогрецьких вазах. Піктограми видів спорту кожних Олімпійських ігор включають елементи
національних символів тих країн, де вони проводяться. Так, основними елементами піктограм Ігор
ХХVІІ Олімпіади 2000 р. у Сіднеї були зображення бумеранга, піктограми Ігор ХХІХ Олімпіади
2008 р. у Пекіні базувались на древньому стилі китайської каліграфії. Провідним елементом
піктограм І Юнацьких Олімпійських ігор 2010 р. у Сінгапурі обрано зображення зірки та вогню.
Кожна піктограма позначає один з олімпійських видів спорту: бадмінтон, баскетбол, бокс,
боротьбу, велосипедний спорт, волейбол, гандбол, веслування академічне, веслування на
байдарках і каное, дзюдо, кінний спорт, легку атлетику, теніс настільний, вітрильний спорт,
плавання, гімнастику спортивну, гімнастику художню, стрибки у воду, стрибки на батуті, сучасне
п'ятиборство, стрільбу з лука, стрільбу кульову, теніс, триатлон, тхеквондо, важку атлетику,
фехтування, футбол, хокей на траві.
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Види спорту в програмі Ігор
Бадмінтон — спортивна гра з воланом і ракеткою. Суть її
полягає у тому, щоб приземлити волан на стороні суперника і не
допустити його падіння на своїй стороні. Розвитком цього виду спорту
опікується Міжнародна федерація бадмінтону (IBF), заснована у
1934 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно два комплекти
олімпійських нагород в одиночних розрядах (по одному серед дівчат
та юнаків).
Вуличний баскетбол (стрітбол) — спортивна гра, під час якої
кожна команда намагається закинути м’яч у кошик. Гра відбувається на
половині майданчика (в одне кільце). До кожної команди входить 3
гравці. Розвитком стрітболу опікується Міжнародна любительська
федерація баскетболу (FIBA), заснована у 1932 р. На І Юнацьких
Олімпійських іграх у цьому виді спорту візьмуть участь 16 команд, які
розіграють два комплекти олімпійських нагород (по одному серед
дівчат та юнаків).
Бокс — вид єдиноборства, кулачний бій двох спортсменів, що
відбувається на рингу. Учасники змагань боксують у спеціальних
рукавичках. Розвитком цього виду спорту опікується Міжнародна
асоціація любительського боксу (AIBA), заснована у 1946 р. На І
Юнацьких Олімпійських іграх змагатимуться юнаки в 11 вагових
категоріях: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91
кг, понад 91 кг. Всього буде розіграно у цьому виді 11 комплектів
олімпійських нагород.
Боротьба — єдиноборство двох спортсменів за допомогою
різноманітних технічних прийомів. Розрізняють боротьбу вільну та
боротьбу греко-римську. Розвитком цього виду спорту опікується
Міжнародна любительська федерація боротьби (FILA), заснована у
1912 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх змагання з боротьби грекоримської серед юнаків пройдуть у 5 вагових категоріях: 42 кг, 50 кг, 58
кг, 69 кг, 85 кг, де буде розіграно 5 комплектів олімпійських нагород.
Змагання з боротьби вільної будуть проведені серед юнаків у 5 вагових
категоріях: 46 кг, 54 кг, 63 кг, 76 кг, 100 кг та серед дівчат у 4 вагових
категоріях: 46 кг, 52 кг, 60 кг, 70 кг. У змаганнях з боротьби вільної буде
розіграно 9 комплектів олімпійських нагород.
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Велосипедний спорт — вид спорту, в якому спортсменам
необхідно якнайшвидше подолати змагальну дистанцію на велосипеді.
Змагання з велосипедного спорту проводяться на треку, на шосе, з
маунтенбайку та ВМХ (веломотокрос). Розвитком цього виду спорту
опікується Міжнародний союз велосипедистів (UCI), створений у
1900 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх у цьому виді спорту візьмуть
участь 32 команди, в яких будуть змагатися разом юнаки і дівчата, у
комбінації ВМХ, маунтенбайку та шосейних гонках. У цьому виді буде
розіграно 1 комплект олімпійських нагород.
Волейбол — спортивна гра, в якій дві команди на майданчику,
розподіленому сіткою навпіл, намагаються руками так спрямувати м’яч
на бік суперника, щоб він приземлився на їхній половині, або гравець
команди, яка захищається, допустив помилку. За кожну виграну подачу
команді нараховується очко. Від кожної команди у грі беруть участь по
шість гравців. Розвитком цього виду спорту опікується Міжнародна
федерація волейболу (FIVB), заснована у 1947 р. На І Юнацьких
Олімпійських іграх у цьому виді спорту візьмуть участь 6 команд юнаків
і 6 команд дівчат, які розіграють 2 комплекти олімпійських нагород.
Гандбол — спортивна гра, в якій дві команди намагаються руками
закинути м’яч у ворота суперників і завадити їм зробити те саме. У
командах одночасно знаходяться на майданчику по сім гравців.
Розвитком цього виду спорту опікується Міжнародна федерація
гандболу (IHF), заснована у 1946 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх
у цьому виді спорту візьмуть участь 6 команд юнаків і 6 команд дівчат,
які розіграють 2 комплекти олімпійських нагород.
Веслування академічне — вид веслувального спорту, в якому
спортсмени змагаються на академічних човнах. Змагання проводяться
на човнах з різною кількістю екіпажу (одиночки, двійки, четвірки та
вісімки) з рульовим та без рульового. Розрізняють човни парні
(кожний веслувальник працює двома веслами) та розпашні (у кожного
— по одному веслу). Розвитком веслування академічного опікується
Міжнародна федерація веслувального спорту (з 1996 р.), попередницею
якої була Міжнародна федерація веслувальних співтовариств (FISA),
створена у 1892 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно 4
комплекти олімпійських нагород у змаганнях на одиночках і двійках
розпашних без рульового окремо серед дівчат та юнаків.
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Веслування на байдарках і каное — вид веслувального спорту,
до якого входять гонки на відповідних суднах. У змаганнях з веслування
на каное беруть участь тільки юнаки. Розвитком цього виду спорту
опікується Міжнародна федерація каное (FIC), створена у 1924 р. На
І Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно 6 комплектів
олімпійських нагород: у змаганнях на байдарках-одиночках серед
юнаків і дівчат окремо у спринтерській гонці та слаломі, а також на
каное-одиночці серед юнаків у спринтерській гонці та слаломі.
Дзюдо — вид єдиноборства, японська національна боротьба, яка
відбувається на татамі (спеціальних матах). Розвитком цього виду
спорту опікується Міжнародна федерація дзюдо (IJF), заснована у
1951 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх відбудуться змагання серед
дівчат у 4 вагових категоріях: до 44 кг, 44—52 кг, 52—63 кг, 63—78 кг
та серед юнаків у 4 вагових категоріях: до 55 кг, 55—66 кг, 66—81 кг,
81—100кг, а також командні змагання змішаних збірних команд
континентів. У цьому виді спорту буде розіграно 9 комплектів
олімпійських нагород.
Кінний спорт — це змагання з різноманітних видів їзди та вправ
на коні. До числа класичних видів кінного спорту належать виїздка
(вища школа їзди верхи), подолання перешкод (конкур) та триборство
(манежна їзда, польові змагання та подолання перешкод). Розвитком
цього виду спорту опікується Міжнародна федерація кінного спорту
(FEI), створена у 1921 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 2 комплекти олімпійських нагород у конкурі в особистій та
командній першості серед збірних команд континентів.
Легка атлетика — вид спорту, що об’єднує дисципліни: ходьбу,
біг, стрибки, метання та легкоатлетичні багатоборства. Розвитком
цього виду спорту опікується Міжнародна любительська легкоатлетична федерація (IAAF), заснована 1912 р. До програми І Юнацьких
Олімпійських ігор увійдуть змагання з бігу на дистанції 100 м, 200 м,
400 м, 1000 м, 3000 м, 2000 м з перешкодами, 110/100 м з бар’єрами,
400 м з бар’єрами; зі стрибків у висоту та довжину, стрибків із
жердиною, потрійного стрибка; зі штовхання ядра, метання диска,
молота та списа; зі спортивної ходьби (10 км – юнаки, 5 км – дівчата)
та змішаної естафети. Всього у цьому виді спорту буде розіграно 36
комплектів олімпійських нагород.
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Теніс настільний — спортивна гра на спеціальному столі,
розділеному навпіл сіткою. Кожний спортсмен ударом ракетки посилає
м’яч на половину суперника так, щоб той не зміг відбити м’яч.
Розвитком цього виду спорту опікується Міжнародна федерація
настільного тенісу (ITTF), заснована у 1926р. На І Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 3 комплекти олімпійських нагород в
одиночному розряді серед дівчат і юнаків та змішаних командних
змаганнях.
Вітрильний спорт — змагання на спортивних вітрильних суднах,
які рухаються завдяки вітру. Офіційні змагання з цього виду спорту
проходять у класах суден «Фінн», «Зоряний», Торнадо», «470», «Європа»,
«Лазер», «49-er», «Містраль», «Інглінг». Розвитком цього виду спорту
опікується Міжнародна федерація вітрильного спорту (ISAF),
попередником якої був заснований у 1907 р. Міжнародний союз
вітрильного спорту, що переріс у 1996 р. у федерацію. На І Юнацьких
Олімпійських іграх юні спортсмени змагатимуться за спрощеною
програмою у таких видах як віндсерфінг та одиночний клас. Буде
розіграно 4 комплекти олімпійських нагород, відповідно по 2 серед
юнаків і дівчат.
Плавання — вид спорту, суть якого полягає у подоланні певним
стилем змагальної дистанції від 50 до 10000 м. Розрізняють такі
спортивні стилі плання: брас, вільний стиль, батерфляй та плавання на
спині. Розвитком плавання опікується Міжнародна любительська
федерація плавання (FINA), заснована у 1908 р. До програми І
Юнацьких Олімпійських ігор увійдуть для дівчат і юнаків змагання з
плавання вільним стилем: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м; брасом: 50 м,
100 м, 200 м; на спині: 50 м, 100 м, 200 м; батерфляєм: 50 м, 100 м,
200 м; естафети 4 х 100 м, комбіновані та вільним стилем серед дівчат
та юнаків і змішані. Всього у цьому виді буде розіграно 34 комплекти
олімпійських нагород.
Гімнастика спортивна — вид спорту, який включає змагання з
гімнастичного багатоборства для чоловіків і жінок. Розвитком цього
виду спорту опікується Міжнародна федерація гімнастики (FIG),
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заснована у 1881 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно
12 комплектів олімпійських нагород в абсолютній першості та в
окремих видах програми серед дівчат та юнаків.
Гімнастика художня — різновид гімнастики для дівчат, що
включає вправи без предмета і з предметами (м’яч, булави, скакалка,
стрічка, обруч). Змагальна програма включає особисту першість у
багатоборстві (чотири вправи з предметами) та командну першість у
групових вправах (5 спортсменок команди виконують дві вправи з
предметами). Розвитком цього виду спорту опікується комісія з
художньої гімнастики Міжнародної федерації гімнастики (FIG). На І
Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно 2 комплекти олімпійських
нагород — у багатоборстві та групових вправах.
Стрибки у воду — вид спорту, до якого входить виконання
стрибків з трампліна і вишки з різноманітними обертами і входом у
воду головою або ногами. Розвитком цього виду спорту опікується
Міжнародна любительська федерація плавання (FINA), до складу якої
входить комітет зі стрибків у воду. На І Юнацьких Олімпійських іграх
буде розіграно 4 комплекти олімпійських нагород в особистій першості
окремо серед дівчат та юнаків у стрибках із трампліна (3м) та вишки
(10м).
Стрибки на батуті — вид спорту, до якого входить виконання
стрибків на батуті з різноманітними обертами навколо поперечної та
поздовжньої осі. Розвитком цього виду спорту опікується Міжнародна
федерація гімнастики (FIG). На І Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 2 комплекти олімпійських нагород в особистій першості
окремо серед дівчат та юнаків.
Сучасне п’ятиборство — багатоборство, що включає фехтування
на шпагах, стрільбу із пневматичного пістолета, плавання, легкоатлетичний крос, верхову їзду з подоланням перешкод (конкур). Розвитком
цього виду спорту опікується Міжнародний союз сучасного п’ятиборства
(UIPM), заснований у 1948 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 3 комплекти олімпійських нагород: 2 — в особистій першості
окремо серед дівчат та юнаків та 1 — у змішаній естафеті.
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Стрільба з лука — вид стрілецького спорту, в якому спортсмени
змагаються у попаданні стрілами у мішені. Розвитком цього виду
спорту опікується Міжнародна федерація стрільби з лука (FITA),
створена у 1931р. На І Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно 3
комплекти олімпійських нагород: 2 — в особистій першості серед
дівчат та юнаків та 1 — у змішаній командній першості.
Стрільба кульова — стрільба із нарізної зброї (гвинтівка,
револьвер, пістолет) по нерухомих та рухомих мішенях. Розвитком
цього виду спорту опікується Міжнародний союз стрілецького спорту
(ISSF), створений у 1907 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 4 комплекти олімпійських нагород у змаганнях із
пневматичної гвинтівки (10 м) та пневматичного пістолета (10 м).
Теніс — спортивна гра з м’ячем і ракетками на спеціальному
майданчику — корті, — розділеному навпіл сіткою. Кожний спортсмен
ударом ракетки посилає м’яч на половину суперника так, щоб той не
зміг відбити м’яч зворотно. Розвитком цього виду спорту опікується
Міжнародна федерація тенісу (ITF), заснована у 1912 р. На І Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 4 комплекти олімпійських нагород
у змаганнях серед дівчат і юнаків в одиночному і парному розрядах.
Триатлон — спортивне багатоборство, що включає змагання з
плавання, велосипедної гонки та бігу. Розвитком цього виду спорту
опікується Міжнародний союз триатлону (ITU), заснований у 1987 р.
На І Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно 3 комплекти
олімпійських нагород: 2 — в особистій першості серед дівчат і
юнаків у спринті та 1 — у естафеті континентальних команд.
Тхеквондо — вид єдиноборства, в якому спортсмени виступають
у захисному спорядженні, наносячи удари ногами і руками. Розвитком
цього виду спорту опікується Міжнародна федерація тхэквондо (WTF),
заснована у 1973 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх відбудуться
змагання серед дівчат у 5 вагових категоріях: до 44 кг, 44—49 кг,
49—55 кг, 55—63 кг, понад 63 кг та серед юнаків у 5 вагових
категоріях: до 48 кг, 48—55 кг, 55—63 кг, 63—73 кг, понад 73к г. Буде
розіграно 10 комплектів олімпійських нагород.
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Важка атлетика — вид спорту, до якого входить виконання
вправ з обтяженням. До програми змагань входять дві вправи – ривок
та поштовх штанги. Розвитком цього виду спорту опікується
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF), створена у 1920 р. На
І Юнацьких Олімпійських іграх відбудуться змагання серед юнаків у 6
вагових категоріях: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, понад 85 кг та серед
дівчат у 5 вагових категоріях: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, понад 63 кг. Буде
розіграно 11 комплектів олімпійських нагород.
Фехтування — вид єдиноборства, що об’єднує дисципліни
єдиноборств на рапірі, шпазі та шаблі. Спортсмени виступають у
спеціальному спорядженні, яке захищає їх від нанесення ударів
зброєю. Розвитком цього виду спорту опікується Міжнародна
федерація фехтування (FIE), заснована у 1913 р. На І Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 7 комплектів олімпійських нагород:
6 — в особистій першості у фехтуванні на шаблях, шпагах та рапірах
окремо серед дівчат і юнаків, 1 — у змаганнях змішаних континентальних команд.
Футбол — спортивна гра на трав’яному полі, в якій дві команди
(по 11 чоловік у кожній), використовуючи ведення та передачі м’яча
ногами або іншою частиною тіла (крім рук), намагаються забити його
у ворота суперника і не пропустити у свої. Розвитком цього виду
спорту опікується Міжнародна федерація футбольних асоціацій (FIFA),
заснована у 1904 р. На І Юнацьких Олімпійських іграх у цьому виді
спорту візьмуть участь 6 команд юнаків і 6 команд дівчат, які
розіграють 2 комплекти олімпійських нагород.
Хокей на траві — командна спортивна гра на трав’яному полі, в
якій дві команди (по 11 чоловік у кожній), передаючи м’яч партнеру
ключками, намагаються забити його у ворота суперника і не пропустити
у свої. Розвитком цього виду спорту опікується Міжнародна федерація
хокею на траві (FIH), заснована у 1924 р. На І Юнацьких Олімпійських
іграх у цьому виді спорту візьмуть участь 6 команд юнаків і 6 команд
дівчат, які розіграють 2 комплекти олімпійських нагород.
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Культурно-освітня програма
Програма Юнацьких Олімпійських ігор 2010 р. об’єднує спортивні змагання і культурноосвітні заходи. Її розробляє Сінгапурський Організаційний комітет спільно з Міжнародним
олімпійським комітетом. Програма спрямована на створення дружньої атмосфери для всіх
учасників. Вона дає можливість для ознайомлення з різними культурами світу. Юні атлети
стануть учасниками інтерактивних семінарів і форумів, мистецьких заходів, святкувань днів
культури різних народів. Їхніми основними темами стануть:
• олімпізм і олімпійські цінності;
• історія Олімпійського руху;
• ризик у спорті (допінг, спірні ситуації);
• кар’єрне зростання у спорті;
• цифрові засоби масової інформації;
• спортивний менеджмент;
• соціальна відповідальність;
• добробут і здоровий спосіб життя.
І Юнацькі Олімпійські ігри — приклад єднання спорту, освіти і культури. Саме це єднання
покликане допомогти юним атлетам усвідомити зв’язок олімпізму з усіма сторонами життя.
Учасникам Ігор пропонується взяти участь у програмі «Здобувай і ділись досвідом!».
Програма базується на чотирьох принципах:
1) учіться, щоб знати;
2) учіться, щоб діяти;
3) учіться, щоб існувати;
4) учіться, щоб жити разом одним почуттям.
До участі у програмі залучаються всі причетні до І Юнацьких Олімпійських ігор, до виховання
виховвання
молодого покоління,
покоління усі,
усі хто не байдужий до олімпійського спорту.
спорту
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Для атлетів створюються гнучка програма й умови для спілкування учасників даного форуму;
молодь матиме змогу набути освітньо-культурного досвіду; батьки і тренери атлетів надаватимуть
допомогу у реалізації культурно-освітніх і спортивних програм; місцева молодь отримає
можливість бути учасниками унікального досвіду участі у проекті. Завдання молодіжних
колективів світу — донести ідеї Юнацьких Олімпійських ігор до молоді своїх країн, використовуючи
сучасні засоби інформації. Місія батьків, тренерів і вчителів — підтримувати своїх дітей і
вихованців у спортивних і життєвих починаннях та займати активну позицію по відношенню до
молоді.
У рамках культурно-освітніх програм Ігор пройдуть фестивалі, на яких демонструватиме свої
таланти молодь з усього світу. Організаційний комітет Ігор планує проведення таких фестивалів:
• фестиваль сінгапурської молоді (виступи студентських груп і колективів);
• культурної спадщини Сінгапуру;
• «Світ музики, мистецтва і танців»;
• талантів (молодіжні проекти);
• вуличний фестиваль (молодіжна вулична культура);
• «Звуки Сінгапура» (нові технології у сфері масової інформації, створеної молоддю).
Крім того, усі національні олімпійські комітети, які братимуть участь у І Юнацьких
Олімпійських іграх, запрошуються до участі у презентації своїх країн, що відбудуться на території
олімпійського селища. На інтерактивних стендах планується представити молодіжну культуру,
традиції, мистецтво, народні свята, стиль життя кожної країни-учасниці Ігор. Завдяки цим
експонатам учасники зможуть краще зрозуміти розмаїття культур світу і побачити спільне та
відмінне у житті людей з різних куточків планети. Організатори Ігор прагнуть, щоб кожний
учасник розширив свій світогляд, переглянув свої уявлення про красу взагалі та унікальність
кожної культури і кожної особистості окремо.
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Олімпійське селище
Олімпійське селище Юнацьких ігор, як і вся програма, сприятиме
вмінню співіснувати. Спроектоване Національним університетом
Сінгапуру таким чином, щоб після проведення Ігор стати університетським містечком на 5000 мешканців, компактне селище площею 19 га,
пропонує найновіші комфортні споруди для життя, навчання, рекреації
та занять спортом. Олімпійське селище відповідатиме високим
стандартам екологічного дизайну та будівництва.
Під час Ігор у селищі будуть обладнані спеціальні місця для
проведення презентацій, спрямованих на звернення уваги молодих
спортсменів, керівників спортивних делегацій до вивчення
багатогранних питань різних культур. Селище допоможе розширити
коло спілкування учасників і сприятиме зміцненню дружніх стосунків
та взаєморозуміння. Юні спортсмени матимуть можливість спілкуватись
зі своїми однолітками з усіх куточків світу з допомогою новітніх
безпровідних технологій.
Олімпійське селище стане не тільки центром подій, що
відбуватимуться в рамках Ігор, а й олімпійською спадщиною після їх
завершення. Завдяки вдалому місцю розташування (частина території
Національного університету Сінгапура, де отримує освіту значна частина молоді) селище стане відмінним місцем для розвитку і поширення
олімпійського духу.
Молодь буде вивчати олімпійські принципи там, де мешкали
атлети, які брали участь у І Юнацьких Олімпійських іграх — в обстановці,
що нагадує про Олімпію. Для створення для молоді атмосфери і духу
Олімпії, селищу будуть надані предмети старовини, статуї і скульптури.
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Олімпійські об'єкти
Стадіон на воді Маріна Бєй знаходиться в акваторії порту
Маріна, навпроти готелю Рітз-Карлтон. Плавучу платформу довжиною
120 м та завширшки 83 м було виготовлено зі сталі у 2007 р. Вона
може витримати навантаження до 1070 т, що дорівнює вазі 9000
людей. Конструкція може трансформуватись для проведення
святкувань головних подій країни, а також спортивних змагань,
концертів, культурних заходів. 2010 р. Маріна Бей стане головною
спортивною ареною Юнацьких Олімпійських ігор.
Змагання з гімнастики будуть проходити у спортивнорекреаційному Центрі Бішан, до якого входять стадіон і спортивний
комплекс. У спортивному комплексі створено всі умови для
тренувального процесу збірної команди Сінгапуру з гімнастики та
проведення змагань міжнародного рівня з цього виду спорту. Стадіон,
що входить до спортивно-рекреаційного Центру Бішан, — прекрасна
спортивна арена, два футбольних поля якої з 1999 р. були головною
ареною матчів професійних футбольних команд. У 2009 р. тут було
проведено 35-й національний чемпіонат Сінгапуру з легкої атлетики.
Ця спортивна арена стане місцем проведення легкоатлетичної
програми І Юнацьких Олімпійських ігор.
Змагання з триатлону будуть проведені поблизу Національного
Центру вітрильного спорту, розташованого у мальовничому парку
Східного Узбережжя, відомому прекрасними пляжами і тропічною
природою. Змагання з велосипедної гонки та бігу пройдуть на
мальовничій території парку, а з плавання – у прибережних водах.
У самому центрі ділового кварталу Сінгапура розташований
Міжнародний Центр Конвенцій (ICC), недалеко від якого буде
знаходитись штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету. Це
— найбільший багатофункціональний центр для проведення
конференцій світового рівня, міжнародних виставок. Розташований
на 25 тис. км2, може легко трансформуватись у сучасні спортивні
арени. Під час проведення І Юнацьких Олімпійських ігор тут будуть
проведені змагання з боксу, фехтування, гандболу, тхеквондо та
боротьби.
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Стадіон Ялан Бесар — частина муніципального рекреаційного і
спортивного центру, до якого крім стадіону входить комплекс для
занять плаванням. Стадіон було побудовано 1932 р. Він довго слугував
місцем для проведення молодіжних фестивалів та національних свят.
2003 р. стадіон було реконструйовано. Тепер він відповідає всім
вимогам ФІФА і буде приймати юних футболістів, учасників футбольного
турніру за програмою І Юнацьких Олімпійських ігор.
Kомплекс Каллан Поля і тенісні корти — споруди, що входять до
спортивного комплексу Каллан. Ця спортивна база площею понад
50 тис. м2 — ідеальне місце для проведення занять і змагань з крикету
та софтболу. Реконструйовані спортивні арени прийматимуть учасників І Юнацьких Олімпійських ігор за програмою змагань зі стрільби з
лука.
Тенісний Центр Каллан було відкрито 1977 р. З того часу — це
популярна арена для проведення змагань з тенісу різного рівня. На
території Центру розмістились 14 тенісних кортів. Для глядачів і
представників засобів масової інформації, які прибудуть у Сінгапур на
І Юнацькі Олімпійські ігри, навколо головного корту буде споруджено
глядацькі трибуни на 2000 місць.
Мальовнича акваторія для проведення змагань з веслування
розташована на фоні сінгапурського ділового району. Ця спортивна
арена забезпечує комфортні сучасні умови для проведення змагань з
веслування академічного і веслування на байдарках і каное. Змагальні
дистанції простягаються уздовж мальовничого парку, що займає площу
32 га. Спортивний комплекс для веслування має ангар для зберігання
200 човнів, територію для їх технічного обслуговування, душові, пункт
для проведення допінг-контролю. До початку І Юнацьких Олімпійських
ігор тут будуть споруджені трибуни для глядачів на 1000 місць.
Національний вітрильний Центр займає територію 2,4 га і
знаходиться у парку Східного Узбережжя. Його відкриття відбулося у
1999 р. Відтоді Центр став популярним місцем для проведення
національних і міжнародних регат. На території Центру розташовані
ангари для зберігання човнів, адміністративний блок,
багатофункціональний спортивний зал, конференц-зал, готель, кафе.
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Акваторія, що належить Центру, — ідеальне місце для проведення
регат, оскільки у цьому місці можливе цілорічне використання
південно-західних і північно-східних вітрів.
У центрі торговельного району Сінгапура розмістився парк для
задоволення потреб молоді у руховій активності, їх прагнення до
здорового способу життя. Розташований на території 2 га, парк має
майданчики для катання на скейтах, спортивні майданчики для
змагань з «вуличних» видів спорту, такими як вуличний баскетбол,
арени для проведення спортивних шоу-програм. У вихідні дні парк
заповнений любителями катання на роликових ковзанах і скейтах. На
цій спортивній базі пройдуть змагання з вуличного баскетболу в
рамках програми І Юнацьких Олімпійських ігор. Це улюблене місце
відпочинку сінгапурської молоді стане одним із місць проведення
культурно-освітніх програм Ігор.
Хокейний стадіон — частина муніципального Сенканського
Центру спорту, що розмістився у новому передмісті Сінгапура. Нова
спортивна арена має клуб, басейни, гімнастичний зал, студію танців,
підприємства громадського харчування і торгівлі. Два хокейні поля
прийматимуть учасників І Юнацьких Олімпійських ігор за програмою
змагань з хокею на траві.
Сінгапурський критий стадіон знаходиться за 4 км від центру
міста. Це — багатофункціональна крита спортивна споруда для
проведення спортивних і культурно-розважальних заходів. Відкритий у
1989 р., стадіон, реформуючи свої площі, може вмістити від 2,5 до
12 тис. глядачів. На цій спортивній арені відбуватимуться змагання з
бадмінтону і настільного тенісу в рамках І Юнацьких Олімпійських ігор.
Сінгапурську спортивну школу відкрито 2004 р. як провідний
навчальний заклад, в якому молодь віком 13—17 років одночасно
займається спортом і отримує освіту. Школа займає площу 7 га. Для
її вихованців створені сучасні комфортні умови для тренування,
навчання і проживання. До спортивного комплексу входять 2 басейни,
що відповідають олімпійським стандартам; центр для занять
бадмінтоном, що складається з 10 кортів; центр для занять настільним
тенісом, що має 32 столи; колова доріжка довжиною 400м зі штучним
покриттям, на якій одночасно можуть змагатися 8 атлетів;
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двоповерховий гімнастичний зал; фітнес-центр; багатофункціональна
аудиторія, що вміщує 400 чол. Умови спортивної школи дозволяють
надати свої спортивні арени для учасників І Юнацьких Олімпійських
ігор, які будуть змагатися у таких видах програми як плавання,
сучасне п’ятиборство, кульова стрільба.
Тарф Клаб — нова споруда для занять кінним спортом
знаходиться поруч із сінгапурським іподромом на 3 га мальовничих
луків. До цього комплексу входить відкритий манеж розміром 50 х
100 м та манеж під дахом — 50 х 80м. Ці спортивні арени мають
сучасні умови для проведення змагань з усіх дисциплін кінного
спорту у будь-яку погоду. За змаганнями можуть спостерігати 1500
глядачів. Манежі приймуть учасників І Юнацьких Олімпійських ігор,
які будуть змагатися за програмою кінного спорту.
Велодром Тампінес — місце проведення змагань з велосипедного спорту, що займає площу 60 га. Траса для змагань з маутенбайку,
довжиною 7км, поєднує підйоми і круті спуски. Окреме місце у парку
відведено для змагань ВМХ. Місця старту і фінішу знаходяться поруч,
що дозволяє глядачам спостерігати за найбільш цікавими моментами.
На цих трасах відбудуться змагання за програмою велосипедного
спорту І Юнацьких Олімпійських ігор.
Спортивний центр Тоа Пайо — одна з перших громадських
спортивних споруд, має умови для занять різними видами спорту. На
цій спортивній арені відбудуться змагання з волейболу за програмою
І Юнацьких Олімпійських ігор. Волейбольний турнір зможуть
спостерігати 2000 глядачів.
Плавальний комплекс входить до спортивного центру Тоа Пайо.
У своєму розпорядженні комплекс має два басейни: один функціонує
для забезпечення потреб населення у заняттях плаванням, а другий
— місце тренувань спортсменів високого класу з плавання, водного
поло та стрибків у воду. Комплекс прийматиме учасників І Юнацьких
Олімпійських ігор зі стрибків у воду.
Не зважаючи на скромні розміри, Сінгапур має 100 плавальних
басейнів олімпійського стандарту, 972 багатофункціональних спортивні
центри і 75 легкоатлетичних стадіонів зі штучним покриттям.
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Засоби масової інформації
Важливим аспектом І Юнацьких Олімпійських ігор є
широке використання мультимедійних засобів з метою
ш
надання можливості молоді усього світу спілкуватись одне з
на
одним та з учасниками Юнацьких Олімпійських ігор до їх
од
початку, під час їх проведення та після закінчення. Вебпо
сторінка Сінгапура-2010 (www.singapore2010.sg) дає
ст
можливість користувачам вести блоги, ділитись відео- та
мо
аудіо- інформацією для знайомства з олімпійським рухом.
ау
Оргкомітет створює версію Сінгапура-2010 у віртуальній
реальності, схожу на "Друге Життя" (www.secondlife.com), що
ре
дозволить молоді усього світу «побувати» у Сінгапурі ще до початку офіційного відкриття
Юнацьких Олімпійських ігор. Буде створено 205 карток, які можна завантажити у комп’ютер або
мобільний пристрій.
Під час проведення І Юнацьких Олімпійських ігор першокласна ІТ-інфраструктура Сінгапура
створить можливість для прямої трансляції ігор в мережі Інтернет з метою створення умов для
відчуття напруження та емоційного настрою Ігор.
Для висвітлення змагань буде створено окремий майданчик «Олімпійська служба трансляцій»,
а також спеціальний офіс для оперативних новин «Служба олімпійських новин» Цим структурам
буде надано необхідну підтримку і логістичний супровід для здійснення своєчасної трансляції
новин, результатів змагань та іншої інформації про І Юнацькі Олімпійські ігри. На всякий випадок
передбачено телевізійний центр, який можна легко перемістити в необхідне місце.
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Історія
Сінгапур — молоде, яскраве та багатогранне містокраїна, розташоване у Південно-Східній Азії. Сінгапур межує з
султанатом Джохор, що входить до складу Малайзії, та з
островами Ріау, що належать Індонезіїї. Перші згадки про
Сінгапур можна знайти в китайських хроніках ІІІ ст. Деякий
час він був важливим торговим центром, але згодом занепав. У
ХV—ХVІ ст. Сінгапур входив до складу султанату Джохор.
1867 р. приніс йому колоніальну залежність від Британської
імперії. Англійці надавали місту великого значення як
важливого опорного пункту на шляху до Китаю. Під час Другої
світової війни Сінгапур переходив до Японії, був колонією
самоврядування, потім входив до Малайської федерації, а з
1965 р. отримав офіційну незалежність.

Символи Сінгапуру
Національний прапор Сінгапура складається з двох
горизонтальних частин — червоної над білою. У верхній лівій
частині присутній білий півмісяць, поруч з яким по колу
розміщені п’ять білих зірок. Червоний колір символізує
багатство і рівність людей, білий — вічну чистоту, достоїнство
і доброчесність. Півмісяць, що сходить, уособлює молодість
нації, п’ять зірок — національні ідеали: демократію, мир,
прогрес, справедливість і рівність.
Сінгапур є членом Організації Об’єднаних Націй,
Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої організації
охорони здоров’я.
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Населення
Сінгапур — друга країна у світі за щільністю населення.
4,7-мільйонне населення — багатонаціональне: серед мешканців
країни 76,8 % — китайців, 13,9% — малайців різного походження,
7,9% — індійців, незначну групу становлять євро-азіати: араби, євреї,
тайці, японці і метиси.
Сінгапур — багаторелігійна країна: 40 % населення сповідують
буддизм, більшість малайців — іслам. Християнства дотримується
14 % населення, серед якого представники католицької та інших
конфесій.
Національною мовою з історичних причин вважається малайська.
Офіційними мовами є англійська, мандаринська китайська, малайська
і тамільська. Історичні китайські іммігранти поділяються на декілька
груп, які розмовляють на таких різних діалектах, що зрозуміти один
одного практично не можуть. Тому для об’єднання усіх діалектів
китайської мови у країні проводилась широкомасштабна кампанія
«Розмовляйте на мандаринському діалекті». Сінгапурці проживають
у чистому «місті у саду» і насолоджуються одними з кращих у світі
можливостями для освіти, охорони здоров’я і спортивної діяльності.

Політичний устрій
Сінгапур — парламентська республіка. Виконавча влада
належить Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром. Президент
виконує більше представницьку роль, проте в окремих випадках
може накласти вето на критичні рішення.

Економіка
Сінгапур — високорозвинена країна з ринковою економікою.
Незалежний і політично стабільний з 1965 р., він перетворився у
значний центр багатьох галузей світової економіки, що включає
освіту, фінанси, технології та туризм. Він належить до східноазіатських «тигрів» за значний стрибок в економіці до рівня
розвинених країн. У країні процвітають виробництво електроніки,
суднобудування, сектор фінансових послуг, а також проводяться
глибокі дослідження в галузі біотехнологій. Широкою популярністю
користуються сінгапурські авіакомпанії. Морський порт належить до
найбільших портів світу.
Сінгапур у 2006 р. було названо Світовим банком у числі 10
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перших країн, оскільки отримав майже найвищу оцінку за політичну
стабільність. Така політична стабільність і можливість планувати у
довгостроковій перспективі — головні причини того, що держава
залишається своєрідним магнітом для іноземних інвестицій.
Валюта
Сінгапурський долар дорівнює 100 центам. В обігу знаходяться
банкноти достоїнством 1, 2, 4, 10, 20, 50, 1000 і 10000 сінгапурських
доларів, а також монети достоїнством 1, 5, 10, 20, 50 центів і 1 долар.
Один сінгапурський доллар дорівнює 0,7 USD або 5,6 UAH.

Культура
Зважаючи на те що корінне малайське населення Сінгапуру
становить лише незначний відсоток, а більшість — китайські, індійські
та арабські іммігранти, важко вести мову про специфічну сінгапурську
культуру. Проте сприятлива національна ситуація привела до
інтеграції різних культур, і за короткий час виникла притаманна
тільки Сінгапуру самобутність. Космополітична спрямованість
сінгапурської культури сприяла розвитку різноманітних видів
мистецтв, музики та театру.
Спадщина Перанакан
Культура Перанакан — раннього китайського суспільства,
представники якого поселилися на Малайському архіпелазі у ХVІІ ст.
Перанакан — поєднання китайської та малайської культури із
вкрапленнями португальської, данської, британської, тайської,
індійської та індонезійської культур. Не зважаючи на еволюційні
процеси, що відбувалися у суспільстві протягом тривалого періоду,
для людей і досі залишились незмінними національні традиції. Свята
та фестивалі проводились відповідно до китайського місячного
календаря. Для проведення весільних обрядів, обрядів, пов’язаних із
народженням і похованням, використовували найкращі, найвишуканіші
предмети одягу, посуду тощо. Незаміжні дівчата присвячували свій
час для вишивання бісером одягу, взуття, церемоніальних носових
хусточок, серветок. Речі, які збереглися, свідчать, що основними
мотивами їх оздоблення були добробут, щастя, довговічне життя, що
уособлювалося у зображеннях фенікса, кансанів, лелек, квітів.
Архітектура
Будинок культури стилю Перанакан — поєднання архітектурних
деталей та орнаментів Сходу і Заходу. Коринфські колони і
середземноморські вікна поєднуються з китайським кахелем та
орнаментами.
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Еволюція костюма від епохи Перанакан до сьогодення
Костюм був важливою формою культурного й особистісного вияву
для китайських перанаканців. У ХІХ ст. китайський чоловік був
одягнений у такий костюм: вільний жакет і штани з шовку, парчі або
атласу. У ХХ ст. чоловіки запозичили західний стиль — їхнім одягом
став бавовняний костюм і саронга з численними коштовностями та
аксесуарами. Іншою унікальною особливістю є взуття — оздоблені
кольоровим камінням домашні туфлі ХІХ ст. поступилися місцем
прикрашеним бісером. Для наречених детально розроблялись весільні
наряди. Традиційна весільна церемонія Peranakan тривала більше 12
днів і займала тижні для підготовки. Особливість весільного вбрання
— велика кількість коштовностей. Іноді вага весільного ансамблю
досягала 6 кг.
Танці в ряд
Суцільне захоплення танцями в ряд завоювало популярність у
Сінгапурі декілька років тому. Увечері щоп’ятниці та щонеділі у
громадських місцях люди збираються і танцюють під місцеві та західні
мелодії, популярні хіти. Радісний танець в ряд — цікаве видовище і
корисне заняття, яке дуже подобається сінгапурцям.
Масаж стоп
Потреба сінгапурців у розслабленні ніг після напруженої денної
роботи — природне бажання організму. Винайдений стародавніми
китайцями масаж певних зон (нервових закінчень) ніг сприяє
нормалізації функцій внутрішніх органів. Сінгапурці, від людей
похилого віку до крихіток, не відмовляють собі у цьому корисному
занятті. Сінгапур — батьківщина майже 200 закладів рефлексології та
терапії ніг.

Освіта
У Сінгапурі приділяється багато уваги рівню освіченості населення. За підсумками реформи системи освіти усі школи отримали
єдині освітні стандарти. Англійська мова стала обов’язковою для
вивчення в усіх школах, а навчання у вищих навчальних закладах
було переведено на англійську мову. Щоб сінгапурці підвищували
свою освіченість, було вжито незвичних заходів. Так, чоловік, який
одружується з жінкою, котра має вищу освіту, отримує винагороду. А
жінки без вищої освіти, які народжують другу дитину, сплачують
штраф.
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Символи, церемонії та організація ХХ зимових Олімпійських
ігор

Сінгапурська кухня
Жителі Сінгапуру люблять смачно і багато
поїсти. Відвідування ресторанів, кафе, їдалень –
улюблена справа сінгапурців. З полудня до 14-00 –
час ланчу, що для сингапурців є священним.
Сінгапурська культура їжі грунтується на
традиціях смаків і кулінарних навичок народів, які
населяють цю країну. Осередком розмаїття ароматів
є центр Лоточника. 15 кращих і найпопулярніших
лоточників, які передавали свої знання про смаки із
покоління в покоління, сьогодні своє кулінарне
мистецтво пропонують у тропічних садах, у спорудах у стилі азіатської
архітектури, деякі пропонують обіди прямо на свіжому повітрі.
Сінгапур представляє китайську, малайську, індуську перенаканську
та багато інших кухонь.
На території Сінгапуру знаходиться понад 500 ресторанів, які
задовольнять смаки будь-якого гурмана. Важливою складовою різних
страв є ніжні приправи. Усі страви готуються із свіжих продуктів при
суворому дотриманні санітарно-гігієнічних норм.
У Сінгапурі дуже поширена мережа системи громадського
харчування. Це центри, що об’єднують власників маленьких кафе,
лотків з пересувними кухнями, в яких харчується більшість
сінгапурців.
Індійську кухню вирізняє давня традиція змішувати соуси під
час приготування блюд, запозичена в індусів, які походять з півдня
Індії.
Емблемою малайської та індонезійської кухонь є «приправа
життя». Малайська кухня передбачає не лише вживання приправи з
перцю чилі, а й каррі, соуси на основі кокосового горіха, що робить її
особливо спокусливою.
Більша частина сінгапурців походить з провінції Фуджиан у
Китаї, але переважним кулінарним стилем є гуандонський або
кантонський. Найпоширеніші блюда китайської кухні — локшина зі
смаженим м’ясом або двічі проварені трав’яні супи з незвичайною
назвою «Будда, що стрибає через стіну». Ці блюда приправляються
легкими приправами, характерними для кантинської кухні.

39

Юнацькі Олімпійські ігри. Сінгапур 2010

Визнане національне блюдо «дім сам» — пельмені, що готуються
з різноманітних продуктів і подається у бамбукових кошичках. Суп із
плавників акули та смажене порося — улюблена закуска на вишуканих
банкетах.
Найпоширеніша страва у Сінгапурі — мі-горенг по-індійськи,
інтернаціональне блюдо, в якому поєднуються індійські і китайські
складові з європейськими.
Самбал — гарнір, без якого не обходиться практично жодне
малайське споживання їжі. До його складу входить рис із перцем
чилі, лаймовий сік і товчена паста з креветок. За бажанням додають
ще й огірок.
Краби з перцем чилі їдять руками. Єдиним набором для
споживання цього блюда слугують щипці для розколювання клешнів
крабів, а також тарілка з водою для ополіскування рук.

Історично-культурні споруди
Мерліон — символ Сінгапуру
Із письмових свідчень Малайських Хронік ХІІІ ст. ми дізнаємося,
що принц із Палембенгу, зазнавши аварії корабля, був викинутий
хвилями на берег острова. Тут він побачив тварину, яка здалася йому
левом. Тому він дав острову назву «Сінга Пура», що означає «Місто
лева». Звідти і пішла назва Сінгапур. Але у той час на місці нинішнього
міста було невеличке поселення рибалок, його мешканці вирішили,
що у лева має бути ще й хвіст риби. Цю диво-істоту нарекли
Мерліоном. Саме він і став символом Сінгапуру.
Голова лева символізує хоробрість, силу, звитягу, а також здатність швидко відновлювати фізичні і душевні сили під час
випробовувань. Грива лева розподіляється на п’ять частин, кожна з
яких являє собою п’ять ідеалів, втілених у п’яти зірках національного
прапора: демократію, прогрес, мир, справедливість і рівність. Його
рішучий погляд символізує готовність зустріти і подолати будь-які
виклики долі.
Усього на острові п’ять статуй Мерліона. Найбільш відома,
заввишки 9 м, знаходиться на річці Сінгапур. Неподалік від неї є
менша статуя, заввишки всього 2 м. Обидва Мерліони встановлені
поруч з великим мостом через річку Сінгапур.
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Театр «Еспланада»
Театр у бухті — один із всесвітньо відомих центрів культури і
мистецтва, який офіційно відкрито 2002 р. Не зважаючи на сучасний
вигляд, він має досить довгу історію. Розпочалося будівництво
Еспланади 1943 р. як парку. У 1985 р. споруда стає центральним
місцем культури і мистецтв Сінгапуру. 1991 р. театр реконструювали.
Сьогодні він займає площу 2,4 га. Споруда вражає своєю неповторною
формою і є однією з визнаних пам’яток країни.
Сінгапурський зоопарк
Зоопарк Сінгапура — одна із перлин країни, що займає територію
28 га. Характерною його рисою є повна відсутність будь-яких грат і
парканів навколо місць знаходження тварин, а їх тут 3200 видів.
Глядачів від тварин відгороджують природні перешкоди, не помітні
для ока і які забезпечують його мешканцям вільне існування. На
території зоопарку мешкають тигри і величезні пітони, видри і
носороги, мангусти і шакали, мавпи, орангутанги та інші дикі брати
наші менші. У зоопарку організуються нічні сафарі, що проходять у
найцікавіших потаємних куточках парку та лісу, який прилягає до
нього.
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Юронгський парк птахів — найбільший у південно-східній
частині Азії парк з розмаїттям пернатих, яких тут налічують близько
9000 видів. Однією з пам’яток цього парку є виставка африканських
заболочених місць із хатинками та водоймами для таких птахів як
сідловидний чорногуз, африканський корононосний крен. Тут у
штучно створеному середовищі існування птахів мирно уживаються
папуги і фламінго, птахи-хижаки, пінгвіни, птахи-носороги і ще
багато інших представників пташиного царства — справжньої
феєрії голосів і кольору.

Острів Сентоза гіпнотизує красою рослинного світу, атракціонами та пляжами, що простягнулися уздовж берега на 3,2 км. На
пляжах функціонує багато об’єктів для занять спортом. Океанаріум
«Підводний світ» розташований на острові Сентоза, визнаному
сінгапурцями і гостями країни як місце відпочинку і розваг. Життя
підводного царства можна спостерігати, знаходячись в унікальній
споруді — 83-метровому прозорому тунелі, навколо якого вільно
плавають грізні акули та безліч риб різних видів і розмірів. В
океанаріумі також знаходиться лагуна дельфінів, де можна побачити
природні здібності рожевих дельфінів.
«Підводний світ» — перший у світі океанаріум, створений для
демонстрації захоплюючих подій із життя мешканців океанських
глибин за допомогою датчиків, вживлених у кожну рибу.
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Парк метеликів — справжнє королівство комах (понад 5,5 тис.
видів). Тут можна побачити унікальну колекцію метеликів, різні
види павуків і скорпіонів, побувати у єдиній у світі печері, яка
освітлюється світлом, що випромінюють світлячки.

Ботанічний сад Сінгапура заснований 1859 р. Найстаріший
парк країни зберіг останні ділянки первісного лісу, який колись
займав увесь острів. Прекрасний розарій, численні зразки садовопаркового мистецтва, оранжерея папороті, пальмова долина і
маленькі живописні озера. Однією з перлин ботанічного саду є
Національний парк орхідей «Мандай», на території якого росте
понад 60 тис. цих найкрасивіших рослин. Місцеві умільці створюють
унікальні прикраси, покриваючи тонким шаром золота живі квіти
орхідей.
Офіційна резиденція Президента Сінгапура — колишня
офіційна резиденція представників Британської Корони. Побудована у класичному стилі, споруда поєднує елементи готики,
ренесансу, китайської і малайської культури. Резиденція тоне у
дивовижних садах, за якими з любов’ю доглядають співробітники
ботанічного саду. Цікаво, що резиденція відкриває свої ворота для
вільного відвідування п’ять разів на рік.
Старий парламентський будинок — найстаріша урядова
споруда, була зведена за проектом Джорджа Колемана 1827 р. Для
підкреслення величі її вінчає бронзова статуя. Нині парламентський
будинок переживає своє друге народження, перетворившись у
Будинок мистецтв. Він став улюбленим місцем зустрічі сінгапурських
і зарубіжних представників різних жанрів мистецтв.
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Національна бібліотека Сінгапура у 2005 р. отримала найвищу
відзнаку — платинову нагороду. На її території розмістилися 14
садів, які займають 35 % усієї площі. Створення штучного ландшафту
допомагає підтримувати в бібліотеці необхідний температурний
режим.

Бронзовий пам’ятник засновнику Сінгапура серу Стемфорду
Раффлзу гордо піднісся перед театром Вікторія. Його точну копію,
виготовлену з білого мармуру, встановлено на місті, де Раффлз ступив
на берег Сінгапуру.
Сінгапурський Музей Мистецтв розмістився у відреставрованому у ХІХ ст. приміщенні сінгапурського художнього музею. Він має
найбільшу колекцію (понад 7500) художніх робіт Сінгапуру і південносхідної Азії.
Просторі приміщення, оздоблені фресками італійського
художника Кавальєрі Родолфо Ноллі роблять цю споруду однією з
найкрасивіших, збудованих під час британського правління у
Сінгапурі.
Острів Кусу
Легенда про острів розповідає, що одного разу гігантські черепахи
врятували двох моряків, які потрапили у корабельну аварію. На знак
подяки чоловіки збудували Китайський храм, Малайську усипальницю
і величезну скульптуру черепахи. До сьогодні відбувається
паломництво до храму протягом 9-го місяця Китайського календаря, у
той час як мусульмани відвідують Малайську усипальницю.
Пулау Убін — звичайне село, де поруч зі спокійним плином часу
в оточенні гранітних кар’єрів, кокосових пальм, рибних ферм створено
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комфортні сучасні умови для відпочинку. У східній частині Пулау Убін знаходиться природний
пляж. Це місце, наче музей, де можна побачити луки морських трав, підковоподібної форми
крабів, коралові бухти, губки різних відтінків.
Етнічні квартали Сінгапуру утворились у процесі розселення іммігрантів. Сьогодні вони
втратили своє історичне значення, проте лишаються культурними центрами, де продаються
національні товари і працюють національні ресторани.
Китайський квартал — культурне серце Сінгапура, — який і досі пишається своєю старою
китайською архітектурою, численними храмами, декоративними терасами і значним скупченням
базарів і магазинів. На жаль, більша частина китайського кварталу була зруйнована у середині
ХХ ст., проте сьогодні інтенсивно відбудовується. Територію кварталу прикрашають численні
храми, найцікавіший із них храм Тіан-Хок-Кенг, споруджений 1840 р. Справжньою окрасою
кварталу є одна з найкрасивіших мечетей міста — Аль-Абрар.

Арабська вулиця Кампунг-Глам — мусульманський центр Сінгапура
Сінгапура. Це гомінкий торговий
район і традиційний «текстильний округ», що славиться шовком, ковдрами, виготовленням одягу.
На його території знаходяться палац Істіна-Кампунг-Глайм, в якому нині працює Малайський
музей, незвична мечеть Хаджа-Фатима з «падаючим мінаретом», головна гордість міста — мечеть
Масджид-Султан — найбільша мечеть у Сінгапурі. Вона здатна розмістити одночасно до 5000
мусульман, які приходять сюди помолитися. Побудована у 1928 р., мечеть має масивну золоту
маківку і є однією із найвпливовіших релігійних установ Сінгапура.
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Район «Маленька Індія»
Перші індійські поселенці прибули до Сінгапуру із сером Стемфордом як помічники і солдати
1819 р. Наприкінці ХІХ ст. у пошуках роботи на острів прибуло багато індійських емігрантів.
Район «Маленька Індія» — доволі скромний, проте мальовничий район магазинів, ароматів
прянощів, яскравих сарі, гомінких базарів, чудових ресторанів та мови хінді. Справжньою окрасою
цього району є 15-метрова статуя сидячого Будди та чарівний Храм 1000 вогнів. У період з жовтня
по листопад індійський Фестиваль вогнів перетворює Маленьку Індію на чарівну країну
прикрашених, яскраво освітлених вулиць.

Район Гейлянг — культурне серце малайської громади у Сінгапурі. Дні малайського селища,
що традиційно проводяться у цьому районі, знайомлять нас із традиційним способом життя
малайців 50-х—60-х років ХХ ст. У Культурному музеї, що знаходиться у селищі, зібрано
захоплюючу колекцію музичних інструментів. Огляд Весільної палати, обряд малайського весілля,
набір вбрання, пошитого й оздобленого власними руками, Зала Відомості та Куточок Сераля
Гейлянг допомагають зрозуміти життя малайців у Сінгапурі.
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Сінгапур

Сінгапур у боротьбі за порядок, безпеку на дорогах,
чистоту і добробут у країні
Сінгапур — країна зразкового порядку та чистоти.
Рівень злочинності у Сінгапурі — один із найнижчих у світі,
Рі
при цьому закони в країні досить суворі.
пр
Пропонуємо вам ознайомитись із деякими правилами,
яких суворо дотримуються у Сінгапурі. Варто відмітити, що
як
всі вони розповсюджуються і на туристів.
вс
• Крадіжка, насильство, наркотики, хабарі караються
смертною карою через повішення. За більш легкі злочини
см
передбачено покарання батогом.
пе
• Порушення громадського порядку суворо карається
штрафами. Так, за за куріння у громадських місцях — штраф 500 доларів, за кидання сміття
(навіть шматка паперу) — штраф 500 доларів, плювання на землю — штраф 500 доларів, за
воду, залишену під горщиком під час поливання квітів, — штраф 500 доларів (бо вода
принаджує комах).
• З метою контролю за дотриманням правил дорожнього руху і безпеки на території всієї
країни розташовано безліч відеокамер спостережень.
• Етикет Сінгапуру зобов’язує чоловіків завжди (навіть у спеку) ходити у брюках, а жінок
— у панчохах.
• Пішоходи, виходячи з дому, зобов’язані повідомити своє прізвище охороннику, який
чергує біля дверей.
• Кожний автомобіль оснащений вбудованою сиреною,
що глушить водія, якщо той перевищує швидкість 80 км/год.
• За проїзд в автомобілі після 18-00 наодинці — штраф
500 доларів (ви повинні підвезти колег по роботі або
попутника).
• Кожний водій зобов’язаний розмістити спеціальний
датчик під днищем автомобіля, щоб поліція завжди мала
відомості про усі його пересування. Поліція відстежує
дорожній рух на спеціальних моніторах.
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Молодь України
на І Юнацьких Олімпійських іграх
Міжнародний Олімпійський Комітет довірив Україні стати однією з
країн, де реалізовуватимуться пілотні проекти в рамках Юнацьких Ігор
2010, враховуючи авторитет та високий рівень роботи українського
осередку Олімпізму.
З моменту прийняття історичного рішення про проведення
Юнацьких Олімпійських ігор Національний олімпійський комітет України
розпочав активну роботу з популяризації Ігор та планомірну підготовку
юних атлетів до олімпійських стартів.
Ще 2008 р. питання з підготовки та участі юних українських атлетів
у І Юнацьких Олімпійських іграх увійшли до компетенції Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських,
паралімпійських, дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи, який очолює Прем’єр-міністр України. Для
координації діяльності 2009 р. створено спеціальну робочу групу
Національного олімпійського комітету України та Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту під керівництвом радника президента
НОК України Миколи Костенка. За цей час робочою групою підготовлено
ряд важливих документів, визначено склад спортсменів-кандидатів та
тренерів з видів спорту на участь в Іграх, розроблено системи та
критерії відбору до складу юнацької збірної команди України.
Для виявлення найбільш достойних юних атлетів в Україні були
проведені відбіркові змагання з олімпійських видів спорту. Сьогодні за
право виборювати ліцензії у кваліфікаційних змаганнях, що дають
право участі в Юнацьких Олімпійських іграх, змагаються 211 юних
українських атлетів.
Оргкомітетом І Юнацьких Олімпійських ігор ініційовано проведення
культурно-освітніх програм, що відбуватимуться до змагань у Сінгапурі,
під час Ігор та після їхнього закінчення.
Однією із складових цієї програми є проект «Школи-побратими»,
для участі в якому було обрано загальноосвітню школу № 78 м. Києва.
Українські школярі стали побратимами учнів сінгапурської школи
Гейланг. Завдяки активному електронному листуванню, учні діляться знаннями про традиції та культуру
своєї країни зі своїми іноземними однолітками.
Сінгапурські школярі, використовуючи знання,
отримані від українських учнів, представлятимуть
культуру нашої країни — її національні костюми,
кухню, традиції — у Селищі світової культури, що
функціонуватиме у Молодіжному Олімпійському
селищі під час І Юнацьких Олімпійських ігор.

Президент Національного
олімпійського комітету
України, член
Міжнародного
олімпійського комітету,
олімпійський чемпіон
Сергій Бубка призначений
головою Координаційної
комісії Міжнародного
олімпійського комітету
з підготовки І Юнацьких
Олімпійських ігор.
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Андрія Петруню, учня
загальноосвітньої
школи № 78 м.Києва,
було делеговано до
табору юних
журналістів у Сінгапурі

Під час занять юних
журналістів

Іншим культурно-освітнім проектом в рамках підготовки до
Ю
Юнацьких
Олімпійських ігор було проведення тренувального табору
дл юних журналістів з багатьох країн світу, організованого
для
Мі
Міністерством
інформації, зв’язку та мистецтв Сінгапуру.
Честь представляти Україну на форумі юних журналістів випала
Ан
Андрію
Петруні, учню загальноосвітньої школи № 78 м. Києва.
Пр
Протягом
тижня юні журналісти знайомились із визначними
па
пам’ятками
Сінгапуру, поповнювали знання зі спортивної журналістики, знайшли багато добрих друзів.
Україна активно включилась у наступний проект культурноосвітньої програми «Молодий посол». Наша країна стала однією з 30
держав, які за дорученням Міжнародного олімпійського комітету
де
делегуватимуть
своїх послів на І Юнацькі Олімпійські ігри. За
ре
результатами
загальнонаціонального голосування, що проходило на
са
сайтах
Національного олімпійського комітету України та Генерального
ін
інформаційного
партнера НОК «Гала-радіо», почесне право
пр
представляти
Україну на міжнародному юнацькому олімпійському
фо
форумі
отримала чемпіонка Ігор ХХVІІІ Олімпіади та бронзовий
пр
призер
Ігор ХХІХ Олімпіади, чемпіонка світу та Європи з боротьби
ві
вільної
Ірині Мерлені.
Цікавою ідеєю організаторів Ігор було залучення молодих
ре
репортерів
до висвітлення І Юнацьких Олімпійських Ігор в засобах
ма
масової
інформації. З метою їх підготовки проводиться освітня
пр
програма
«Молоді репортери», ініційована Міжнародним олімпійським
ко
комітетом
за підтримки Сінгапурського Оргкомітету та Служби
олімпійських трансляцій. Вона збере 26 кращих молодих журналістів
віком від 18 до 24 років з усіх континентів, яких відбиратимуть на
ко
конкурсній
основі Континентальні асоціації спортивних журналістів.

Ірині Мерлені —
"Молодий Посол" України на І Юнацьких
Олімпійських іграх у
Сінгапурі, заслужений
майстер спорту,
чемпіонка Ігор ХXVІІІ
Олімпіади 2004 р.,
бронзовий призер Ігор
ХХІХ Олімпіади 2008р.
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Участь у програмі передбачає заняття з мультимедійних технологій,
що використовуються у спортивній журналістиці, включаючи
друковану та інтернет-журналістику, фотографію, телевізійний
репортаж, радіо. За значні успіхи на завершення програми учасникам
можуть бути запропоновані посади у Службі олімпійських новин на
Іграх-2012 у Лондоні або майбутніх Юнацьких Олімпійських іграх.
Українські молоді репортери ведуть боротьбу за право бути серед 26
кращих молодих репортерів.
Одною з ініціатив організаторів Ігор став проект «Табір дружби»,
що проходив у грудні 2009 р. за підтримки Міністерства Освіти
Сінгапура та Оргкомітету Юнацьких Олімпійських ігор. Його учасниками стали юні українські атлети — лучниця Поліна Родіонова та
дзюдоїст Андрій Кушков. Табір проводився на території Спортивної
Школи Сінгапура. Він зібрав близько 400 атлетів: по два представники
від кожного з 130 національних олімпійських комітетів та ще 155
юних сінгапурських спортсменів. Протягом п’яти днів юні учасники
Табору Дружби мали можливість випробувати себе у різних видах
спорту, взяти участь у реалізації командних проектів, поспілкуватися
з олімпійцями та дізнатися більше про культуру і традиції Сінгапура та
інших країн. Головним є те, що у кожного атлета у Таборі з’явилися
нові друзі, з якими вони обов’язково зустрінуться під час перших в
історії Юнацьких Олімпійських ігор.
Бажаємо юним атлетам успішних стартів і переможних фінішів на
І Юнацьких Олімпійських іграх.

Юні учасники «Табору
дружби»
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Емблема
На конкурс на кращу емблему І Юнацьких Олімпійських ігор надійшло 1856 робіт із 44 країн світу.
Перед учасниками стояло завдання: поєднати в емблемі ідеї олімпізму, дух молодості та єдності,
специфіку міста проведення Ігор — Сінгапуру. Авторами більшості робіт були діти. Компетентне журі,
до складу якого входили представники різних галузей діяльності, відібрали 10 кращих робіт.

1. Які основні елементи входять до композиції емблеми І Юнацьких
Олімпійських ігор?

2. Що означають основні елементи емблеми І Юнацьких Олімпійських ігор ?
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3. Що символізують кольори, присутні на емблемі І Юнацьких Олімпійських ігор?

4. Намалюй свій варіант емблеми
І Юнацьких Олімпійських ігор.

5. Чому довжина забігу, що був проведений на честь представлення офіційної
емблеми І Юнацьких Олімпійських ігор, становила 2010 м?
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Піктограми
1. Намалюй піктограми, які позначають чотири твої улюблені види спорту.

2. Які спільні мотиви ти помітив у емблемі та піктограмах видів спорту, що входять
до програми І Юнацьких Олімпійських ігор?
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3. На малюнку зображені піктограми видів спорту, що входять до програми І Юнацьких
Олімпійських ігор у Сінгапурі. Знайди піктограми зазначених видів спорту.
Ȼɚɞɦɿɧɬɨɧ
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɜɭɥɢɱɧɢɣ
Ȼɨɤɫ
Ȼɨɪɨɬɶɛɚ
ȼɚɠɤɚ ɚɬɥɟɬɢɤɚ
ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ
ȼɟɫɥɭɜɚɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟ
ȼɟɫɥɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɣɞɚɪɤɚɯ ɿ ɤɚɧɨɟ
ȼɿɬɪɢɥɶɧɢɣ ɫɩɨɪɬ
ȼɨɥɟɣɛɨɥ
Ƚɚɧɞɛɨɥ
Ƚɿɦɧɚɫɬɢɤɚ
Ⱦɡɸɞɨ
Ʉɿɧɧɢɣ ɫɩɨɪɬ
Ʌɟɝɤɚ ɚɬɥɟɬɢɤɚ
ɉɥɚɜɚɧɧɹ
ɋɬɪɿɥɶɛɚ ɤɭɥɶɨɜɚ
ɋɬɪɿɥɶɛɚ ɿɡ ɥɭɤɚ
ɋɭɱɚɫɧɟ ɩ'ɹɬɢɛɨɪɫɬɜɨ
Ɍɟɧɿɫ
Ɍɟɧɿɫ ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ
Ɍɪɢɚɬɥɨɧ
Ɍɯɟɤɜɨɧɞɨ
Ɏɟɯɬɭɜɚɧɧɹ
Ɏɭɬɛɨɥ
ɏɨɤɟɣ ɧɚ ɬɪɚɜɿ

В основу створення
піктограм покладено
зображення на
давньогрецьких вазах
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Особливості Юнацьких Олімпійських ігор
Не дивлячись на те що І Юнацькі ігри 2010 р. у Сінгапурі називають Олімпійськими, вони мають свої
особливості та відмінності.
1. Яка головна мета І Юнацьких Олімпійських ігор?

2. Однією
відмінностей
Юнацьких
Олімпійських
те, що ддо
програми
багато
змагань,
2
Одн
дніє
ією
ю з ві
відм
дмін
інно
ност
стей
ей І Ю
наць
на
цьки
кихх Ол
Олім
імпі
пійс
йськ
ьких
их іігор
гор
го
р є те
о пр
прог
огра
рами
ми уувійшло
війш
ві
йшло
ло б
агат
аг
атоо зм
змаг
аган
аньь
в яких візьмуть участь змішані команди (юнаки і дівчата) в естафетах. Крім того, відбудуться змагання,
в яких візьмуть участь континентальні команди, до яких увійдуть атлети різних національних олімпійських комітетів.
а) Визнач види спорту, в яких пройдуть естафети змішаних команд.

спорту, в яких пройдуть змагання змішаних континентальних команд
команд.
б) Визнач види спорту

3. У чому полягає відмінність Ігор Олімпіад і Юнацьких Олімпійських ігор у визначенні резуль3
татів змагань з видів спорту?
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Учасники Юнацьких Олімпійських ігор
Кожний вид змагань, представлений на І Юнацьких Олімпійських іграх, має свою вікову групу.
1. Назви вікові групи, в яких змагатимуться юні атлети.

2. Намалюй свій варіант талісману і дай йому назву.
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Культурно-освітня програма
Програма І Юнацьких Олімпійських ігор 2010 р. поєднує спортивні змагання і культурно-освітні
заходи. Юні атлети стануть учасниками інтерактивних семінарів і форумів. Їхніми основними
темами стануть:
•
•
•
•
•
•
•
•

Історія Олімпійського руху;
Олімпізм і олімпійські цінності;
Добробут і здоровий спосіб життя;
Соціальна відповідальність;
Спортивний менеджмент;
Цифрові засоби масової інформації;
Кар’єрне зростання у спорті;
Ризик у спорті (допінг, спірні ситуації)

1. Які теми тебе більше зацікавили? Підготуй інформацію з обраної теми і поділись нею зі
своїми товаришами і батьками.

2. Н
2
Назви 4 основніі принципи освіти,
і на яких заснованіі культурно-освітні
і і програми, що віді
будуться під час проведення Ігор.
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Медалі
1. Створи свій ескіз медалі І Юнацьких Олімпійських ігор. Намалюй лицевий та зворотний її боки.

2. Чи завойовував ти медалі? Якщо так, то коли і за що ти їх одержав?
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Олімпійське селище
Під час проведення Олімпійських ігор спортсмени і тренери проживають в олімпійському селищі, що
спеціально споруджують і облаштовують. Уперше олімпійське селище було збудовано на Іграх ХІ
Олімпіади, що відбувалась у Берліні 1936 р.
1. Уяви себе архітектором, якому випала честь створити проект олімпійського селища для
учасників І Юнацьких Олімпійських ігор. Яким би ти його зробив? Намалюй його.
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Сінгапур
1. Сінгапур — країна, розташована у Південно-Східній Азії. Вона займає друге місце за щільністю населення. Яку кількість населення має Сінгапур?

2. Сінгапур — багатомовна і багатокультурна країна. Згадай і запиши, які мови визнані у
Сінгапурі офіційними.

3.
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Сінгапур — багатонаціональна країна. Згадай і запиши, які народи населяють Сінгапур.

Перевір себе

Національний прапор Сінгапура
1.

Скільки кольорів на прапорі Сінгапура?

2.

Які кольори присутні на прапорі Сінгапура і що вони символізують?

3.

Які елементи присутні на прапорі Сінгапура?

4. Якою ти уявляєш головну спортивну арену І Юнацьких Олімпійських ігор ? Створи ескіз
цього спортивного комплексу.
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Вимоги до організаторів Ігор
Міжнародний олімпійський комітет ставить високі вимоги до умов проведення Олімпійських ігор.
1. Згадай і запиши вимоги, що ставляться до міста, яке претендує на право проведення
Олімпійських ігор.

2.

Назви головні причини забруднення довкілля під час проведення Олімпійських ігор.

3. Під час проведення І Юнацьких Олімпійських ігор учасникам буде надана можливість
продемонструвати набуті знання про олімпійські цінності на практиці поза межами олімпійського селища. Вони зроблять свій внесок у здійснення суспільних проектів: допомога громадянам похилого віку, прибирання території пляжів, посадка дерев тощо. Який твій особистий
внесок у покращання суспільного життя?

У класі проведіть
круглий стіл «Довкілля – наша
спільна турбота». Порадьтесь,
що ви можете зробити для
оздоровлення довкілля.
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Делегація України
на І Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі
Делегацію юних атлетів України у Сінгапурі представляє Національний олімпійський комітет
України.
Для участі в Іграх Україна має право представити команду у складі 70 юних спортсменів в індивідуальних видах спорту за умови завоювання ліцензій у кваліфікаційних змаганнях.
1. У яких видах спорту, на твою думку, українські атлети можуть здобути олімпійські медалі. Запиши ці види, а під час проведення І Юнацьких Олімпійських ігор перевір своє передбачення.

2.
2

Намалюй
спортсмена і напиши, в якому видіі спорту він
Н
й свого улюбленого
б
і змагається.
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УЯВІТЬ, ЩО ЮНАЦЬКІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ ПРОВОДЯТЬСЯ В НАШІЙ КРАЇНІ.
1.

РОЗПОДІЛІТЬСЯ НА ГРУПИ І В НИХ ПРОВЕДІТЬ РОБОТУ З ПІДГОТОВКИ ЕСКІЗІВ:






емблеми та гасла;
талісмана;
медалі;
спортивних споруд;
олімпійського селища.

2.
Влаштуйте конкурс на кращий проект організації Юнацьких Олімпійських ігор.
Підсумки конкурсу та нагородження переможців проведіть на виставці-презентації
проектів.
ПІДСУМУЙТЕ ОТРИМАНІ ЗНАННЯ.
У групах обговоріть та визначте:
 Які символи було використано під час підготовки і проведення Ігор?
 Про які традиції народів Сінгапура ви дізналися?
 Яка чисельність населення Сінгапура і які народи проживають на його території?
 Чому Сінгапур — багатомовна країна?
 Які офіційні мови у Сінгапурі?
 Що є символом Сінгапура?
 Які елементи присутні на прапорі Сінгапуру, і що вони символізують?
 Які рослини ростуть у Сінгапурі?
 Які тварини водяться на території Сінгапура?
 Що символізує кольорова гама емблеми І Юнацьких Олімпійських ігор?
 Які традиційні страви сінгапурської кухні вам відомі?
 Які страви і напої найулюбленіші у сінгапурців?
 Які історико-культурні споруди Сінгапура вам більше сподобались? Чим вони вас
вразили?
Після обговорення у групах проведіть загальний захід «І Юнацькі Олімпійські ігри. Сінгапур
– 2010», на якому кожна група презентує свої відповіді-дослідження. У рамках заходу проведіть
міні-турніри з видів спорту, що входили до програми Ігор (за вашим вибором). Після
нагородження переможців влаштуйте офіційний прийом із дотриманням відповідного етикету та
урочистим обідом зі страв сінгапурської кухні, що ви приготуєте самі. На захід запросіть своїх
учителів та батьків.
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