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Дорогий друже!
Минулого року в історичній книзі Ігор Олімпіад було започатковано нову сторінку
— літні Юнацькі Олімпійські ігри. Запеклі баталії на аренах олімпійського Сінгапура
та унікальний дух цих змагань ще довго лишатимуться в пам'яті шанувальників спорту
з усіх куточків планети.
Українські вболівальники особливо згадуватимуть ці старти, оскільки наші юні
олімпійці привезли з Сінгапура як трофеї 35 медалей. Втім час іде. Вже зовсім скоро
запалає вогонь Ігор, які знов об'єднають спортивну молодь світу під егідою п'яти
кілець. А я запрошую тебе у нову захоплюючу мандрівку.
Цей посібник відкриє для тебе інформацію про зимові Юнацькі Олімпійські ігри, які на
початку 2012 р. зберуть в Австрії понад тисячу молодих атлетів із 70 країн світу.
Книга розповість про учасників Ігор та види спорту, в яких вони змагатимуться. Ти
дізнаєшся про чудове місто Інсбрук — столицю олімпійських змагань, яке
розташувалося біля підніжжя тірольських Альп та вже втретє в своїй історії
прийматиме "білу" Олімпіаду. А щє ти поринеш в особливу атмосферу цих Ігор та
дізнаєшся про їхню місію: вчити юних атлетів та молодь різних національностей жити
в дружбі, поважати один одного, самовдосконалюватись та відкривати в собі нові
таланти.
Тож уперед — до нових знань! Нехай подорож до олімпійського Інсбрука принесе
тобі незабутні враження і ти зробиш впевнений крок назустріч олімпійським ідеалам!
Із повагою
Президент
Національного олімпійського
комітету України,
олімпійський чемпіон
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Сергій Бубка

ПЕРЕДМОВА
Олімпійський рух та Олімпійські ігри — специфічне і водночас феноменальне явище,
що не має аналогів у всьому світі.
Міжнародним олімпійським комітетом було ініційовано проведення Юнацьких
Олімпійських ігор як захід, що сприятиме вихованню фізично і духовно здорової
молоді та надихатиме молодих атлетів бути активними учасниками будівництва
суспільства нового часу.
І літні Юнацькі Олімпійські ігри — спортивний форум молоді, що об'єднав під своїм
началом спорт, освіту і культуру — дебютував 2010 р. у Сінгапурі.
2012 р. стане дебютним для І зимових Юнацьких Олімпійських ігор, що
проходитимуть в австрійському місті Інсбрук.
Ця книга продовжує добру традицію Національного олімпійського комітету України
та Олімпійської академії України видавати книги, присвячені всепланетному форуму
— Олімпійським іграм. Вона допоможе зануритись у фантастичну атмосферу
справжньої боротьби, де вирують людські почуття; познайомить з особливостями
І зимових Юнацьких Олімпійських ігор та їхніми символами; пам'ятками культури і
спортивними об'єктами, що підготували організатори для юних спортсменів.
Набутою інформацією поділись із друзями та разом обговоріть питання, що вас
цікавлять.
Прагни до гармонії, живи за олімпійськими ідеалами і цінностями!

Із повагою
Президент
Олімпійської академії України

Марія Булатова
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І зимові Юнацькі
Олімпійські ігри

Коли?

І зимові Юнацькі Олімпійські ігри
відбудуться в австрійському місті
Інсбрук із 13 по 22 січня 2012 р.
Ігри триватимуть 10 днів. Їх проведенню
передували 3,5 року напруженої підготовки,
(Інсбрук,
після того як 2008 р. Міжнародний олімпійський
13—22 січня 2012 р.) комітет прийняв рішення обрати Інсбрук
столицею зимових Юнацьких Олімпійських ігор.
Вони стануть яскравим спортивним святом
майстерності і дружби юних спортсменів усього світу.
Церемонія відкриття І зимових Юнацьких Олімпійських ігор розпочнеться 13
січня 2012 р. на унікальній спортивній арені Інсбрука — стадіоні Бергізель (Bergisel
Stadium).
Під час видовищної церемонії на стадіоні втретє, після зимових Олімпійських ігор
1964 та 1976 рр., буде запалено олімпійський вогонь, який палатиме над
спортивними аренами Тіролю протягом 10 днів і зігріватиме серця учасників
найбільшого юнацького спортивного свята чотириріччя та вболівальників усього світу.
Церемонія закриття відбудеться 22 січня 2012 р. на одній із кращих спортивних
арен Інсбрука — "Олімпіяворлд Інсбрук".
І зимові Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться в Австрії в адміністративному центрі
федеральної землі Тіроль м. Інсбрук.
Інсбрук став столицею Тіролю 1429 р. Це одне із п'яти найбільших австрійських
міст, відоме гірськими курортами. Місто займає площу 104,91 км2. У ньому
проживає понад 117 тис. мешканців.
Змагання пройдуть на дев'яти спортивних об'єктах. Разом з Інсбруком юних
спортсменів зустріне Зеєфельд, що знаходиться за 20 км на захід від Інсбрука. Його
спортивні арени стануть місцем змагань зі стрибків із трампліна, лижного двоборства,
біатлону та лижних гонок. Трамплін у Зеєфельді стане першим в історії олімпійським
об'єктом, де пройдуть змагання зі стрибків із трампліна серед дівчат.
Інсбрук і Зеєфельд мають великий досвід проведення змагань світового рівня. Саме
тут 1964 та 1976 рр. з успіхом пройшли ІХ і ХІІ зимові Олімпійські ігри, 1968 р. —
V зимова Універсіада.

Де?

До програми І зимових Юнацьких Олімпійських ігор включено 15 видів спорту. Юні
спортсмени розіграють 63 комплекти нагород у змаганнях із біатлону, бобслею,
гірськолижного спорту, керлінгу, лижного двоборства, лижних гонок, стрибків із
трампліна, санного спорту, скелетону, сноубордингу, фігурного катання на ковзанах,
фристайлу, хокею на льоду, швидкісного бігу на ковзанах, шорт!треку.
Проте Ігри матимуть ряд особливостей. У деяких видах програми зможуть брати
участь змішані команди, що складаються зі спортсменів різних країн — у парному
фігурному катанні, керлінгу, санному спорті, шорт!треку. Під час олімпійського
хокейного турніру відбудуться змагання з індивідуальної майстерності окремо серед
юнаків і дівчат. Вперше пройде спільна естафета біатлоністів, де до складу команд
увійде однакова кількість юнаків і дівчат. На Іграх дебютуватимуть дівчата у
змаганнях зі стрибків із трампліна.

Що?

6

Чому саме
Інсбрук?
5 липня 2007 р. на 119!й сесії
Міжнародного олімпійського комітету
за ініціативи його президента Жака
Рогге було прийнято історичне для
олімпійського руху рішення про
проведення Юнацьких Олімпійських
ігор.
6 березня 2008 р. чотири міста —
Інсбрук (Австрія), Куопіо (Фінляндія),
Ліллехаммер (Норвегія) і Харбін
(Китай) — подали заявки на отриман!
ня права проведення І зимових
Юнацьких Олімпійських ігор.
Щоб здобути таке право, місту!
претенденту необхідно відповідати тим
високим вимогам, що пред'являє
Міжнародний олімпійський комітет. Це
відповідна сучасна спортивна інфра!
структура, транспорт, задовільні умови
проживання для спортсменів та гостей,
заходи із захисту довкілля, бажання
місцевої влади і жителів провести Ігри в
їхній країні, значний рівень технічного
прогресу, відповідна система охорони
здоров'я, гарантований рівень безпеки
тощо.
2 жовтня 2008 р. із претендентів
вибули Ліллехаммер (Норвегія) і
Харбін (Китай), а 12 грудня 2008 р. за
підтримки 84 із 99 членів оціночної
комісії Міжнародного олімпійського комітету
Інсбрук було обрано місцем проведення
І зимових Юнацьких Олімпійських ігор. "Ми
абсолютно впевнені, що Інсбрук буде
відповідати сподіванням МОК і простих
уболівальників, включаючи також проведення
культурної та освітніх програм", — зазначив
президент МОК Жак Рогге.
Тут, у серці Альп, на одному стадіоні
зустрінуться минуле і майбутнє.
Інсбрук — місто чудових спортивних традицій,
що двічі гостинно приймало зимові Олімпійські
ігри — 1964 і 1976 рр. Такої честі крім Інсбрука
удостоєно лише два міста — Санкт!Моріц
(Швейцарія) і Лейк!Плесід (США). Його
спортивні арени радо приймають змагання
найвищого світового рівня.

Відкриття XII зимових Олімпійських ігор.
Інсбрук 1976 р.
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Як?
І зимові Юнацькі Олімпійські ігри проводить Організаційний комітет (IYOGOC). Для
координації діяльності та успішного проведення Ігор було створено Координаційну
комісію МОК із питань підготовки до І зимових Юнацьких Олімпійських ігор.
Честь очолити цю комісію було надано президенту Міжнародної федерації лижного
спорту (FIS), члену МОК Жану!Франко Касперу — людині з багатим
організаторським досвідом підготовки до Ігор. Досить сказати, що він — член
Координаційних комісій із підготовки зимових Олімпійських ігор 2002 р. в Солт!
Лейк!Сіті, Ігор 2006 р. в Турині, Ігор 2010 р. у Ванкувері та зимових Олімпійських
ігор 2014 р. в Сочі. До складу комісії ввійшли ще шість членів, які контролюють і
оцінюють хід підготовки до перших в історії олімпійського руху зимових Юнацьких
Олімпійських ігор.
Спортивну частину програми І зимових Юнацьких Олімпійських ігор доповнять
культурна та різноманітні освітні програми, що дозволять юним спортсменам
долучитися до олімпійських цінностей, проаналізувати багато актуальних питань
сьогодення, здобути нові знання, а також знайти нових друзів.
Відмітною рисою Ігор стане відсутність реєстрації будь!яких рекордів.
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Ідея?
Центральна ідея Ігор — олімпізм, в основу якого покладено три основні олімпійські
цінності:
перевершеність — як досягти кращого результату у спорті та житті, гармонійно
розвиватися і впевнено просуватися до своєї мети;
дружба — як за допомогою спорту навчитися розуміти людей без огляду на
будь!які відмінності;
повага — як навчитися поважати себе та інших, існуючі правила та принципи
"чесної гри", знати свої фізичні можливості, дбати про своє здоров'я і довкілля.
Організатори І зимових Юнацьких Олімпійських ігор прагнуть об'єднати юних
талановитих спортсменів з усіх куточків світу, спонукати їх до участі у спортивних
змаганнях та культурно!освітніх заходах.
Спілкування юних спортсменів під час цих заходів сприятиме взаєморозумінню,
встановленню дружніх стосунків та формуванню поваги до різних культур і поглядів
на світ. Набуті на Іграх знання та повага до цінностей олімпійського руху допомо!
жуть молоді усвідомити можливості спорту в об'єднанні народів різних націй і культур,
у прагненні зробити світ кращим, розділити емоційний запал солідарності і гуманізму,
присутній на Іграх.
На думку президента МОК Жака Рогге, І зимові Юнацькі Олімпійські ігри
"залишать слід в олімпійській історії, стануть незабутніми і надихнуть не тільки
спортсменів, а й мільйони молодих людей у всьому світі".
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Символи, церемонії
та організація
І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор

Емблема
Емблема уособлює дух І зимових
Юнацьких Олімпійських ігор і
демонструє спільне прагнення
Міжнародного олімпійського комітету
та Організаційного комітету Ігор
об'єднати молодь світу через спорт.
Будучи найвизначнішою
архітектурною пам'яткою Інсбрука,
"Золотий Дах" став невід'ємною
унікальною частиною емблеми Ігор.
Він символізує добре відому
гостинність жителів Тіролю. Її золотий
колір — незабутні спортивні змагання
і культурно!освітні заходи.

На річці Інн було збудовано міст, біля якого
засновано чудове місто, що отримало назву
Інсбрук. Цей міст також є частиною
емблеми. Він — алегорія, що уособлює
своєрідний місток від славного олімпійського
минулого Інсбрука — проведення зимових
Олімпійських ігор 1964 та 1976 рр. — до
сьогодення — І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор, що відображають спосіб
життя сучасної молоді.
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Талісмани

Офіційним талісманом І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор став казковий персонаж Йог,
якого створили Флоренція Демарія та Луіс Андрес
Аббіатті з Аргентини.
Йог — альпійська сарна (гірська коза) — живе в
горах, що височать над олімпійськими спорудами
Інсбрука, Зеєфельда та Кюхтай. Прізвисько Йог —
це скорочена форма імені Якоб, дуже поширеного
в Тіролі. Виходить, що Йог одночасно і прізвисько й
абревіатура Юнацьких Олімпійських ігор (YOG).
Те, що він родом із Тірольських Альп, символізує
здоровий спосіб життя, повагу та бережне
ставлення до природи і навколишнього
середовища. Його кольорове вбрання поєднує
традиційні та сучасні елементи. Зовнішність
відображає спортивний аспект Ігор, а його юний вік
додасть ентузіазму молоді з усього світу та
сприятиме зміцненню олімпійських цінностей —
дружби і поваги. Та передусім, Йог буде
талісманом для всіх юних спортсменів, що втілює
гасло Ігор 2012 р. — "Стань причетним до цього!"
Кожний, хто зареєструється на
www.facebook.com/inns!
bruck2012, може стати добрим
другом талісмана Йога і
причетним до І зимових
Юнацьких Олімпійських ігор.

Учасники
У І зимових Юнацьких Олімпійських іграх візьмуть участь близько 1058 спортсменів
і 500 офіційних представників команд. Усі учасники змагатимуться у своїх вікових
групах: 14—15 років, 15—16, 16—17 або 17—18 років. Можливість участі всіх 205
національних олімпійських комітетів є ключовим фактором у забезпеченні
універсальності І зимових Юнацьких Олімпійських ігор. Ліцензії на право участі в
Іграх юні спортсмени виборюють у кваліфікаційних змаганнях, визначених
міжнародними федераціями з зимових видів спорту.
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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 відшукати
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 було обрано зображення зірки та вогню.
Презентацію піктограм І Юнацьких Олімпійських ігор було включено до урочистостей,
присвячених відкриттю нового трампліна у Зеєфельді. Їхній дизайн характеризує
яскраво!синій колір, що ототожнюєтся із дзеркалом, у якому відбиватимуться спортивні
події Ігор. Кожна піктограма має квадратну форму і дорівнює одному пікселю
(квадратику), з яких складається логотип Ігор у поєднанні з олімпійськими кільцями.
Організатори Ігор сподіваються, що так званий дружній "вірус пікселів", як віртуальний
дух в Інтернеті,
спонукатиме всіх
спортсменів і
вболівальників бути
причетними до Ігор.
Кожна піктограма
позначає один з
олімпійських видів
спорту:
біатлон, бобслей,
керлінг, хокей на льоду,
санний спорт,
швидкісний біг на
Швидкісний біг
ковзанах, фігурне
на ковзанах
катання на ковзанах,
лижні гонки,гірсько!
лижний спорт,
сноубординг, фристайл,
шорт!трек, скелетон,
стрибки на лижах з
на ковзанах
трампліна, лижне
двоборство.

на льоду

13

Види спорту
в програмі
Ігор

Біатлон — комплексні змагання, що
складаються з лижних гонок та стрільби із
малокаліберної гвинтівки на кількох вогневих
рубежах (лежачи і стоячи). Розвитком біатлону
керує Міжнародна федерація сучасного
п'ятиборства і біатлону (UIPM), створена 1948 р., з
1993 р. — Міжнародний союз біатлону (IBU), з
1998 р. — Міжнародна федерація біатлону
(IBF). На І зимових Юнацьких Олімпійських
іграх буде розіграно 5 комплектів нагород у
спринтерській гонці на 7,5 км для юнаків і 6 км
для дівчат; у гонці переслідування на 10 км для
юнаків і 7,5 км для дівчат та змішаній естафеті
(склад команди: 2 юнаки + 2 дівчини).

Бобслей — швидкісний спуск
спеціально обладнаною трасою на бобах
(керованих санях). Розвитком бобслею
керує Міжнародна федерація бобслею і
тобогану (FIBT), створена 1924 р. На
І зимових Юнацьких Олімпійських іграх
буде розіграно 2 комплекти нагород у
змаганнях двомісних екіпажів серед
юнаків і серед дівчат відповідно.
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Гірськолижний спорт — вид спорту, що
полягає у спуску на лижах спеціальними
трасами. Розвитком цього виду спорту керує
Міжнародна федерація лижного спорту (FIS),
створена 1924 р. На І зимових Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 9 комплектів
нагород у змаганнях із слалому, з гігантського
слалому, супергігантського слалому,
альпійського двоборства (поєднує слалом та
швидкісний спуск): по 4 комплекти серед юнаків
і дівчат відповідно та один у паралельному
командному змаганні.

Керлінг — спортивна гра, в якій дві
команди (по 4 особи в кожній) на
льодовому майданчику спеціальними
гранітними каменями намагаються
влучити в центр "дому" і вибити звідти
камені суперника. Розвитком керлінгу
керує Всесвітня федерація керлінгу
(WCF), створена 1966 р. На І зимових
Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 2 комплекти нагород у
змішаному груповому турнірі (склад
команди: 2 юнаки та 2 дівчини) та
змішаному парному турнірі (склад
команди: 1 юнак та 1 дівчина).
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Швидкісний біг на ковзанах — вид спорту,
в якому необхідно якнайшвидше подолати
змагальну дистанцію на льодовому стадіоні по
замкнутому колу довжиною 400 м. Розвитком цього
виду спорту керує Міжнародний союз ковзанярів
(ISU), створений 1892 р. На І зимових Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 8 комплектів
нагород: у змаганнях на дистанціях 500, 1500,
3000 м та масс!старті (юнаки —12 кіл, дівчата —
8 кіл): по 4 серед юнаків і дівчат відповідно.

ШортCтрек

— різновид швидкісного бігу
на ковзанах, що полягає у максимально
швидкому подоланні змагальної дистанції,
розміченої на льоду по замкнутому колу в
середині хокейного майданчика. Розвитком
цього виду спорту керує технічний комітет із
бігу на коротких доріжках, створений 1975 р.
при Міжнародному союзі ковзанярів (ISU). На
І зимових Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 5 комплектів нагород: по 2 серед
юнаків і дівчат відповідно — у змаганнях на
дистанціях 500 і 1 000 м та змішаній естафеті
(склад команди: 2 юнаки і 2 дівчини).

Лижні гонки — вид спорту, в якому
спортсменам необхідно якнайшвидше
подолати змагальну дистанцію на лижах.
Розвитком цього виду спорту керує
Міжнародна федерація лижного спорту (FIS),
створена 1924 р. На І зимових Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 5
комплектів нагород: у змаганнях на
спринтерських дистанціях серед юнаків (10 км)
і серед дівчат (5 км), які долають
ковзанярським ходом, гонка 10 км для юнаків і
5 км для дівчат, які долають класичним ходом,
та в комбінованій естафеті, до складу команди
якої увійдуть 2 лижники (юнак і дівчина) та два
біатлоністи ( юнак і дівчина).
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Фігурне катання на ковзанах — вид
спорту, основою якого є рухи спортсменів на льоду зі
зміною напрямку ковзання, обертами та стрибками.
Розвитком фігурного катання керує Міжнародний
союз ковзанярів (ISU), створений 1892 р. На І
зимових Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 5 комплектів нагород: по одному в
одиночному катанні серед юнаків і дівчат відповідно,
парному катанні, танцях на льоду та командному
міксі.

Хокей на льоду

— командна спортивна
гра, що проводиться на розміченому й
огородженому бортами льодовому майданчику,
на якому спортсмени, передаючи шайбу
ключками, прагнуть закинути її у ворота
суперника й не пропустити у свої. Розвитком
цього виду спорту керує Міжнародна федерація
хокею на льоду (IIHF), заснована у 1908 р. під
назвою Міжнародна ліга хокею на льоду
(LIHG), яка з 1979 р. отримала сучасну назву.
На І зимових Юнацьких Олімпійських іграх
буде розіграно 4 комплекти нагород: по одному
серед команд юнаків і дівчат відповідно та у
змаганнях з індивідуальної майстерності — по
одному серед юнаків і дівчат відповідно.

Санний спорт — швидкісний спуск
спеціально обладнаною льодовою трасою на
спортивних санях, що не мають кермового
управління. Розвитком санного спорту керує
Міжнародна федерація санного спорту (FIL),
створена 1957 р. На І зимових Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 4 комплекти
нагород: по одному у змаганнях на одномісних
санях серед юнаків і дівчат відповідно, на
двомісних санях (допускається змішаний
екіпаж) та командній гонці (до складу команди
можуть входити представники різних
національних олімпійських комітетів).
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Лижне двоборство
— вид спорту, який включає стрибки
на лижах із трампліна і лижні гонки
(змагання проводяться лише серед
юнаків). Розвитком лижного
двоборства керує Міжнародна
федерація лижного спорту (FIS),
заснована у 1924 р. На І зимових
Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 1 комплект нагород.

Скелетон — один із видів швидкісного
спуску льодовою трасою на спеціальних
одномісних санях з обтяженою рамою без
кермового управління. Спортсмен лежить
на цих санях головою вперед, обличчям
донизу, а керує рухом за допомогою шипів
на носках черевиків. Розвитком скелетону
керує Міжнародна федерація бобслею і
тобогану (FIBT), заснована у 1924 р. На І
зимових Юнацьких Олімпійських іграх
буде розіграно 2 комплекти нагород: по
одному серед юнаків і дівчат відповідно.

Стрибки на лижах із трампліна
— вид спорту, в якому спортсмени
стрибають зі спеціально обладнаних
трамплінів різної потужності. Розвитком
стрибків на лижах із трампліна керує
Міжнародна федерація лижного спорту
(FIS), заснована у 1924 р. На І зимових
Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 3 комплекти медалей серед
юнаків і дівчат та командних змаганнях.
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Сноубординг

— вид спорту, в якому
спортсмен, стоячи на спеціальній дошці,
здійснює спуск трасою, прокладеною на
засніженому схилі, або виконує різні елементи
у спеціальній споруді, яка має півовальну
форму. Розвитком сноубордингу керує
Міжнародна федерація лижного спорту (FIS),
заснована у 1924 р. На І зимових Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно 4 комплекти
нагород: по одному у змаганнях із хаф!пайпу
серед юнаків і дівчат та по одному у змаганнях
зі слоупстайлу серед юнаків і дівчат відповідно.

Фристайл

— вид спорту, в
якому спортсмен виконує
серію різних за складністю
акробатичних елементів під
час стрибка на лижах зі
спеціально спрофільованого
трампліна. Розвитком
фристайлу керує Міжнародна
федерація лижного спорту
(FIS), заснована у 1924 р. На
І зимових Юнацьких
Олімпійських іграх буде
розіграно 4 комплекти
нагород: по одному серед
юнаків і дівчат — у змаганнях
зі скі!кросу та по одному
комплекту з хаф!пайпу серед
юнаків і дівчат відповідно.
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Календар змагань

Швидкісний біг
на ковзанах

на ковзанах

на льоду
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КультурноCосвітня
програма

Програма І зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2012 р.
об'єднає спортивні змагання і культурно!освітні заходи.
Культурно!освітні проекти для юних учасників Ігор і
молоді Тіролю стануть унікальним досвідом створення
дружньої атмосфери, дадуть можливість ознайомитися з
різними культурами світу. Юні атлети стануть учасниками інтерактивних семінарів і
форумів, мистецьких заходів, святкувань днів культури різних народів. Їхніми
основними темами будуть:
"Олімпізм і олімпійські цінності" — покликана навчити учасників розуміти,
сприймати та реалізовувати три основні олімпійські цінності: дружбу, повагу,
майстерність, цінуючи філософію олімпійського руху, його дух, символи та роль Ігор;
"Професійне зростання" — спрямована на ознайомлення з аспектами кар'єри
професійного спортсмена: співпраці зі спонсорами та представниками ЗМІ,
професійна освіта, тощо;
"Добробут і здоровий спосіб життя" — покликана допомогти молодим
спортсменам вести здоровий спосіб життя: володіти правилами здорового харчування,
дотримуватись антидопінгової політики, знаходити баланс тіла і розуму;
"Соціальна відповідальність" — спрямована на формування у молоді
вимогливого ставлення до себе, відповідальності за свої вчинки,
поваги до інших людей та бережного ставлення до навколишнього
середовища;
"Виявлення себе" — має за мету допомогти молодим спортсменам
через цифрові засоби масової інформації підтримувати зв'язки та
ділитися досвідом з однолітками з усього світу.
Юнацькі Олімпійські ігри — приклад єднання спорту, освіти і культури.
Саме воно сприятиме усвідоменню юними атлетами зв'язку олімпізму
з усіма сторонами життя.
П'ять програм — "Олімпізм і олімпійські цінності", "Професійне
зростання", "Добробут і здоровий спосіб життя", "Соціальна
відповідальність" і "Виявлення себе" — будуть реалізуватися за
проектами:
Юнацька олімпійська лабораторія ЗМІ — дасть молодим
учасникам можливість створення різних медіа!програм у студіях відео
і телебачення, радіо та музики, цифрової фотографії, комп'ютерної
мережі. Правила користування Інтернетом, робота перед і за
камерою є частиною цього проекту.
Юнацький олімпійський проект "Стійкість" (охорона довкілля)
— поінформує учасників із питань охорони навколишнього
середовища, ризиків забруднення альпійського довкілля. Дослідницькі
подорожі сприятимуть ознайомленню з тірольською природою.
Юнацький олімпійський мистецький проект — допоможе
юним спортсменам познайомитися з традиціями, народними
мелодіями і танцями, сучасними видами мистецтва понад 70 різних
країн світу.
Юнацький олімпійський проект "Компетенція" — подарує
зустрічі з кумирами сучасної молоді: спортсменами, представниками
освіти і культури, які поділяться своїм життєвим і творчим досвідом.
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Олімпійський юнацький фестиваль—2012, що відбудеться у таборі поблизу
гірськолижного курорту, запропонує привабливі програми, спрямовані на
формування командного духу (тимбілдинг), які сприятимуть зміцненню дружби між
юними спортсменами, дадуть можливість створювати команди за інтересами для
опробування нових видів вправ, спілкування заради задоволення та доброго
настрою.
За ініціативи та підтримки МОК у рамках І зимових Юнацьких Олімпійських ігор в
Інсбруку буде реалізовано програми “Молодий посол” та “Молодий репортер”.
Програма "Молодий посол" передбачає, що молоді представники 29 країн,
визначених МОК, віком від 18 до 28 років у статусі молодих послів своїх
національних олімпійських комітетів допоможуть молодим учасникам цього форуму
зрозуміти ідеали і цінності олімпізму, сприятимуть участі молоді в культурно!освітніх
проектах, спонукатимуть їх брати участь у спортивному житті за принципами
олімпійського руху. Спеціально організований напередодні Ігор семінар дозволить
послам отримати інформацію про Юнацькі Олімпійські ігри, що допоможе їм
висвітлювати сутність Ігор у школах, клубах і соціальних мережах. Під час Ігор молоді
посли входитимуть до складу делегації НОК, подаючи приклад молоді та підтримуючи
спортсменів.
Програма "Молодий репортер" дасть молоді унікальну можливість навчитися
журналістської діяльності, висвітлення найбільш важливих подій у спортивному житті,
видів спорту тощо. Крім класичної журналістики молоді учасники під керівництвом
досвідчених журналістів зможуть стажуватися в галузі телебачення і радіо, а також у
висвітленні спортивних подій у мережі Інтернет. Роботи молодих журналістів
включено до офіційного висвітлення подій Юнацьких Олімпійських ігор.
Шкільні освітні програми
У співпраці з Тірольськими органами народної освіти, муніципалітетом м. Інсбрука і
тірольськими асоціаціями зимових видів спорту Оргкомітет І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор розробив спеціальні програми "Школи—2012".
Шкільна спортивна програма — це унікальна можливість для учнів шкіл у
співпраці з федераціями зимових видів спорту ознайомитись та оволодіти однією з 15
дисциплін олімпійських зимових видів спорту. Після ретельної підготовки школярі під
час Юнацьких Олімпійських ігор 2012 р. братимуть участь у міжшкільних спортивних
змаганнях.
"Всесвітня миля зимових Юнацьких
Олімпійських ігор" — ще один із проектів, що
дозволить школярам ознайомитися з культурою
різних народів, позитивно вплинути на атмосферу
класних колективів, пропагувати повагу і відкритість
до способу життя в інших країнах. Він пропонує
школярам Австрії ввійти у контакт зі школами!
партнерами з усього світу. Учні австрійських шкіл
дізнаються про зарубіжні держави, їхні традиції,
культуру, звичаї, а в січні 2012 р. під час Ігор вони
презентуватимуть культуру та традиції країн, де
знаходяться їхні школи!побратими.
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Олімпійське
селище

Олімпійське селище І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор розташоване на березі
річки Інн, неподалік від міжнародного
Конгрес!центру, де відбуватимуться основні
заходи культурно!освітньої програми. Воно
знаходиться на місці старої армійської бази,
до складу якої входять 13 споруд кубічної
форми. Організатори потурбувались про
комфортні умови для юних спортсменів та
тих, хто їм допомагатиме у підготовці до
відповідальних стартів. Із 13 по 22 січня
2012 р. олімпійське селище стане місцем
проживання 1660 юних атлетів, тренерів та офіційних осіб. Одразу після
завершення І зимових Юнацьких Олімпійських Ігор 444 сучасні та якісні квартири
перейдуть у розпорядження міста Інсбрук.
Щоб нагадувати учасникам спортивних змагань про принципи чесної гри та інші
олімпійські цінності й традиції, організатори оздобили стіни будинків олімпійського
селища цитатами з Олімпійської клятви.
Основна їдальня для юних олімпійців знаходиться поблизу олімпійського селища — в
Конгрес!центрі. Між ними буде організовано постійне автобусне сполучення, щоб по
закінченні змагань учасники мали можливість своєчасно харчуватись. Меню
спортсменів складатиметься винятково з продуктів, спеціально відібраних
досвідченими дієтологами.
Щоб стежити за Іграми, Інсбрук та його околиці зможуть прийняти понад
18 тис. осіб.
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Олімпійські
об'єкти

Олімпіяворлд Інсбрук
2004 р. відомі спортивні арени Інсбрука — Олімпійський
стадіон, Тайроленська льодова арена, стадіон Тіволі,
спортивний центр Тіволі — поповнились унікальною
спортивню спорудою у самому серці Альпійських гір —
"Олімпіяворлд Інсбрук".
13—22 січня 2012 р. на льодовій арені "Олімпіяхаллє"
відбудуться змагання
І зимових Юнацьких Олімпійських
ігор із фігурного катання на ковзанах,
шорт!треку, хокею на льоду та
швидкісного бігу на ковзанах. Юні
ковзанярі змагатимуться на
льодових доріжках під відкритим
небом.
Ця спортивна споруда стане місцем
урочистої церемонії закриття І зимо!
вих Юнацьких Олімпійських ігор.
Олімпійський центр
Олімпійський центр з 13—22 січня 2012 р.
прийматиме учасників І зимових
Юнацьких Олімпійських ігор. Юні
спортсмени продемонструють свої
здібності на змаганнях із санного спорту,
бобслею і скелетону на трасах зі
штучним покриттям Інсбрук!Іглз.

Олімпія Ран Патеркофель
Патеркофель уже був ареною зимових
Олімпійських ігор 1964 і 1976 рр. Для
учасників І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор він втретє надасть
свої споруди для цього грандіозного
форуму. Нові технології зі створення
штучного снігового покриття і система
підйомників гарантують юним
олімпійцям прекрасну інфраструктуру
та найкращі умови для їх самореалізації.
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Нордкетт Інсбрук
До високогірного Нордкетту канатна дорога дозволяє
дістатися з центру Інсбрука за 20 хв. Реставровані 2007 р.
сучасні фунікулери доставляють своїх пасжирів із
"Крнгрес!Інсбрук" до місць катання на лижах,
розташованих високо в горах.
Нордкет вражає не лише неперевершеною панорамою на
долину річки Інн, а й дуже популярним місцем для занять
сноубордом і фристайлом, як для новачків, так і для
професіоналів. Відмінні умови для тренувань та приємна
атмосфера для відновлення та відпочинку, значна кількість
змагань зробили це місце популярним далеко за межами
Тіролю та Австрії. Це — ідеальне місце для видовищних
стрибків молодих фристайлістів і сноубордистів, які мріють
здивувати глядачів під час І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор.
Конгрес Інсбрук
Конгрес Інсбрук — один із найкрасивіших та
найсучасніших культурних центрів Австрії. Ця
споруда, створена 1973 р., отримала титул
"Найкращий Конгрес!центр світу" 2001 р.
Під час проведення І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор 2012 р. він прийматиме
юних спортсменів — учасників культурно!
освітніх заходів.

Виставковий центр Інсбрук
2004 р. на основі центру Конгрес
Інсбрук було створено виставковий
центр — Конгрес унд Мессе Інсбрук.
Після реконструкції його буде відкрито
наприкінці 2011 р. Під час І зимових
Юнацьких Олімпійських ігор центр
буде місцем проведення змагань із
керлінгу. Тут також розмістяться
Головний операційний центр, Головний
медіа!центр для журналістів з усього
світу та штаб!квартира 1200
волонтерів.
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Зеєфельд Арена
Зеєфельд Арена знаходиться за 20 км на захід від Інсбрука. Історія змагань із
лижного двоборства в Зеєфельді налічує понад 40 років: зимові Олімпійські ігри
1964, 1976 рр., чемпіонат світу 1985 р. тощо. Після реконструкції і технічного
переобладнання нове "Казино Арена" із сучасними підйомниками стане місцем
проведення змагань зі стрибків із трампліна (HS 75 та HS 109). Крім того на юних
олімпійців чекає траса для біатлону з 30 вогневими рубежами, прожекторним
освітленням та прямим сполученням із 266!кілометровою трасою для лижних гонок.

Кюхтай
Кюхтай — високогірний австрійський
курорт (2020 м над рівнем моря) —
одне із найпопулярніших місць серед
лижників завдяки надійному сніговому
покриттю. Під час проведення І зимо!
вих Юнацьких Олімпійських ігор тут
відбудуться змагання зі слоупстайлу.
Окрім напружених змагань зі сноу!
бордингу та скі!кросу гірськолижний
курорт Кюхтай перетвориться в одне із
найзахоплюючих місць Ігор.
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Стадіон Бергізель
Знаходячись на висоті понад 250 м над
центром міста, трамплін для стрибків
Бергізель відкриває кожному учаснику
змагань чудову панораму на Інсбрук.
Починаючи з 1927 р., Інсбрук розвивався і
крок за кроком ставав Меккою
міжнародних "літаючих" лижників
найвищого рівня. Маючи змогу розмістити
28 тис. глядачів, стадіон Бергізель є
прекрасним місцем для проведення
церемонії відкриття І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор. Цікаво, що після 1964 і
1976 рр. стадіон із гордістю буде носити
титул єдиної спортивної споруди світу, де
тричі проходила церемонія відкриття
Олімпійських ігор. Якщо згадати всі події,
що відбувались на цьому стадіоні, можна
виявити, що це були не лише змагання із
зимових видів спорту. Зокрема в 1988 р.
Папа Римський правив тут Мессу більше
ніж для 60 тис вірян; під час проведення
Євро!2008 стадіон став дуже популярним
завдяки різноманітним концертам і
публічним заходам.

ЗЕЄФЕЛЬД

ІНСБРУК

КЮХТАЙ
ПАТЕРКОФЕЛЬ
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Волонтери
Успіх організації сучасних Олімпійських ігор
значною мірою залежить від спеціально
підготовлених кваліфікованих волонтерів, які
добровільно виконують свої обов’язки. Серед них
люди різних вікових груп, культур, національностей і
професій, яких об'єднує любов до спорту і віра в
олімпійські ідеали. Разом зі спортсменами волонтери
— наочний приклад втілення в життя цінностей та
ідеалів олімпізму.
На І зимових Юнацьких Олімпійських іграх
передбачається участь 1200 волонтерів, які
перетворять проведення цих спортивних заходів у незабутнє яскраве та
неповторне свято. Особливе місце організатори відводять внутрішній мотивації
кожного волонтера, який має втілювати "захопленість, ентузіазм та енергію
Ігор".
Організатори обіцяють, що І зимові Юнацькі Олімпійські ігри будуть не
тільки неймовірними за розмахом та видовищністю, а добре продуманими та
організованими, що підвищує вимоги до відбору майбутніх волонтерів. Кожен
із них пройде повний курс спеціального навчання, підсумком якого повинна
стати відповідність "вищим стандартам".
На Іграх буде потрібна допомога волонтерів у двох напрямах — волонтери
загального напряму, від яких не вимагатимуться особливі професійні вміння
або кваліфікація, та волонтери, які повинні володіти певними навичками на
високому професійному рівні. Спектр функціональних обов'язків для
волонтерів досить різноманітний: медицина, спорт, сервіс, сучасні технології,
робота у прес!центрі, на транспорті, під час акредитації тощо.
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Засоби масової інформації
Важливим аспектом І зимових Юнацьких Олімпійських ігор є широке
використання мультимедійних засобів, щоб дати можливість молоді усього
світу спілкуватись одне з одним та з учасниками Юнацьких Олімпійських
ігор до їх початку, під час проведення та після закінчення. Веб!сторінка
Інсбрук!2012 (www.innsbruck2012.com) дає можливість користувачам
вести блоги, ділитись відео та аудіо інформацією для знайомства з
олімпійським рухом.
Під час проведення І зимових Юнацьких Олімпійських ігор новітня
ІТ!інфраструктура Інсбрука створить можливість для трансляції подій
"наживо" в мережі Інтернет із метою створення умов для відчуття
напруження та емоційного настрою.
Для висвітлювання змагань буде створено Головний медіа центр для
проведення трансляцій і передачі оперативних новин, що розміститься у
виставковому центрі Exhibition Innsbruck. Йому буде надано необхідну
підтримку і логістичний супровід для здійснення своєчасної трансляції
новин, результатів змагань та іншої інформації про І зимові Юнацькі
Олімпійські ігри.
Відкриті для користувачів останні віяння у сфері медіа, особливо
цифрового, будуть гарантією того, що Юнацькі Олімпійські ігри стануть
відомими в усьому світі до, під час і після їх проведення.

Охорона довкілля
Олімпійські ігри не обмежуються тільки періодом проведення спортивних змагань і
будівництвом олімпійських споруд. Вони також впливають на довкілля, економіку та
повсякденне життя людей. Цей вплив спостерігається до, під час і після проведення
Ігор.
У процесі підготовки спортивних споруд для проведення І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор основне завдання полягало у зменшенні негативного впливу на
довкілля й збереженні здорової екологічної системи Інсбрука — одного з
наймальовничіших куточків Європи, який називають перлиною Альп.
Планування транспортної системи із превалюванням громадського транспорту й
обмеження в'їзду транспорту на олімпійські об'єкти значно знизять забруднення
повітря. Для забезпечення найкращих умов виступу спортсменів здійснюватиметься
постійний контроль за дотриманням екологічних норм.
Одним із основних завдань екологічної програми І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор в Інсбруку є збереження якості води на територіях, де будуть
проходити спортивні і культурно!освітні заходи.
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Інсбрук (нім. Innsbruck, бавар. Innschrugg) —
місто в Австрії, адміністративний центр федеральної
землі Тіроль, розташоване на річці Інн у широкій
долині між високими горами.
Засновниками Інсбрука вважають графів Андехських,
при яких 1187 р. з'явилося перше торгове поселення.
1239 р. Інсбрук одержав права міста і був оточений
фортечними мурами з вежами. З 1363 по 1665 р.
місто перебувало під владою династії Габсбургів.
Інсбрук став столицею всього Тіролю в 1429 р., а у
ХV ст. — центром європейської політики і культури,
коли імператор Максиміліан у 1490!х роках до
Інсбрука переніс імператорський суд та переселив
зброярів, заснувавши великі мануфактури. Після
цього Інсбрук стає одним із головних європейських
зброярських центрів, а зброярська мануфактура —
першим у Європі державним збройовим виробництвом.
За довгу історію Інсбруку довелося бути під владою
і Боварії і Німеччини. Під час Другої світової війни у
період з 1943 по квітень 1945 р. Інсбрук піддався 21
бомбовій атаці і зазнав значних пошкоджень.
Сучасний Інсбрук — один із найвідоміших
австрійських курортів і центрів туризму Центральної
Європи.

Інсбрук
Історія

Двір замку Інсбрука на
акварелі Дюрера, 1494.
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Символи
Інсбрука

Інсбрук на акварелі Дюрера, 1495

Герб
Герб Інсбрука має давню історію. Він уособлює назву міста, яка складається з двох
частин: Інн — назва річки і брук — з нім. вrucke — міст, тобто "міст над річкою Інн". На
печатці міста і на гербі зображено вид на міст Інн із висоти пташиного польоту. Це
зображення використовують, починаючи з 1267 р. Маршрут над проходом Бреннер
був тоді головним шляхом, що з’єднував північ і півднь, і найлегшим маршрутом через
Альпи. Доходи, отримані від обслуговування транзиту, надавали можливість місту
процвітати.
Населення
В Інсбруку проживає 117 916 осіб, разом із передмістям — 250 000. Більшість
жителів мають тірольське походження, проте є національні меншини: турки, вихідці з
північної Африки, індуси, цигани і китайці. Багато елементів їхньої культури можна
знайти по всьому місту: на ринках, у ресторанах і магазинах.

Мова і письмо
Австрійці розмовляють на австро!баварських діалектах німецької мови, що значно
відрізняються від літературної. Літературна мова переважно вживається на письмі або
в офіційному обігу, а також під час спілкування з іноземцями. Під впливом місцевих
діалектів мовний словниковий запас і граматика стали також своєрідними.
Валюта
Австрія входит до зони Шенген. Тому з 1 січня 2002 р. в країні, як і в інших країнах
Європейського союзу, в обіг увійшло EURO (1 EURO = 100 центів), а шиллінги
втратили роль національної валюти. В обігу знаходяться банкноти достоїнством
5,10, 20, 50,100,200, 500 EURO.
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Транспорт
Інсбрук розташований уздовж транспортного
коридору, забезпечуючи доступ автостради до
Верони (Італія) і Мюнхена (Німеччина).
Головна станція Інсбрука — один із
найвідвідуваніших залізничних вокзалів Австрії.
Австрійська східно!західна залізниця
перетинає південно!західний маршрут через
прохід Бреннер, з'єднуючи північну Італію і
південну Німеччину.
Міжнародний аеропорт Кранебіттен
забезпечує зв'язок Інсбрука з багатьма містами
світу.
Міська трамвайна мережа складається з двох
міських ліній і двох ліній, що обслуговують
околиці. У місті також діє розвинена
тролейбусна мережа.
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Національна кухня
Своєрідність австрійської кухні полягає у відсутності гострих страв, у помірному
використанні спецій і відмінній випічці.
Про австрійську кухню слід сказати, що вона дуже традиційна у кожному регіоні:
тірольська зазнала впливу Італії, зальцбургська — Німеччини, а в цілому має дуже
багато спільного з кухнями східної Європи, оскільки являє собою сукупність
кулінарних традицій Італії, Угорщини, Іспанії і навіть Туреччини.
Найсмачніші страви в Тіролі — грестль — запіканка з картоплі, м'яса і тірольського
шпику, а також фруктові кнедлики, виготовлені з картопляного тіста.
По всій Австрії популярні
шинкенфлекерлн, локшина з шинкою,
сиром та яєчним білком.
Найпопулярніша солодка страва в Австрії
— штрудель — яблучний пиріг або рулет.
У численних барах і ресторанах Інсбрука
великий вибір страв тірольської кухні:
полена — крута каша з овечою печінкою і
пісною сирокопченою шинкою,
марілленкнедль — кнелі із картопляного
тіста, начинені цілим абрикосом,
різноманітні штруделі та десерти.
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ІсторичноC
культурні
споруди

Вулиця герцога Фрідріха

— головна вулиця старого міста, до якої підходять
кілька типових старовинних провулків. На цій вулиці
відразу поринаєш в атмосферу бароко, однак є
місце, що належить іншому архітектурному стилю.
Під номером 15 на цій вулиці знаходиться
найвідоміший символ Інсбрука — "Золотий дах" (Das goldene Dach). Цей великий,
заввишки 16 м, еркер, вкритий позолоченою мідною черепицею, був прибудований
1500 р. до палацу правителів Тіролю для того, щоб кайзер звідти міг спостерігати за
життям на площі. Один із фасадних рельєфів зображує цікавого кайзера і його двох
дружин. Сьогодні тут відкрито музей, експозиції якого розповідають про династію
Габсбургів і життя Максиміліана I.
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По сусідству із “Золотим дахом” біля старої ратуші (Alte Rathaus) (XV ст.) знаходиться
міська вежа висотою 56 м, яка має оглядовий майданчик. Вежу було побудовано у
XIV ст. й пізніше реконструйовано відповідно до смаків XVI ст.
Яскравою прикрасою Інсбрука є будинок Хельблінгхаус, споруджений у готичному
стилі, але в XVIII ст. щедро декорований у стилі рококо.
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Імператорський палац
Хофбург —
князівська резиденція, споруджена
у середині XV ст. Рівно три століття
та неабияку кількість грошей,
отриманих із податків, було
пущено імператрицею Марією
Терезією на масштабні роботи з
перебудови Хофбурга. У такий
спосіб було прибудовано крило у
стилі бароко, змінено зовнішній
вигляд фасаду, з'явилися інтер'єр у
стилі рококо й палацовий сад, що
сьогодні відкритий для відвідувачів.

На Соборній площі
(Domplatz) височить
собор Сятого Якоба,
побудований на початку
XVIII ст. У 50!ті роки
минулого століття собор
було реставровано з
метою усунення наслідків
важких руйнувань,
спричинених Другою
світовою війною. Тільки
після реставрації на даху
собору з'явилося кінне
зображення святого.
Розкішний інтер'єр
собору — робота братів
Асама, Космаса Даміана
й Егіда Квірин, які були
відповідальні за
внутрішній розпис і
скульптуру.

38

Побудований в Інсбруку
фунікулер,
820 футів довжиною, можна
розглядати як унікальний
скульптурній витвір. Основним
матеріалом, з якого його
споруджено, є скло — це саме той
матеріал, структура якого
залежно від часу доби й
атмосферних умов, здатний
виглядати молочно!білим,
холодно!синім, непрозорим або
брилою, що світиться зсередини,
що, безсумнівно, схоже на
танення льодовиків.
У музеї Фердинандеум
(Ferdinandeum) розміщено
колекцію Тірольского
національного музею. Секція
"Мистецтво" представлена не
тільки безцінними полотнами
видатних майстрів, таких як
Рембрандт і Брейгель, а й
роботами сучасних
австрійських художників,
таких як Климта й Кокошки.
"Патріотичний зал"
присвячений історії часів
Андреаса Хофера.

39

Церква Хофкірхе (Hofkirche) побудована за наказом Фердинанда I з метою
розмістити в ній усипальницю кайзера Максиміліана I, яка насправді перебуває в
Хофкірхе, але вона — порожня. Прах Максиміліана I зберігається у віденському
Нойштадте. Проте, у Хофкірхе знаходяться картини, на яких зображені відомі
постаті й малюнки на згадку про Андреасе Хофере ( 1767—1810 рр.) і про
визвольну війну, що він вів. Але найвідомішою визначною пам'яткою сьогоднішньої
церкви Хофкірхе є Срібна каплиця (Silberne Kapelle), споруджена за наказом
ерцгерцога Фердинанда II при церкві, що стала місцем для поховання його дружини
простого походження. Там почиває й сам ерцгерцог. Своє ім'я каплиця отримала
завдяки срібному зображенню Марії на вівтарі.
Тріумфальна арка,
створена у дусі зразків
римських тріумфальних
воріт. Побудована за
дорученням Марії Терезії
на честь одруження її сина
Леопольда, майбутнього
імператора Леопольда II, з
іспанкою Марією
Людовикою. 1744 р.
Бальтасар Молль створив
мармуровий рельєф: на
південному боці рельєф
нагадує про одруження, на
північному — про смерть
батька Леопольда —
Франца I Лотарингського,
який помер у той самий
день.
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Гора Бергизель (Bergisel) — місце для піших
прогулянок. Тут селянське ополчення Андреаса
Хофера розгромило 1809 р. армію загарбників,
що складалася із французьких і баварських
солдатів. Тіроль тоді перебував під гнітом
баварських князів — союзників Наполеона. Статуя
цього народного героя і музей нагадують сьогодні
про ту визвольну війну.
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За 15 км на сход від Інсбрука у м. Ваттенс знаходиться музей
"Кришталевий світ Сваровськи". Близько 100 років тому було
засновано концерн Сваровськи, вироби з гірського кришталю якого
знані в усьому світі.
Велетень із блискучими очима, що вивергає воду, охороняє будинок і
вітає гостей. Серед експонатів музею — найбільший і найменший
кристали у світі. Краса кришталю підкреслена ефектами звуку, світла,
аромату. Кришталева скарбниця знаходиться всередині велетня, 14
кімнат!чудес демонструють кришталеві витвори, що підкреслюють межу
між мрією і реальністю. Понад 700 000 гостей з усіх куточків планети
щорічно відвідують парк чудес.

Міст "Європа"
(Europabrucke) — відомий
сталевий міст над річкою
Зілль неподалік від столиці
Тіролю Інсбрука. Він
включає шість смуг руху —
по три для кожного
напрямку, загальною
довжиною 820 м. Його
висота становить 190 м
над рівнем річки. Міст є
частиною австрійського
автобану.
Середньодобовий обсяг
руху по ньому становить
понад 40 000 автомобілів.
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Замок Амброс — чудо
австрійського ренесансу —
розмістився на південно!східній
околиці Інсбрука. Побудований у
XIV—XV ст. він був символом
тірольської слави та могутності.
Замок складається із нижньої
фортеці з вхідними воротами та
просторим подвір'ям і верхнього
палацу, зведеного на місці більш
давньої будівлі.
У замку зберігається колекція
зброї, знаходиться портретна
галерея, де виставлено роботи
Тіціана, Ван Дейка, Рубенса. Парк,
що оточує замок, вражає своєю
неповторною вишуканою красою.
Влітку в замку проводять концерти.
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Озера Тристахер Зее та Ахензее
Неповторний альпійський ландшафт Тіролю прикрашають багато чудових озер,
найбільше з яких — Ахензее — знаходиться між горами Карвендель і Рофан. Основні
придатні для купання озера Піллерзее й Шварцзее знаходяться поруч із Китцбюелем,
а на кордоні з Німеччиною — озеро Валхзее. Біля підніжжя Доломітних гір
розташоване найбільше в Східному Тіролі озеро Тристахер Зее.

Ланцюг древніх Альпійських гір із зеленими
вершинами, льодовиками, водоспадами, долинами
й високогірною альпійською фауною й флорою є
центром Національного парку Високий Тауерн,
розташованого на території трьох федеральних
земель: Тіроль, Каринтія і Зальцбург. Високий
Тауерн — найбільший у Центральній Європі
заповідник, його загальна площа — 181 500 га.
Національний парк знаходиться в центральній
частині Високого Тауерна — найвищого хребта
Австрії. На його території кілька гірських піків
висотою понад 3 000 м, у тому числі гора
Гросглокнер (3798 м) — найвища вершина
Австрії. На окраїнах парку на гірських схилах
розкинулися луги й ліси.
Серед головних визначних пам'яток
національного парку крім гірських вершин
виділяються водоспади Кріммлер і Голлінг та
вузька гірська ущелина Ліхтенштайнкламм.
Високий Тауерн — чудове місце для занять
альпінізмом і гірським туризмом. Для зручності
відвідувачів у парку прокладено екскурсійну
автодорогу.
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Національний парк
Високий Тауерн
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Молодь України
на І зимових
Юнацьких
Олімпійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет
довірив Україні честь стати однією з країн,
де реалізовуватимуться пілотні проекти в
рамках І зимових Юнацьких Ігор!2012,
враховуючи авторитет та високий рівень
роботи Національного олімпійського
комітету України.
Із 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
Юнацьких Олімпійських іграх було
віднесено 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 створено спеціальну робочу групу Національного
олімпійського комітету України та Міністерства освіти, науки, молоді та спорту
України, якою підготовлено ряд важливих документів, визначено склад спортсменів!
кандидатів та тренерів із 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 було проведено відбіркові
змагання з зимових олімпійських видів спорту. Сьогодні спортивна молодь бере
участь у кваліфікаційних змаганнях за право отримати ліцензії, що дають право на
участь у І зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Україна планує представити свою
команду у складі 25 юних спортсменів.
Оргкомітетом І зимових Юнацьких Олімпійських ігор ініційовано проведення
культурно!освітніх програм, що відбуватимуться до змагань в Інсбруку, під час Ігор та
після їх закінчення.
Однією зі складових цієї програми, в якій українські школярі беруть участь, —
проект " Всесвітня Миля І зимових Юнацьких Олімпійських ігор". Для участі в ньому
обрано гімназію № 85 ім. Василя Симоненка м. Львова.
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Вона стала побратимом
загальноосвітньої школи
Інсбрука. Завдяки
активному електронному
листуванню учні дізнаються
про традиції та культуру
Австрії та Тіролю.
Австрійські школярі,
використовуючи знання,
отримані від українських
однолітків,
представлятимуть культуру
нашої країни — національні
традиції, кухню, одяг — в
олімпійському селищі під
час І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор.

Успішний виступ юних атлетів України на Юнацьких Олімпійських іграх 2010 р.
у Сінгапурі стане добрим прикладом і надихне молодих представників
зимових видів спорту на вдалі старти і переможні фініші в Інсбруку.
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Перевір себе

Емблема
На конкурс на кращу емблему І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор надійшло багато робіт із різних країн
світу. Перед учасниками стояло завдання: поєднати в
емблемі ідеї олімпізму, дух молодості, специфіку міста
проведення Ігор — Інсбрука. Компетентне журі, до складу
якого входили представники різних сфер діяльності,
відібрали кращу роботу.

1.Опиши, що зображено на емблемі І зимових Юнацьких Олімпійських ігор.

48

2. Які кольори присутні на емблемі І зимових Юнацьких Олімпійських ігор?

3. Що означають основні елементи емблеми І зимових Юнацьких Олімпійських ігор?

4. Намалюй свій варіант емблеми І Юнацьких Олімпійських ігор.
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Талісман
Офіційним талісманом І зимових Юнацьких Олімпійських ігор
став казковий персонаж Йог.
1. Яке походження імені талісмана І зимових Юнацьких
Олімпійських ігор?

2. Що символізує талісман І зимових Юнацьких Олімпійських ігор — казковий
персонаж Йог ?

3. Намалюй свій варіант талісмана І зимових Юнацьких Олімпійських ігор
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Піктограми
1. Намалюй піктограми, які позначають твої чотири улюблені види спорту.
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2. Які спільні мотиви ти помітив в емблемі та піктограмах видів спорту, що входять
до програми І зимових Юнацьких Олімпійських ігор?

3. На малюнку зображено піктограми видів спорту, що увійдуть до програми І
зимових Юнацьких Олімпійських ігор у Інсбруку. Знайди піктограми зазначених
видів спорту.

Біатлон
Бобслей
Гірськолижний спорт
Лижні гонки
Лижне двоборство
Керлінг
Санний спорт
Швидкісний біг
на ковзанах

Скелетон
Стрибки на лижах із трампліна
Фігурне катання на ковзанах
Фристайл
на ковзанах

Швидкісний біг на ковзанах
Шорт!трек
Хокей на льоду
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Особливості Юнацьких Олімпійських ігор
Не дивлячись на те що І зимові Юнацькі ігри 2012 р. в Інсбруку називають
Олімпійськими, вони мають свої особливості та відмінності.
1. Яка головна мета І зимових Юнацьких Олімпійських ігор?

2. Однією з характерних рис І зимових Юнацьких Олімпійських ігор є те, що до
програми увійшло багато змагань, в яких візьмуть участь змішані команди (юнаки і
дівчата). Визнач види спорту, в яких пройдуть змагання змішаних команд.

3. У чому полягає відмінність Ігор Олімпіад і Юнацьких Олімпійських ігор у визначенні
результатів змагань із видів спорту?

53

КультурноCосвітня програма
Програма І зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2012 р. поєднує спортивні
змагання і культурно!освітні заходи. Юні атлети стануть учасниками багатьох
інтерактивних семінарів, фестивалів і форумів. Їхніми основними темами стануть:
Олімпізм;
Професійне зростання;
Добробут і здоровий спосіб життя;
Соціальна відповідальність;
Виявлення себе.
1. Які теми тебе більше зацікавили? Підготуй інформацію з обраної теми і поділись
нею зі своїми товаришами і батьками.

П'ять згаданих напрямів культурно!освітнього проекту реалізуватимуться через:
Юнацьку олімпійську лабораторію ЗМІ;
Юнацький олімпійський проект "Стійкість";
Юнацький олімпійський мистецький проект;
Юнацький олімпійський проект "Компетенція".
2. Який із цих напрямів тобі ближчий? У якому ти хотів би поповнити свої знання?
Розкажи, чому.
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Медалі
1. Створи свій ескіз
медалі І зимових
Юнацьких Олімпій!
ських 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 проживатимуть в
олімпійському селищі, спеціально спорудженому й облаштованому. Уперше
олімпійське селище було збудоване для учасників Ігор ХІ Олімпіади, що
відбулися у Берліні 1936 р.
1. Уяви себе архітектором, якому випала честь створити проект олімпійського
селища для учасників І зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Інсбруку. Яким
би ти його створив? Пофантазуй і намалюй його план таким, щоб учасники
Ігор почували себе зручно і комфортно протягом 10 днів змагань.
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Вимоги до організаторів
Міжнародний олімпійський комітет ставить високі вимоги до умов проведення
Олімпійських ігор.
1.Назви вимоги, що ставлять до міста, яке претендує на право проведення
Олімпійських ігор.

2.Назви головні причини забруднення довкілля під час Олімпійських ігор.

3. Прототипом талісмана І зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Інсбруку
стала альпійська сарна (скельниця, чорна коза). Віднайди інформацію про цю
тварину і поділися нею зі своїми товаришами на уроці біології.
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Інсбрук
1. На якому континенті і в якій країні знаходиться Інсбрук — місто!організатор І
зимових Юнацьких Олімпійських ігор?

2. Що зображено на гербі Інсбрука, яка історія його створення?

3.Пригадай, скільки разів і коли Інсбрук приймав зимові Олімпійські ігри?
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Делегація України
На І зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Інсбруку
Делегацію юних атлетів України на І зимових Юнацьких Олімпійських іграх в
Інсбруку представлятиме Національний олімпійський комітет України.
Юні спортсмени нашої країни виборюють ліцензії у кваліфікаційних
змаганнях, що дають право на участь в олімпійських змаганнях.
1. У яких видах спорту, на твою думку, українські спортсмени можуть здобути
олімпійські медалі? Занотуй свої думки, а під час проведення І зимових
Юнацьких Олімпійських ігор перевір своє передбачення.

2. Намалюй свого улюбленого спортсмена і напиши, в якому виді спорту він
змагається.
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Уявіть, що Юнацькі Олімпійські ігри проходять у нашій країні
Україна має наміри висувати свою кандидатуру на проведення зимових Олімпійських
ігор 2022 р. Можливо вам доведеться брати участь у великій підготовчій роботі з
проведення головного спортивного свята чотириріччя.
1. Розподіліться на групи і проведіть роботу з підготовки ескізів:
! емблеми і гасла Ігор;
! смолоскипа для естафети олімпійського вогню;
! талісмана Ігор;
! олімпійських медалей;
! форми учасників естафети олімпійського вогню;
! спортивних споруд;
! плану маршруту олімпійського вогню;
! офіційного запрошення для національних олімпійських комітетів;
! номерів для учасників Ігор;
! вхідних білетів на олімпійські змагання.
2. Розробіть план розміщення спортивних делегацій в олімпійському селищі.
3. Визначте:
! місця проведення змагань із видів спорту;
! місце розміщення прес!центру;
! сфери діяльності волонтерів.
4. Розробіть:
! програму змагань із видів спорту;
! календар змагань із видів спорту;
! сценарій церемонії відкриття і закриття Ігор.
5. Влаштуйте конкурс на кращий проект організації Олімпійських ігор. Підсумки
конкурсу та нагородження переможців проведіть на виставці!презентації проектів.

60

ПІДВЕДІТЬ ПІДСУМКИ
ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

У групах обговоріть та визначте:
! Які символи було використано під час підготовки і проведення Ігор?
! Яка чисельність населення Інсбрука і які народи проживають на її території?
! Яка офіційна мова в Інсбруку?
! Що є символом Інсбрука?
! Яка тварина стала прообразом талісмана Ігор в Інсбруку?
! Знайдіть на карті Європи місто Інсбрук і визначте шлях, яким до нього можна
дістатись від вашого населеного пункту.
! Які види спорту найпопулярніші в Австрії?
! Які традиційні страви тірольської кухні вам відомі?
! Які страви і напої найулюбленіші в Інсбруку?
! Які історично!культурні споруди Інсбрука вам більше сподобались? Чим вони вас
вразили?
Після обговорення у групах проведіть загальний захід "І зимові Юнацькі Олімпійські
ігри. Інсбрук!2012" , на якому кожна група презентуватиме свої відповіді!
дослідження. Захід можна закінчити офіційним прийомом із дотриманням
сервірування столу приготовленими вами стравами австрійської кухні.
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Навчальне видання
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