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Видання Національного олімпійського комітету України

У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення
ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор. Посібник знайомить із олімпійськими
цінностями, символами, церемоніями та організацією Ігор; видами спорту,
що увійшли до олімпійської програми; календарем олімпійських змагань;
унікальними спортивними спорудами; історією та сьогоденням Аргентинської
Республіки та міста-організатора Ігор – Буенос-Айреса.
Для учнів середнього і старшого шкільного віку, вчителів закладів
загальної середньої освіти та широкого загалу читачів, які цікавляться
олімпійським спортом.

© Національний олімпійський комітет України, 2018
© Олімпійська академія України, 2018
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Дорогі друзі!
Радий нашій з вами зустрічі на сторінках нового олімпійського видання, що
стала вже доброю традицією. Цього разу на вас чекає захоплююча мандрівка у світ
олімпійського спорту. Ви дізнаєтеся усе найцікавіше про ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри, які
з 6 по 18 жовтня 2018 р. прийматиме запальна столиця Аргентини — Буенос-Айрес.
Книжка, яку ви тримаєте в руках, познайомить вас з історією створення та
проведення одного з найголовніших стартів у кар’єрі юних олімпійців та з чудовою
країною-господаркою змагань.
Безліч цікавих фактів та яскравих ілюстрацій розкриють вам неповторну
атмосферу унікального спортивного свята й допоможуть відчути себе справжнім юним
олімпійцем — частиною всесвітньої олімпійської сім’ї, де живуть за принципами дружби,
взаємоповаги та чесної боротьби.
Запрошуємо вас у незабутню подорож олімпійським Буенос-Айресом!
З повагою,

Президент
Національного олімпійського комітету України,
член виконкому МОК, олімпійський чемпіон,
Герой України
Сергій Бубка
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Юнацькі Олімпійські ігри — заповітна мрія кожного юного спортсмена,
фантастична можливість для молоді стати частинкою планетарного спортивного свята.
Прийшов час і місту Буенос-Айрес прийняти у свої обійми атлетів — учасників
ІІІ юнацьких змагань найвищого рангу, які прагнуть реалізувати свої знання та вміння.
Маю надію, що юні спортсмени на аргентинських олімпійських аренах 2018.р.
розкриють свої таланти, здібності, уміння у чесній спортивній боротьбі долати
перешкоди і досягати небачених висот в улюбленому виді спорту. Вони доведуть усьому
світові, що можна жити у мирному просторі, де відсутня будь-яка форма дискримінації,
а панують повага і толерантність, культ чесної змагальності і дух лицарства,
благородство і взаєморозуміння.
Олімпійський рух сьогодні вийшов далеко за межі олімпійських стадіонів. Він дає
можливість усім доторкнутися не тільки до магічної сили спорту, а й до культури та
історії народів світу. Приєднуйтеся до цього унікального явища сучасності, яке дарує
нам мир, гармонію, радість і дружбу!

Президент Олімпійської академії України,
член комісії МОК «Культура та олімпійська спадщина»,
професор
Марія Булатова
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Êîëè?

Ùî?
До програми офіційних змагань
ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор 2018 р.
увійшли 32 види спорту (36 спортивних
дисциплін). Юні спортсмени розіграють
241 комплект нагород. Новими у програмі
стали змагання з карате, брейк-дансу,
скелелазіння, швидкісного бігу на
роликових ковзанах, кайтбордингу,
футзалу та пляжного гандболу.
Як показові на Іграх будуть представлені
види спорту — сквош та поло (гра в м’яч
ключками верхи на конях).

ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри
відбудуться у Буенос-Айресі (Аргентинська
Республіка) з 6 по 18 жовтня 2018 р. —
у найсприятливіший кліматичний період
для змагань на території Південної
Америки (середина весни).

Äå?
Буенос-Айрес — столиця
Аргентинської Республіки,
адміністративний, культурний
та економічний центр країни й одне з
найбільших міст Південної Америки, в
якому проживає понад 2,8 млн жителів.
Буенос-Айрес розташований у
південно-східній частині Аргентини на
рівнинній місцевості в субтропічному
природному поясі. Місто знаходиться
на відстані 275 км від Атлантичного
океану в добре захищеній бухті затоки
Ла-Плата.
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×îìó ñàìå
Áóåíîñ-Àéðåñ?
На розгляд Оціночної комісії
МОК було подано заявки від трьох міст:
Буенос-Айрес (Аргентина), Глазго (Велика
Британія) та Меделін (Колумбія). На
фінальному етапі з перевагою у десять
голосів (49 проти 39) право приймати
IIІ Юнацькі Олімпійські ігри виборов
Буенос-Айрес.
Однією з основних причин такого
вибору стало те, що 2006 р. місто було
столицею VIII Південноамериканських ігор.
На час обрання воно вже мало переважну
більшість необхідних олімпійських
об'єктів, що знаходилися у безпосередній
близькості від передбачуваного
олімпійського селища.
Маючи багату історію і культурну
спадщину, Буенос-Айрес прагне створити
всі умови для культурного обміну молоді з
усього світу, тому є ідеальним місцем для
проведення олімпійського свята.

Ì³ñ³ÿ
ßê?
IIІ Юнацькі Олімпійські ігри
проводить Організаційний комітет
(BAYOGOC). Для координації діяльності
та успішного проведення змагань було
створено Координаційну комісію МОК
з питань підготовки до Ігор-2018. Честь
очолювати її надано Лінгвей Лі (Китайська
Народна Республіка) — члену МОК з
2012 р., тринадцятиразовій чемпіонці світу
з бадмінтону.

Юнацьких Олімпійських ігор —
надати можливість юним спортсменам
зрозуміти роль спорту та його переваги в
отриманні необхідних навиків, знань,
практики спілкування, досвіду щодо власного розвитку та удосконалення у будь
якій сфері діяльності. Усвідомлення ідеалів
олімпійського руху, пізнання цінностей та
традицій інших країн дозволять зробити
світ кращим.

Юнацькі Олімпійські ігри передбачають широку культурну та освітню програми, що охоплюють популяризацію олімпійських цінностей, активного відпочинку та
здорового способу життя, необхідності боротьби з допінгом та усвідомлення вагомої
ролі юних лідерів змін, яку мають відігравати атлети.
Відмітною рисою кожних Юнацьких Ігор
є відсутність реєстрації будь-яких рекордів. Обов'язковим для атлетів є участь у
культурно-освітніх заходах, що пройдуть
паралельно зі спортивними змаганнями.

²äåÿ
Центральна ідея Ігор — це олімпізм,
в основі якого лежать три основні
олімпійські цінності:

досконалість

— як показати кращий результат у спорті
та у житті, гармонійно розвиватися і
впевнено йти до своєї мети;

повага

— як навчитися поважати себе та інших,
існуючі правила і принципи чесної гри,
знати свої фізичні можливості, дбати про
здоров'я та довкілля;

дружба

— як за допомогою спорту навчитися
розуміти інших людей, не дивлячись на усі
відмінності.

Ãàñëî
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Емблема III Юнацьких Олімпійських
ігор символізує різноманітність та
яскравість Буенос-Айреса, зокрема
знакові архітектурні ансамблі, такі як
унікальна скульптура «Флораліс Хенеріка»
та космічна вежа у центрі Олімпійського
селища, а також елементи аргентинської
культури. Невід'ємною складовою
емблеми є олімпійські кільця — символ
дружби між усіма, хто бере участь в
Олімпійських іграх з усіх континентів нашої
планети.
Емблема уособлює дух ІІІ Юнацьких
Олімпійських ігор і демонструє спільне
прагнення Міжнародного олімпійського
комітету та Організаційного комітету Ігор
об'єднати молодь світу за допомогою
спорту.

Òàë³ñìàí

Ï³êòîãðàìè
У спортивних змаганнях високого
рівня піктограми є мовою, зрозумілою
всім людям. Вони використовуються під
час спортивних заходів для ідентифікації
видів спорту, дисциплін, видів змагань
і допомагають глядачам відшукати
інформацію про них.
В основу створення перших
піктограм було покладено зображення на
давньогрецьких вазах. Піктограми видів
спорту включають елементи національних
символів тих країн, де вони проводяться.
У проекті розробки піктограм до
ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор взяли
участь понад 500 школярів і студентів,
молодих атлетів, аргентинські спортивні
федерації та дизайнерське агентство
Projimo. Спільним зусиллям було
розроблено 34 піктограми.
Учасники конкурсу відобразили вид
спорту технікою малювання — не
відриваючи олівця від паперу.

Стрільба з лука Легка атлетика

Велосипедний
спорт

Брейк-данс

Бадмінтон

Стрибки у воду

Члени Оргкомітету Ігор-2018
під час розробки проекту піктограм
зазначили: «Діти та молодь є центром
уваги Ігор у Буенос-Айресі. Піктограми
— це подарунок від наших школярів усім
спортсменам світу».

Баскетбол 3х3

Бокс

Веслування на
байдарках і каное

Гандбол (п)

Волейбол (п)

Кінний спорт

Фехтування

Футзал

Гольф

Гімнастика
художня

Гімнастика
спортивна

Хокей на траві

Дзюдо

Карате

Сучасне
п'ятиборство

Веслування
академічне

Регбі 7

Вітрильний
спорт

Стрільба
кульова

Біг на роликових
ковзанах

Скелелазіння

Плавання

Теніс настільний

Тхеквондо

Теніс

Триатлон
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Важка атлетика

Боротьба

Åñòàôåòà
îë³ìï³éñüêîãî
âîãíþ
На логотипі естафети зображений
За традицією естафета олімпійського символічний олімпійський вогонь. Він складається з трьох елементів полум'я, що симвогню розпочнеться в Греції — в Олімпії,
волізує три олімпійські цінності: повагу,
місці проведення Стародавніх
дружбу та досконалість. Логотип має п'ять
Олімпійських ігор. З серпня по вересень
тонів, які відображають п'ять аргентинвогонь подорожуватиме 16 містами
ських регіонів, п'ять континентів та п'ять
Аргентини і завершить свою подорож в
олімпійських кілець.
м. Буенос-Айрес у великій чаші
олімпійського стадіону. Маршрут олімпійського вогню становитиме понад
10 000 км.

Ë³äåðè
çì³í

Сальта

Кардова
Мендоса
Ла Плата

Буенос-Айрес

Подорож
олімпійського
вогню
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Ушуайя

Програма лідерів змін є новим етапом успішного розвитку проекту «Молоді
посли», що вже вп'яте реалізується МОК у
рамках культурно-освітньої програми
Юнацьких Олімпійських ігор.
Міжнародний олімпійський комітет
затвердив склад юних лідерів змін на
ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри.
Головна місія відібраних із різних
країн 82 юних лідерів змін в БуеносАйресі — це підтримка молодих спортсменів на основі власного досвіду участі в
міжнародних змаганнях.
Протягом Ігор лідери будуть надихати та підтримувати юних атлетів, як під час
спортивних змагань, так і опонувати
культурно-освітню програму. В різні роки
представниками України в цьому проекті
були чемпіони Олімпійських ігор —
Олександр Усик, Ірині Мерлені,
Катерина Дерун та член Комісії МОК
«Олімпійська освіта» —Віра Передерій.

Ìåäàë³
У листопаді 2017 р. Організаційний
комітет Ігор разом з Міжнародним
олімпійським комітетом оголосив конкурс
на кращий дизайн медалі. Всі бажаючі
мали чудову нагоду залишити свій слід в
олімпійській історії.
Загалом на конкурс надійшло 300
робіт із 50 країн. Члени журі, до якого
входили молоді лідери змін, юні репортери
та члени МОК, обрали переможця. Ним
став 18-річний Мухамад Фарід Хусен з
Індонезії, який назвав свою роботу
«Феєрверк перемог».

«Для мене велика честь бути
маленькою частиною Юнацьких
Олімпійських ігор. Я не можу описати свої
почуття. Я — дизайнер медалей, моя мрія
збулась. На такий дизайн мене надихнули
феєрверки, які передають хвилювання
Юнацьких ігор, коли всі нації зберуться
разом під час грандіозного святкування.
Феєрверки злітають у небо, так само як і
молоді атлети досягають мрій».
Його дизайн буде представлено на
золотих, срібних і бронзових олімпійських
медалях. Переможець конкурсу отримає в
нагороду поїздку до столиці Аргентини і
на власні очі побачить церемонію
нагородження.
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Медалі

Церемонії

Ó÷àñíèêè
У ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх у
Буенос-Айресі візьмуть участь атлети
віком від 15 до 18 років. Організаційним
комітетом Ігор будуть забезпечені рівні
умови щодо участі однакової кількість
юнаків та дівчат, що становитиме разом
3998 спортсменів. Таким чином буде
забезпечена гендерна рівність у
представництві учасників змагань.
Універсальність Юнацьких Олімпійських ігор полягає у тому, що в них можуть
взяти участь юні представники всіх 206
країн, членів МОК.

Бадмінтон

3

Баскетбол 3х3

4

Бокс

13

Боротьба

15

Брейк-данс

3

Важка атлетика

12

Велосипедний спорт

4

Веслування академічне

4

Веслування на
байдарках і каное

8

Вітрильний спорт

5

Волейбол (пляжний)

2

Гандбол (пляжний)

2

Гімнастика спортивна

1

Гімнастика художня

13

Гольф

3

Дзюдо

9

Кінний спорт

2

Карате

6

Легка атлетика
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«Участь у Юнацьких Олімпійських іграх
— це не тільки виступи на змаганнях, а й
зустрічі з людьми інших культур і традицій. Це унікальна можливість набути важливих у спорті кар’єрних навичок, а
також відчути що таке олімпійські цінності».
Президент МОК Томас Бах

Плавання

36

Регбі 7

2

Скелелазіння

2

Спортивна акробатика

1

Стрибки на батуті

2

Стрільба кульова

6

Стрільба з лука

3

Культурно-освітня програма
ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор пройде
за напрямами:

Стрибки у воду

5

Сучасне п'ятиборство

3

Теніс

5

Теніс настільний

3

Тхеквондо

10

Триатлон

3

Фехтування

7

Футзал

2

Хокей на траві

2

Швидкісний біг на
роликових ковзанах

2
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4Кар'єра у спорті
4Профілактика травматизму
4Здоровий спосіб життя
4Культура спілкування з засобами
....масової інформації
4Допінг та його наслідки

Медалі:
Жовтень

12

ЦВ

Церемонія
відкриття

241
6

7

8

9

Кваліфікаційні
змагання

10

11

12

13

14

Фінальні
змагання

15

16

17

18

Церемонія
закриття
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Олімпійське селище розташоване в
південній частині міста Буенос-Айрес в
районі вілли Солдаті, поруч з міським парком, парком Рока й Олімпійським виставковим центром. Воно знаходиться на території площею 160 000 м2. У розпорядженні учасників Ігор буде 30 восьмиповерхових будівель, в яких будуть розміщені 1200
кімнат. Під час III Юнацьких Олімпійських
ігор селище зможе прийняти 7500 осіб.
..... .Дизайн будівель олімпійського селища є результатом шести архітектурних
конкурсів: п'ять для житлового сектора і
шостого — для виставкового комплексу.
Конкурси відбулися під егідою
Міністерства урбаністичного розвитку.

Олімпійське селище підкреслює архітектурну різноманітність великого міста і
буде сучасним комфортним місцем для
проживання, тренування і вільного часу
юних учасників Ігор. Після Ігор будинки
стануть доступним житлом для місцевих
громад.

Âîëîíòåðè
Волонтерський рух — важлива
складова олімпійського руху. Як немає
Ігор без спортсменів, так немає їх і без
волонтерів. Робота волонтером на
Олімпійських іграх — це прояв
міжнародної солідарності, що сприяє
гармонії й розвитку суспільства.
Приєднавшись до олімпійських волонтерів,
люди у всьому світі можуть використати
свій час й енергію для потреб суспільства.
Долучитись до цього грандіозного
олімпійського дійства може кожен охочий,
ставши волонтером. Єдина вимога до
кандидатів — на старт Ігор їм має
виповнитись 18 років. Волонтери будуть
задіяні у різних сферах організації
Юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ). Це
робота з глядачами, із засобами масової
інформації, послуги перекладача,
допомога на спортивних об’єктах та у
роботі з делегаціями команд-учасниць
тощо.
Бажання стати волонтером під час
проведення III Юнацьких Олімпійських ігор
виявили 20 000 осіб, з яких лише 8 000
будуть відібрані Організаційним комітетом
Ігор для цих заходів. Це стане
наймасштабнішим проектом в історії
Аргентини щодо залучення волонтерів.
За цим посиланням всі бажаючі мали
можливість зареєструватися
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Бадмінтон — спортивна гра з воланом та ракеткою. Суть її
полягає у тому, щоб приземлити волан на боці суперника і не
допустити його падіння на своїй половині майданчику.
На IIІ Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно три комплекти
нагород в одиночних розрядах (по одному серед дівчат і юнаків) та
у змішаному парному розряді.

Важка атлетика — вид спорту, який ґрунтується на виконанні
вправ з обтяженням. До програми змагань входять дві вправи —
ривок та поштовх штанги. На ІII Юнацьких Олімпійських іграх
відбудуться змагання серед юнаків та серед дівчат у шести вагових
категоріях. Буде розіграно дванадцять комплектів нагород.

Велосипедний спорт — вид спорту, в якому спортсменам
необхідно якнайшвидше подолати змагальну дистанцію на
велосипеді. На ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно
чотири комплекти нагород: у комбінованих змаганнях з шосейних
гонок серед юнаків та дівчат; з маунтенбайку серед юнаків та
дівчат; у змаганнях змішаних команд з BMX у гонках та подоланні
перешкод у фрістайл парку.

Баскетбол 3х3 — спортивна гра номер один серед вуличних
видів спорту, під час якої кожна команда намагається закинути м'яч
у кошик. До кожної команди входять по чотири гравці, з
одночасним перебуванням трьох гравців кожної команди на
майданчику. На ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно
чотири комплекти нагород: по одному в командних змаганнях
серед юнаків та дівчат; у слем-данку серед юнаків, та кидків на
точність з трьохочкової зони серед дівчат.

Бокс — вид єдиноборства, кулачний бій двох спортсменів,
що проходить на рингу. Учасники змагань боксують у спеціальних
рукавичках та захисних шоломах. На ІII Юнацьких Олімпійських
іграх буде розіграно тринадцять комплектів нагород у відповідних
вагових категоріях: дев’ять серед юнаків і чотири серед дівчат.

Боротьба — єдиноборство двох спортсменів за допомогою
різноманітних технічних прийомів. Розрізняють боротьбу вільну та
греко-римську. На ІII Юнацьких Олімпійських іграх змагання з
вільної боротьби будуть проведені у п'яти вагових категоріях серед
юнаків і дівчат, де буде розіграно десять комплектів нагород.
Змагання з греко-римської боротьби пройдуть виключно серед
юнаків у п'яти вагових категоріях, де буде розіграно п’ять
комплектів нагород.

Веслування академічне — вид веслувального спорту, в
якому спортсмени змагаються на академічних човнах із різним
складом екіпажу. Розрізняють човни парні (кожен веслувальник
працює двома веслами) та розпашні (у кожного — по одному
веслу). На ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно чотири
комплекти нагород у змаганнях на одиночках і двійках розпашних
без рульового окремо серед дівчат та юнаків.

Веслування на байдарках і каное — вид веслувального
спорту, до якого входять гонки на відповідних суднах. На
ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно вісім комплектів
нагород: у змаганнях на байдарках-одиночках серед юнаків і
дівчат окремо у спринтерській гонці та слаломі, а також на каноеодиночці у спринтерській гонці та слаломі.
Вітрильний спорт — змагання на спортивних вітрильних
суднах різної кофігурації та складом екіпажу, які рухаються завдяки
вітру. На ІII Юнацьких Олімпійських іграх юні спортсмени
змагатимуться у таких дисциплінах, як віндсерфінг (дошка з
вітрилом) та кайтбординг (дошка з парашутом), а також серед
змішаних екіпажів-двійок суден «Nacra». Усього буде розіграно
п’ять комплектів нагород.

Волейбол (пляжний) — спортивна гра, в якій дві команди на
Брейк-данс — стиль вуличного танцю, що поєднує дивовижну
пластику і складність акробатичних трюків. Уперше на ІII Юнацьких
Олімпійських іграх у змагання з брейк-дансу розіграють три
комплекти нагород: в індивідуальній першості серед юнаків і дівчат
та у змішаних командних змаганнях.

16

піщаному майданчику, розподіленому сіткою навпіл, намагаються
руками так спрямувати м'яч, щоб він приземлився на половині
суперника. За кожну виграну подачу команді нараховується очко.
Від кожної команди у грі беруть участь по два гравці. На Іграх буде
розіграно два комплекти нагород — по одному серед дівчат і
юнаків.
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Гандбол (пляжний) — командна спортивна гра, що
проводиться на піщаних майданчиках. Дві команди намагаються
руками закинути м'яч у ворота суперника і завадити їм зробити те
саме. Команда складається з чотирьох гравців. Гра складається з
двох таймів, рахунок в яких ведеться роздільно. У разі рівного
рахунку переможець визначається за допомогою пробивання
булітів. На ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно два
комплекти нагород — по одному серед юнаків та дівчат.
Гімнастика спортивна — вид спорту, який включає
змагання на гімнастичних снарядах та гімнастичне багатоборство
серед юнаків і дівчат. На IIІ Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно 13 комплектів — сім серед юнаків, п’ять серед дівчат і
один комплект нагород у змішаних командних змаганнях.
Гімнастика художня — різновид гімнастики, в якому
змагаються лише дівчата, включає вправи без предмета і з
предметами (м'яч, булави, скакалка, стрічка, обруч).
На IIІ Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно один комплект
нагород в особистій першості у багатоборстві (чотири вправи з
предметами).

Гольф — спортивна гра, в якій учасники, заганяючи
маленький м'яч у спеціальні лунки ударами ключок, намагаються
пройти відведену дистанцію за мінімальне число ударів. На
IIІ Юнацьких Олімпійських іграх у цьому виді спорту буде розіграно
три комплекти нагород — в індивідуальних змагання серед юнаків і
дівчат та у змішаних командних змаганнях.

Карате — вид спорту, бойове мистецтво, в якому спортсмени
наносять удари як руками (кулаками, ребром долоні, відкритою
рукою, ліктями), так і ногами (стопами, колінами). Вперше на
IIІ Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно шість комплектів
нагород у трьох вагових категоріях серед юнаків і дівчат.
Легка атлетика — вид спорту, що включає такі дисципліни:
ходьба, біг, стрибки, метання та легкоатлетичні багатоборства. До
програми ІII Юнацьких Олімпійських ігор увійдуть змагання з бігу на
дистанції 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 2000 м з
перешкодами, 110 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами; зі стрибків у
висоту та довжину, стрибків із жердиною, потрійного стрибка,
штовхання ядра, метання диска, молота та списа; бігу по
пересіченій місцевості, спортивної ходьби (10 км — юнаки, 5 км —
дівчата).Усього буде розіграно 38 комплектів нагород.
Плавання — вид спорту, суть якого полягає у подоланні
певним стилем змагальної дистанції різної довжини. Розрізняють
такі спортивні стилі плавання: брас, вільний стиль, батерфляй та
плавання на спині. До програми III Юнацьких Олімпійських ігор
увійдуть змагання з плавання вільним стилем: 50 м, 100 м, 200 м,
400 м, 800 м; брасом: 50 м, 100 м, 200 м; на спині: 50 м, 100 м,
200 м; батерфляєм: 50 м, 100 м, 200 м; 200 м; комбіноване
плавання 200 м; естафети: 4 х 100 м — комбіновані та вільним
стилем серед дівчат і юнаків і змішані. Всього буде розіграно 36
комплектів нагород.
Регбі 7 — командна гра з овальним м'ячем, в якій гравці,
передаючи його один одному руками (лише назад) чи ногами (у
будь-якому напрямку), прагнуть приземлити у заліковому полі за
воротами суперника або забити у Н-подібні ворота. На
IIІ Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно два комплекти
нагород — по одному серед команд юнаків і дівчат.

Дзюдо — вид єдиноборства, японська національна
боротьба, що проходить на татамі (спеціальних матах). На
IIІ Юнацьких Олімпійських іграх відбудуться змагання у чотирьох
вагових категоріях серед юнаків і дівчат, а також змагання
змішаних команд. Усього буде розіграно дев'ять комплектів
нагород.

Скелелазіння — вид спорту, який полягає у вільному лазінні
(найчастіше — сходження) по природному (скеля) або штучному
(скалодром) рельєфу. Вперше на ІII Юнацьких Олімпійських іграх
буде розіграно два комплекти нагород — по одному серед юнаків
і дівчат у комбінації за сумою очок у трьох вправах (швидкості,
складності, боулдерінгу).

Кінний спорт — це змагання з різноманітних видів їзди та
вправ на коні. До класичних видів кінного спорту входять виїздка
(вища школа верхової їзди), подолання перешкод (конкур) та
триборство (манежна їзда, польові змагання та подолання
перешкод). На IIІ Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно два
комплекти нагород в особистій та командній першості серед
континентальних команд у конкурі.
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Спортивна акробатика — вид спорту, в якому гімнасти
виконують акробатичні вправи зі збереженням рівноваги
(балансування) і обертанням тіла з опорою і без опори.
На ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно один
комплект нагород у змаганнях змішаних пар.
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Стрибки на батуті — вид спорту, в якому гімнасти на батуті
виконують послідовно комбінацію з 10 акробатичних елементів —
гладких сальтових або з поєднанням сальтових обертів одночасно
з обертами навколо поздовжньої осі. На ІII Юнацьких Олімпійських
іграх буде розіграно два комплекти нагород — по одному серед
юнаків і дівчат.

Теніс настільний — спортивна гра на спеціальному столі,
розділеному навпіл сіткою. Кожен спортсмен ударом ракетки посилає
м'яч на половину суперника так, щоб той не зміг його відбити. На
IІI Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно три комплекти нагород
в одиночному розряді серед дівчат і юнаків окремо та у змішаних
командних змаганнях.
Тхеквондо — вид єдинаборства , в якому спортсмени

Стрільба кульова — вид стрілецького спорту, полягає у
стрільбі із нарізної зброї (гвинтівка, пістолет) по нерухомих і
рухомих мішенях. На IІI Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно шість комплектів нагород: чотири – в особистих
змаганнях із пневматичної гвинтівки (10 м) та пневматичного
пістолета (10 м) окремо серед юнаків та дівчат, а також два —
у змішаних командних змаганнях.
Стрільба з лука — вид стрілецького спорту, в якому
спортсмени змагаються у попаданні стрілами у мішені. На
ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно три комплекти
нагород: два — в особистій першості серед дівчат та юнаків,
один — у змішаній командній першості.

Стрибки у воду — один із водних видів спорту, до якого
входить виконання стрибків із трампліна і вишки з різноманітними
обертами і входом у воду. На ІII Юнацьких Олімпійських іграх буде
розіграно п’ять комплектів нагород: чотири — у стрибках із
трампліна (3 м) та вишки (10 м) в особистій першості окремо серед
дівчат та юнаків і один — у змішаних командних змаганнях.
Сучасне п'ятиборство — спортивне багатоборство, що
включає фехтування на шпагах, плавання, конкур (кінний спорт) та
комбайн (поєднання кросового бігу зі стрільбою з лазерної зброї).
На IІI Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно три комплекти
нагород: два — в особистій першості окремо серед дівчат та
юнаків та один — у змішаній естафеті.

Теніс — спортивна гра з м'ячем і ракетками на
спеціальному майданчику – корті, розділеному навпіл сіткою.
Кожен спортсмен ударом ракетки посилає м'яч на половину
суперника так, щоб той не зміг його відбити. На IІI Юнацьких
Олімпійських іграх буде розіграно п'ять комплектів нагород у
змаганнях в одиночному і парному розрядах серед дівчат і юнаків,
а також у змішаному парному розряді.
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виступають у захисному спорядженні, наносячи удари ногами і руками.
На IІI Юнацьких Олімпійських іграх відбудуться змагання у п'яти вагових
категоріях у дівчат і юнаків. Усього буде розіграно десять комплектів
нагород.

Триатлон — спортивне багатоборство, що включає змагання з
плавання, велосипедної гонки та бігу. На IІI Юнацьких Олімпійських
іграх буде розіграно три комплекти нагород: два в особистій першості
серед дівчат і юнаків у спринті та один — у змішаній естафеті
континентальних команд.

Фехтування — вид єдинаборства, що об'єднує змагання на
рапірах, шпагах та шаблях. Спортсмени виступають у спеціальному
споряджені, яке захищає їх від нанесення ударів зброєю. На
IІI Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно сім комплектів нагород:
шість – в особистій першості у фехтуванні на шаблях, шпагах та
рапірах окремо серед дівчат і юнаків, один — у змаганнях змішаних
континентальних команд.
Футзал — командна спортивна гра з м'ячем у залі за участю
двох команд по 5 гравців у кожній, один з яких воротар. На відміну від
інших видів футболу, гра відбувається на майданчику з твердим
покриттям, позначеному лініями; не використовуються щитки чи
бортики. У футзалі використовується менший за розміром м'яч і із
меншим відскоком, ніж у звичайному футболі. На IІI Юнацьких
Олімпійських іграх уперше буде розіграно два комплекти нагород —
по одному серед юнаків та дівчат.
Хокей на траві — командна спортивна гра на трав'яному полі,
в якій дві команди (по 11 осіб у кожній), передаючи м'яч партнеру
ключками, намагаються забити його у ворота суперника і не
пропустити у свої. На IІI Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно
два комплекти нагород — по одному серед юнаків та дівчат.

Швидкісний біг на роликових ковзанах — вид роликового
спорту, що полягає у максимально швидкому подоланні змагальної
дистанції. Вперше на IІI Юнацьких Олімпійських іграх буде розіграно
два комплекти нагород — по одному серед дівчат та юнаків.
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Îë³ìï³éñüê³
îá’ºêòè
Усі заходи в межах ІІІ Юнацьких
Олімпійських ігор відбудуться у чотирьох
кластерах: зеленому, водному,
велосипедному та рок-кластері. Вони
розміщені на території парків: Зеленого,
Технополісу, Міського та Юнацького
олімпійського парку. Змагання
проходитимуть на 29 спортивних об’єктах.
Під час розробки концепції використання
цих об’єктів увагу звертали передусім на
максимально коротку відстань між ними та
наближеність їх до улюблених місць
аргентинців, створивши максимальні
умови для збільшення бажаючих відвідати
змагання та культурно-освітні заходи, що
проводитимуться в межах ІІІ Юнацьких
Олімпійських ігор.

ÞÍÀÖÜÊÈÉ
ÎË²ÌÏ²ÉÑÜÊÈÉ
ÏÀÐÊ

ßÕÒ- ÊËÓÁ ÑÀÍ-²Ñ²ÄÐÎ

ÊÀÑ² ËÀ ÁÎÉÀ
ÏÀÑÅÎ ÄÅ ËÀ
ÊÎÑÒÀ
ÒÅÕÍÎÏÎË²Ñ
ÏÀÐÊ

ÇÅËÅÍÈÉ
ÏÀÐÊ
Ì²ÑÜÊÈÉ
ÏÀÐÊ

розташований на території вілли Солдаті
та виставкового центру з павільйонами,
що представляють частини світу: Європу,
Африку, Америку, Азію, Австралію. В
парку функціонує олімпійське селище з
розвинутою інфраструктурою. На
території парку відбудуться змагання з
легкої атлетики, дзюдо, боротьби,
фехтування, сучасного п'ятиборства,
карате, важкої атлетики, боксу,
тхеквондо, спортивної та художньої
гімнастики, спортивної акробатики,
стрибків на батуті, хокею на траві,
плавання, стрибків у воду.

ÕÓÐË²ÍÃÕÀÌ
ÊËÓÁ

ÞÍÀÖÜÊÈÉ
ÎË²ÌÏ²ÉÑÜÊÈÉ
ÏÀÐÊ
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ÇÅËÅÍÈÉ
ÏÀÐÊ
охоплює територію кількох об’єктів, а
саме: парку Босквесде Палермо або
Трес де Фебреро, відомого серед
місцевих жителів як Палермські ліси, де
відбудуться змагання з велосипедного
спорту та триатлону, пляжного волейболу.
В клубі «Хіпіко Аргентіна», пройдуть
змагання з верхової їзди; в Національному
центрі вищої спортивної майстерності
(CeNARD) відбудуться змагання з футзалу;
на кортах тенісного клубу Буенос-Айрес —
змагання з тенісу.
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Ì²ÑÜÊÈÉ
ÏÀÐÊ
розташований у районі Пуерто-Мадеро
Буенос-Айреса, що знаходиться на березі
затоки Ла-Плата. Тут відбудуться змагання
з веслування академічного та веслування
на байдарках і каное. Міський парк також
охоплює територію парку Мухерес
Аргентінас, де пройдуть змагання з
велосипедного спорту (BMX), скелелазіння, брейк-дансу і баскетболу 3х3.
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ÒÅÕÍÎÏÎË²Ñ
ÏÀÐÊ
розташований на території вілли
Мартелліде. Він є виставковим центром,
одним з найулюбленіших місць аргентинців, де регулярно проводяться освітні та
розважальні заходи (фестивалі, семінари,
конкурси, вистави тощо) для різних вікових
груп підростаючого покоління. В ньому
демонструються досягнення людства в різних галузях та напрямах розвитку. Тут відбудуться змаганняз з футзалу, настільного
тенісу та бадмінтону. Неподалік, на території парку Сармієнто, пройдуть змагання
зі стрільби кульової, пляжного гандболу та
стрільби з лука.
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ÏÅÐÈÔÅÐ²ÉÍ²
ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÈ
Певні види змагань будуть проведені
на відокремлених територіях. Так, змагання з BMX та швидкісного бігу на роликових
ковзанах пройдуть у районі Пасео де ла
Коста, з гольфу — на полях клубу Хурлінгхам, з вітрильного спорту — в яхт-клубі
Сан-Ісідро, з регбі — на території клубу
Атлетіко Сан-Ісідро.
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Êë³ìàò
Êë³ìàò
Àðãåíòèíñüêà
À
ðãåíòèíñüêà
Ðåñïóáë³êà
Ðåñïóáë³êà
Аргентина (офіційна назва —
Аргентинська Республіка) — держава в
Південній Америці, що займає південносхідну частину материка, східну частину
о. Вогняна Земля і ряд островів у південній
Атлантиці. Межує на півдні й заході з
Чилі, на північному заході з Болівією, на
сході з Парагваєм, Бразилією, Уругваєм
і омивається Атлантичним океаном.
Загальна площа території становить
2,780,400 км2. В країні проживає понад
43,5 млн чоловік. Офіційною мовою є
іспанська. 90 % населення сповідують
християнство.
Історія Аргентини починається з 1516 р.,
коли експедиція Хуана Діаса де Соліса
досягла Ріо-де-ла-Плати. З цього періоду в
регіоні починається домінування іспанців,
яке завершилося революцією 1810 р.
Після періоду анархії та диктатури у 1854 р.
було створено федеративну республіку.
Назва Аргентина походить від
лат. argentum (срібло). У часи колонізації
ходили чутки, що ці землі дуже багаті на
срібло, завдяки чому найбільша річка
регіону отримала назву Ріо-де-ла-Плата
(у перекладі — Срібна річка). Земля вниз
за течією річки стала відома як Аргентина,
себто Срібна, хоча значних покладів
срібла там так і не знайшли. Уперше
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територію Terra Argentea було позначено
на португальських картах 1554,р. Власне
назву Аргентина було вперше вжито в
однойменній поемі Мартіна дель Барко
Сентенери і стосувалася вона території
Лаплатської низовини, а також сучасних
Перу, Тукуману і Бразилії. Офіційно
назва країни Аргентина була закріплена
Конституцією 24 грудня 1826 р.
Аргентина складається з 23 провінцій
і федерального округу Буенос-Айрес.
Більшість провінцій поділяються на
департаменти, а ті — на муніципалітети.
Провінція Буенос-Айрес поділяється
на округи. Усі провінції мають власні
конституції та органи виконавчої,
законодавчої і судової влади, але
водночас підкоряються і федеральним
законам. На чолі провінції стоїть
губернатор, який обирається на чотири роки.

Буенос-Айрес

Територія країни відзначається різноманітними кліматичними умовами. На півночі влітку спостерігається спекотна і волога погода, взимку — м'яка і суха, періодично бувають посухи. Для центральної
Аргентини характерним є спекотне літо з
дощами та грозами і прохолодні зими. Південь країни має тепле літо і холодні зими. з
сильними снігопадами, особливо в гірських
районах. Для спекотного і вологого клімату півночі країни характерна температура
від +27°C в січні та до +12°C в липні. Для
східної частини Анд — субтропічні умови
зі значною кількістю опадів — до 2000 мм
на рік. Помірний клімат характерний для
Пампасів. Середня температура становить 15 °C, а кількість опадів — від від
500 мм до 1000 мм на рік.

Ìîâà
Ìîâà
В Аргентині розмовляють понад
двадцятьма мовами та офіційною є
іспанська (а точніше її місцевий діалект rioplatense), яка використовується в органах
державного управління та діловодства,
у державних закладах освіти, науки,
культури тощо. Місцеве значення мають
мови кечуа, гуарані, мапудунґун, а також
валлійска, які набули статусу офіційних в
окремих провінціях.

Â³ðóâàííÿ
Â
³ðóâàííÿ
³ ò
òðàäèö³¿
ðàäèö³¿
В Аргентині свобода віросповідання,
однак явно домінує християнство і його католицька гілка. Католицька церква в Аргентині має особливе юридичне положення і підтримку держави. Католицизм завжди відігравав важливу роль у суспільному і політичному житті країни. Близько
76,5 % аргентинців вважають себе католиками, 9 % — сповідують євангелізм, 11,2 %
називають себе агностиками або атеїстами, 1,2 % є свідками Єгови, 0,9 % мормонами, 1,2 % сповідують інші релігії.
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Îñâ³òà
Î
ñâ³òà â
Àðãåíòèí³
Àðãåíòèí³
Åêîíîì³êà
Åêîíîì³êà
Аргентина — індустріально-аграрна
країна. Основними галузями економіки
є харчова, автомобільна, текстильна, хімічна, нафтова та металургійна промисловість. Провідне місце в експорті займає
продукція сільського господарства і харчової промисловості, зокрема зерно, борошно, олія, м'ясо і м'ясопродукти, молочні продукти, тваринний сир і масло, вовна, шкіра. В імпорті Аргентини переважають машини і устаткування, природний
газ, електроенергія, електроніка. Останніми роками великого значення набуває туризм, швидко розвивається сектор інформаційних технологій.

Найважливішим фінансовопромисловим центром країни є БуеносАйрес, в якому знаходиться найбільший
порт не лише в Аргентині, а й у всій Південній Америці. Місто є центром суднобудування, а також головними морськими воротами Аргентини. На сьогодні через них
проходить 70 % аргентинського імпорту,
що становить близько 40 % загального
обсягу зовнішньої торгівлі країни.

Система освіти складається з
чотирьох рівнів: дошкільної для дітей
віком від 45 днів до 5 років (дитячі
садки); початкової для дітей 6–12 років;
середньої для дітей, які закінчили курс
початкової освіти, що триває шість років
(базова, орієнтована, яка має різні
спеціалізації, котрі учень може обирати)
та вища освіта (університетська, вищі
професійно-технічні і педагогічні навчальні
заклади).

В Аргентині з 2006 р. запроваджено
загальне обов'язкове навчання дітей
вікомвід 5 до 18 років. Навчальний рік
триває з березня по листопад з тижнем
канікул у липні. В загальноосвітніх
навчальних закладах обов'язкова
шкільна форма у вигляді білого халата.
Оцінювання здійснюється за 10-бальною
шкалою.
Освіту в Аргентині можна отримати
у державних і приватних навчальних
закладах. Близько 70 % дітей навчаються у
державних школах.
Загалом в Аргентині налічується
близько 17 000 дошкільних навчальних
закладів, 22 207 початкових навчальних
закладів, 15 524 середніх навчальних
закладів та понад 2 000 вищих навчальних
закладів.

Âàëþòà
Âàëþòà
Офіційною валютою з 1992 р.
Аргентини є аргентинський
песо (ARS), який складається з
100 сентаво (centavo). В обігу
перебувають купюри номіналом
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 і 2.
Монети номіналом в 1 і 2 песо та
50, 25, 10 й 5 сентаво.
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Найпопулярнішим видом
спорту в Аргентині є футбол.
Збірна команда Аргентини з
футболу здобула 25 великих
міжнародних титулів, у тому
числі два Кубки світу з футболу,
дві золоті олімпійські медалі і
чотирнадцять Кубків Америки.
Аргентинська футбольна
асоціація була створена в
1893 р. Легендами світового
футблу вважають аргентинеців
Дієго Марадону та Ліонеля
Мессі. З 2000 -х років у країні
набули популярності ще й
футзал і пляжний футбол.

Баскетбол є другим
за популярністю видом
спорту. Багато аргентинських
баскетболістів грають в
Національній баскетбольній
Асоціації США та
Європейських лігах, серед
яких Ману Джінобілі, Карлос
Дельфіно, Фабрісіо Оберто і
Луїс Скола.
Послом ІІІ Юнацьких
Олімпійських ігор було
обрано Луїса Сколу —
капітана національної збірної
команди з баскетболу,
олімпійського чемпіона 2004 р.,
прапороносця збірної команди
Аргентини 2016 р.
Автоперегони займають
важливе місце в симпатіях аргентинців, передусім завдяки Хуану Мануелю Фанхіо — видатному спортсмену в цьому виді
спорту, який здобував у 1950-х
роках п'ять світових титулів у
змаганнях Формули 1.
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У світі відома й аргентинська школа
боксу, яка виховала близько 30 успішних
боксерів. Найпомітнішим був Карлос
Монсон, який виступав у середній вазі у
1970–1977-х роках.
Тенісисти Аргентини здобували
багато трофеїв після блискучого виступу
Гільєрмо Віласа в чоловічому тенісі в 1970 р.
і Габріели Сабатіні в період 1980–1990-х
років, що викликало справжній тенісний
бум в країні.
Національний олімпійський комітет
Аргентини був створений у 1923 р.
Аргентина вперше взяла участь в
Іграх Олімпіад у 1900 р. За винятком Ігор
1904, 1912, 1980 р. збірна країни постійно бере участь у змаганнях чотириріччя.
На зимових Олімпійських іграх аргентинські спортсмени дебютували в 1928 р.
Усього національна збірна команда
Аргентини здобула 74 нагороди (21 золоту, 25 срібних, 28 бронзових) і лише в літніх видах спорту. Значна частина нагород
припадає на змагання з боксу – 24 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 10 бронзових).
На Іграх ХХХ Олімпіади 2012 р. в Лондоні
команда Аргентини посіла 42-е
місце, здобувши 4 нагороди (1 золота,
1 срібна, 2 бронзові). На Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 р. в Ріо-де-Жанейро вона піднялась на 27-е місце, отримавши 4 нагороди (3 золоті, 1 срібну).
На І Юнацьких Олімпійських іграх
2010 р. в Сингапурі команда Аргентини
посіла 37-е місце (5 нагород: 1 золота,
2 срібні, 2 бронзові). На ІІ Юнацьких
Олімпійських іграх 2014 р.
в Нанкіні збірна команда
країни здобула сім нагород
(1 золоту, 2 срібні,
4 бронзові) та посіла 41-е
місце.
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Емпанада — різновид пирогів.

Альфахори — пироги, начинені
дульсе-де-лече і политі шоколадом.

Основу аргентинської кухні
становлять страви з яловичини, а також
продукти, які є відносно дешевими у цій
країні. Вона формувалася під впливом
традицій доколумбових цивілізацій,
а потім європейських мігрантів,
переважно італійців та іспанців. Типовими
аргентинськими стравами і напоями є:

Відбивна по-міланськи (міланеса).

Асадо — м'ясо, смажене на вогні.
Уміта — складається з тіста,
кукурудзяного борошна та інших
інгредієнтів (найчастіше лаймового соку,
цибулі, рідше яєць, масла, цукру, базиліка,
сиру), загорнутого в листя кукурудзи або
банана, які потім варять або запікають.

Сандвіч-де-міга — бутерброд з
кількох шарів хліба товщиною близько
3 мм., та овочів, сала, сиру, ковбаси тощо.

Аргентинське вино, одне
з кращих у світі, є невід'ємною
частиною місцевого меню.
Мальбек, Торронтес, Каберне
Совіньон, Сіра і Шардоне —
найбільш затребувані сорти.

Дульсе-де-лече — десерт, схожий на
варену карамель.

Мате — чай з гостролиста
парагвайського.
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Локро — страва з маїсу, гарбуза,
квасолі.

Сопайпільяс — смажені у фритюрі
коржі невеликого діаметру з пшеничного
борошна з додаванням гарбуза. Випічка
може бути солодкою або солоною.
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Свята в Аргентині — будь то релігійні,
державні або заходи місцевого значення
— завжди проходять з розмахом. Найчастіше вони тривають по кілька днів, і в них
бере участь велика кількість населення.
Крім національних свят (Новий рік,
Великдень, День нації, День національного прапора Аргентини, День Незалежності
країни) великою популярністю користуються карнавали і фестивалі, серед яких необхідно виділити:

Аргентинський карнавал у місті Гуалегуайчу за розмахом і яскравістю не поступається славетному бразильському танцювальному фестивалю в Ріо-де-Жанейро.
Карнавал вважається найтривалішим у світі. Він проходить щосуботи протягом усього січня і лютого.

Свято збору винограду. У перший
тиждень осені в провінції Мендоса
проводиться традиційний Fiesta
Nacional de la Vendimia. Починається
фестиваль з церемонії благословення
плодів, а завершується грандіозним
театралізованим дійством. Під час
урочистості проходять дегустації, паради,
ярмарки і вибір королеви краси серед
представниць департаментів регіону
Мендоса.
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З 1994 р. в жовтні в Аргентині
проходить міжнародний фестиваль
гітарної музики. Спочатку це був
конкурс аргентинських гітаристів, через
деякий час у ньому брали участь уже
представники всіх латиноамериканських
країн, а ще через кілька років він отримав
статус міжнародного. За роки існування
фестивалю в ньому взяли участь понад
200 тис. виконавців. Сьогодні він
вважається найпрестижнішим з усіх
аналогічних конкурсів у світі.

Фестиваль іммігрантів стартує у перший четвер вересня. Триває він 11 днів і
залучає щорічно понад 150 тис. чоловік.
У межах свята відбувається хода в національних костюмах, концерти, а також дегустації блюд національних кухонь тих країн, іммігранти з яких проживають в Аргентині. Площа Парку Націй в 10 га перетворюється в гігантський кемпінг, де серед наметів розташовуються своєрідні «посольства» різних країн, у тому числі й індіанців
— гуарані корінних мешканців Аргентини.
Завершується фестиваль обранням королеви і двох принцес краси.

Шоу Гаучо Ферія де Матедерос —
найвідоміше вуличне шоу в Аргентині, в
якому «ковбої» демонструють свою силу і
спритність.

З 1999 р. в аргентинській столиці
відбуваєтья ще один міжнародний
фестиваль — Конгрес виконавців танго.
Проходить він наприкінці лютого або
на початку березня. Це і змагання
професійних танцюристів, і масові танці на
площах міста. Крім того, в ці дні проходять
кінопокази, виставки, конференції,
майстер-класи, концерти, присвячені
танго. Щорічно фестиваль відвідує 400 —
500 тис. чоловік.
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Аргентина є одним із провідних
світових виробників вина. Історія
виноробства у країні розпочалася ще у
XVI ст. і з кожним роком виходила на нові
ринки вже за її межами.
Футбол в Буенос-Айресі — пристрасне захоплення його жителів, а ім'я Дієго Марадона — одне зі
священних імен для кожного аргентинця. Національним героєм є також футболіст Ліонель Мессі, рекордсмен за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Аргентини та іспанської «Барселони».
Аргентина була однією з перших у світі країн,
де з’явилося радіомовлення. Перша радіопередача
була здійснена 27 серпня 1920 р. Її аудиторія склала 20 осіб.
Перші у світі анімаційні фільми були створені
майстром Кирино Хрістіані в 1917 р. Його мультфільм
«Ель-Апостол» складався з 58 тис. кадрів і тривав
цілих 70 хвилин.
В Аргентині є своя національна гра — Пато,
в яку грають на конях. Правила мають схожість
одночасно з поло і баскетболом. Пато — іспанською
— «качка». У початкових версіях гри, учасники
використовували живу качку, загорнуту в сітку
замість м'яча.
У столиці Аргентини знаходиться найширша
вулиця у світі (110 м) — проспект 9 Липня, яка
отримала свою назву на честь проголошення Дня
незалежності Аргентини — 9 липня 1816 р.
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Аргентинське танго стало однією зі
своєрідних візитівок країни. Популярний
танець своє походження веде з околиць
Буенос-Айреса, куди наприкінці XIX ст. у
пошуках кращого життя прибували люди
з багатьох країн світу. Вони привезли
з собою і свої музичні традиції. Так, у
бідних міських кварталах у результаті
змішування багатьох культур і зародився
новий танець, який підкорив увесь світ.
Сьогодні неможливо уявити собі БуеносАйрес без танго, воно тут звучить усюди:
в магазинах, кафе, просто на вулицях.
Щовечора сотні людей танцюють його
на незліченних мілонгах (танцювальних
майданчиках).
Ушуайя — найпівденніше місто в
світі, яке знаходиться на Вогняній Землі.
Його населення складає понад 57 тис.
осіб. Незважаючи на своє унікальне
географічне положення, Ушуайя не
страждає від екстремальних погодних
умов. Клімат м'який і відмінно підходить для
комфортного життя.
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Буенос-Айрес — столиця Аргентини,
адміністративний, культурний і економічний центр країни й одне з найбільших міст
Південної Америки.
Місто засновували двічі. Вперше — у
1536 р. іспанським конкістадором Педро
де Мендоса. Проте незабаром воно було
спалене індіанцями, а відновлене тільки в
1580 р. іншим іспанським конкістадором і
дослідником Хуаном де Гараєм.
Буенос-Айрес у перекладі з іспанської
мови означає «Порт добрих вітрів». Спочатку воно мало назву Місто Пресвятої
Трійці і Порт Пані нашої, Святої Марії
Добрих Вітрів.

Так іспанські конкістадори висловили повагу своїй святій — небесній покровительці
моряків. Спочатку місто входило до складу
Віце-королівства Перу, яке було частиною
могутньої Іспанської імперії, і тільки в 1776 р.
набуло статусу столиці новоутвореного
Віце-королівства Ріо-де-ла-Плата. У
1810 р., в результаті революції, в місті від
влади було відсторонено іспанського намісника і сформовано державний уряд Аргентини, Буенос-Айрес став столицею в
1880 р.
Для того, щоб повністю зрозуміти
сенс назви «Місто добрих вітрів», варто
прогулятися вечірнім Буенос-Айресом. Після денної спеки свіжий вітер з моря приносить з собою аромати квітів і чарівні запахи квітучих дерев, а ранковий бриз повертає у зворотному напрямку — з берега,
сприяючи мореплавцям і наповнюючи вітрила попутним вітром.

Ñèìâîëè
Ñèìâîëè
У листопаді 2012 р. Законодавчі
збори Буенос-Айреса прийняли закон,
згідно з яким було змінено герб міста.
Новим символом є стилізована версія
старого герба, до якої внесено зміни:
це овал із зображенням естуарії Ріоде-ла-Плата, в центрі якої розташовані
два галеони, що символізують подвійне
заснування міста, і білий голуб з
розпростертими крилами.

Прапор Буенос-Айреса офіційно
затверджено 24 жовтня 1995 р. На
ньому зображено орла — символ герба
династії Габсбургів, до яких належав
імператор Карл V. Прапор відображає
космополітичний, демократичний і
толерантний дух міста.

Друге заснування Буенос-Айреса. 11 червня 1580 р.
Худ. Хосе Морено Карбонеро
Мерія Буенос-Айреса
Пам'тник Педро де Мендоса
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Одним із найбільш розвинених
видів громадського транспорту є міський
автобус — «Колективос», що нараховує
135 маршрутів. Поширеним і зручним
видом пересування містом є також
трамвай, міське та приватне таксі.

У Буенос-Айресі розташована
найбільша залізнична мережа в Аргентині.
У місті функціонують чотири вокзали:
Естасіон Ретіро, Естасіон Констітусіон,
Естасіон Онсе і Естасіон Федеріко
Лакроса. Значною популярністю серед
мешканців міста і гостей користується
міська електричка.

Одним із улюблених і зручних видів
транспорту мешканців Буенос-Айреса
є велосипед. На початку 2000-х років
місцевою владою почали створюватись
умови для поширення цього екологічного
виду транспорту серед мешканців
міста і була розбудована відповідна
інфраструктура. У місті запроваджено
зручну доступну систему оренди
велосипедів — «Екобісі», яка працює
24 год. З 2011 р. організовано понад
5000 паркувальних місць та мережа
відповідних доріжок довжиною понад
100 км.

Зручним і популярним видом
транспорту у Буенос-Айресі є річкові
перевезення. У місті функціонує і поромна
система, яка з'єднує порт Буенос-Айрес
з основними містами Уругваю (Колоніядель-Сакраменто, Монтевідео і Пунтадель-Есте). Понад 2,2 млн осіб на рік
подорожують із країни в країну. Один з
цих кораблів — катамаран, який може
досягати максимальної швидкості близько
80 км / год (50 миль на годину).

На території Буенос-Айреса
функціонують п'ять військових і два
цивільних аеропорти — Міжнародний
аеропорт Есейса імені міністра Пістаріні
та Міжнародний аеропорт імені Хорхе
Ньюбері.

Метрополітен Буенос-Айреса
(«Субте») — це перший на американському континенті й один із найстаріших у світі метрополітенів із загальною довжиною
шляхів 58,8 км. Лінії метро мають літерну
нумерацію. Першу лінію «А» було відкрито
у 1913 р.
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Буенос-Айрес є найбільшим
культурним центром країни та одним з
найкрасивіших міст Південної Америки,
завдяки чому його часто називають
латиноамериканським Парижем.
Каса-Росада — резиденція
президента Аргентини. В будівлі також
знаходиться музей Будинку уряду, в якому
зібрані документи, пов'язані з діяльністю
президентів країни. У 1942 р. він був
оголошений Національним історичним
пам'ятником.

Травнева площа — центральна
площа столиці Аргентини — існує з 1580 р.
і є тим місцем, звідки бере початок БуеносАйрес. У 1810 р. на площі відбувалися
головні події Травневої революції, на честь
якої вона згодом була названа.

Спорудження Площі Конгресу
затверджено законом 30 вересня 1908 р.
у межах заходів, присвячених святкуванню
сторіччя незалежності Аргентини. Роботи були завершені у січні 1910 р. У 1997 р.
Площа Конгресу разом з площами Лореа
і Мар'яно Морено були визнані історичними пам'ятками.

Авеніда 9 де Хуліо (в перекладі —
проспект 9 липня) вважається найширшою
вулицею у світі (110 м). Проспект отримав
свою назву на честь Дня проголошення
незалежності Аргентини 9 липня 1816 р.

Музей латиноамериканського
мистецтва в Буенос-Айресі (скорочено
MALBA) відкрито 21 вересня 2001 р.
Буенос-Айрес має понад 250 парків,
зелених зон, площ. Парк Трес де Фебрера
було відкрито 11 листопада 1875 р.

Буенос-Айреський японський сад —
публічний парк, розташований у районі
Палермо, є найбільшим у світі японським
садом за межами Японії. Його було
відкрито 15 травня 1967 р.
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Ботанічний сад Буенос-Айреса або
Ботанічний сад «Карлос Тейс» відкрито
7 вересня 1898 р., з 1996 р. він має статус
Національного історичного пам'ятника
Аргентини.
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Театр «Колон»
(або театр Колумба)
вважається одним
із кращих театрів
світу. Його історія
починається з другої
половини XIX ст.

Національний
музей декоративного
мистецтва було
відкрито у 1937 р.

25 грудня 1895 р.
відкрито Національний
музей витончених
мистецтв.
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Культурний центр
Реколета є символом аргентинської культури,
він знаходиться в одному з найстаріших будівель
Буенос-Айреса кінця
XIX ст. У центрі проходять
виставки образотворчого
мистецтва (тут працює понад 20 галерей), вистави
та кінопокази.

Культурний центр
Кіршнер визнано найбільшим у Латинській Америці. В ньому проходять концерти, виставки, організовуються експозиції тощо.
Його було відкрито
21 травня 2015 р.

У Буенос-Айресі
функціонує мережа
бібліотек. Найвідоміша —
Національна бібліотека
Аргентини, яка є
найбільшою бібліотекою
в країні, була заснована
в 1810 р. Нова будівля
Національної бібліотеки
відкрилася 10 квітня 1992 р.
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У місті знаходяться
провідні вищі навчальні
заклади країни. Найбільшим
і найпрестижнішим
вважається Університет
Буенос-Айреса, заснований
12 серпня 1821 р., до складу
якого входять 13 факультетів.

Пуенте-де-ла-Мухер (пішохідний
міст Жінки або Жіночий міст) — одна
з найбільш яскравих пам'яток БуеносАйреса. Був відкритий у 2001 р. За
задумом іспанського архітектора Сантьяго
Калатрава, міст символізє пару, яка
танцює танго. Довжина моста становить
170 м, ширина — 6,2 м. Центральна
частина моста відводиться вбік, щоб судна
могли вільно пройти під ним.
Мальовничий квартал Ла-Бока —
один із найстаріших районів БуеносАйреса, відомий різнокольоровими будинками, фасади яких — червоних, жовтих,
зелених і блакитних відтінків — створюють
дивовижні поєднання геометричних форм.
Розфарбовані в контрастні кольори оригінальні будови вперше з'явилися в Ла-Бока
у другій половині XIX ст.

Планетарій Галілео
Галілей було відкрито
15 травня 1967 р.
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Стадіон Монументаль імені
Антоніо Веспучіо Ліберті — домашня
арена клубу Рівер Плейт, названий на
честь колишнього президента клубу.
Монументаль, є одним із національних
стадіонів Аргентини і місцем проведення
більшості матчів збірної команди з
футболу. Був відкритий у 1938 р. Він
вміщує понад 61,5 тис. осіб.
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Із моменту прийняття рішення про
проведення ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор
Національний олімпійський комітет
України розпочав активну роботу з їх
популяризації та планомірну підготовку до
участі юних атлетів в олімпійських стартах.
Підготовкою юних українських атлетів опікуються Міністерство молоді та
спорту України, Національний олімпійський комітет України, національні федерації з видів спорту.
Олімпійську збірну команду
України на ІІІ Юнацьких Олімпійських

ІІ Юнацькі Олімпійські ігри
— Нанкін, 2014 р.
іграх представлятимуть близько 70 атлетів.
Уперше за часів проведення Юнацьких Олімпійських ігор у складі збірної
команди країни одразу буде представлено
дві команди, які здобули право на участь у
змаганнях з баскетболу 3х3.

За рекомендацією Національного
олімпійського комітету України,
підтриманої МОК, нашу країну на цьому
престижному форумі буде представляти
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Нехай ваші власні
перемоги стануть
запорукою успіхів
Української команди
на ІІІ Юнацьких
Олімпійських іграх

юний лідер змін — чемпіонка ІІ Юнацьких
Олімпійських іігор 2014 р. в Нанкіні, срібний призер Чемпіонату світу 2017 зі
стрибків у висоту Юлія Левченко.
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Емблема
На конкурс на кращу емблему
ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор
надійшло понад 4000 робіт з усього світу.
Перед учасниками стояло завдання:
поєднати в емблемі ідеї олімпізму, дух
молодості та єдності, традиції та культуру
Аргентини і специфіку міста проведення
Ігор — Буенос-Айреса.
Які основні елементи входять до
композиції емблеми ІІІ Юнацьких
Олімпійських ігор?

Піктограми
У спортивних змаганнях
високого рівня піктограми є
мовою, зрозумілою всім людям. Їх
використовують для ідентифікації
олімпійських видів спорту, вони
допомагають глядачам знайти
інформацію про них.

Намалюй піктограми, які
позначають чотири твої улюблені
види спорту.

Які спільні мотиви ти помітив
у емблемі та піктограмах видів
спорту, що входять до програми
ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор?

Що означають основні елементи
емблеми ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор?
На малюнку зображено
піктограми видів спорту, що
входять до програми ІІІ Юнацьких
Олімпійських ігор у БуеносАйресі. Знайди піктограми
зазначених видів спорту:
Бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, брейк-данс, важка атлетика,
велосипедний спорт, веслування академічне, веслування на байдарках і каное,
вітрильний спорт, волейбол (пляжний), гандбол (пляжний), гімнастика спортивна,
гімнастика художня, гольф, дзюдо, кінний спорт, карате, легка атлетика, плавання,
регбі 7, скелелазіння, спортивна акробатика, стрибки на батуті, стрільба кульова,
стрільба з лука, стрибки у воду, сучасне п'ятиборство, теніс, теніс настільний,
тхеквондо, триатлон, фехтування, футзал, хокей на траві, швидкісний біг на роликових
ковзанах.

У класі проведіть «круглий стіл» «Знайомимось із видами спорту, що увійшли до
програми ІІI Юнацьких Олімпійських ігор».
Які види спорту тобі невідомі? Спробуй знайти про них інформацію (через
засоби масової інформації, мережу Інтернет, спеціальну літературу).
Створи свою емблему ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор
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Талісман
Уперше олімпійський талісман з'явився 1968 р. на зимових Олімпійських іграх
у Греноблі і відтоді став невід'ємним атрибутом усіх головних змагань чотириріччя.

Особливості Юнацьких Олімпійських ігор
Не дивлячись на те що Юнацькі ігри 2018 р. називають Олімпійськими, вони
мають свої особливості та відмінності.
Яка головна мета ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор?

Уважно розглянь талісман ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор. Пригадай, що
надихнуло дизайнерів на його створення. Що означає його назва?
Особливістю Юнацьких Олімпійських ігор є те, що до програми увійшло багато
змагань, за участі континентальних команд, до яких увійдуть атлети різних національних
олімпійських комітетів.
Назви види спорту, в яких відбудуться естафети змішаних команд.
Намалюй свій варіант талісману і дай йому ім'я.

Назви види спорту, в яких відбудуться змагання змішаних континентальних команд.

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

Культурно-освітня програма
Програма ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор поєднує спортивні змагання і культурноосвітні заходи. Юні атлети стануть учасниками інтерактивних семінарів і форумів.

Основні теми:
Кар'єра у спорті.

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

Профілактика травматизму.
Напиши привітання олімпійцям України, яке міг би передати їм твій талісман.

Здоровий спосіб життя.
Культура спілкування з засобами
масової інформації.
Допінг та його наслідки.
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Олімпійське селище
Під час проведення Олімпійських ігор спортсмени і тренери мешкають в
Олімпійському селищі, що спеціально споруджують і облаштовують. Уперше
Олімпійське селище було збудоване на Іграх ХІ Олімпіади, що відбувались у
Берліні 1936 р.
Уяви себе архітектором, якому випала честь створити проект Олімпійського
селища для учасників ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі. Яким би ти
його зробив? Намалюй його.

Аргентинська Республіка
Аргентина — одна з унікальних країн світу. Яку кількість населення має Аргентина?

Для успішного проведення ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі
зведено ряд спортивних об'єктів, на території яких відбудуться змагання.
Для проведення церемоній відкриття ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор визначено
головну спортивну арену. Яку назву вона має?
Стадіон «Монументаль»

Олімпійський стадіон
«Пташине гніздо»

Стадіон «Уемблі»

Згадай і запиши, якою мовою спілкується більшість населення Аргентини?

Буенос-Айрес
Знайди на карті аргентинське місто Буенос-Айрес, де будуть проходити
ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри, і визнач відстань до нього від населеного пункту,
де ти мешкаєш.

Згадай і намалюй символи аргентинського міста Буенос-Айрес. Який символ має
твоє місто?

Якою ти уявляєш
головну спортивну арену
ІІІ Юнацьких Олімпійських
ігор? Намалюй ескіз цього
спортивного комплексу.
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Яка з історичних пам'яток Буенос-Айреса тобі сподобалася найбільше і чому?
Яка історична пам’ятка в твоєму місті найбільш відома?

У класі проведіть заочну екскурсію
«Визначними місцями Буенос-Айреса».
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Вимоги до організаторів Ігор
Міжнародний олімпійський комітет ставить високі вимоги до
умов проведення Олімпійських ігор.
Згадай і запиши вимоги до міста, яке претендує на право
проведення Олімпійських ігор.

Делегація України на
ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх
у Буенос-Айресі
Делегацію юних атлетів України у Буенос-Айресі
представляє Національний олімпійський комітет України.

У яких видах спорту, на твою думку, українські атлети можуть здобути
олімпійські медалі. Запиши ці види, а під час проведення ІІІ Юнацьких
Олімпійських ігор перевір своє передбачення.

Назви головні причини забруднення довкілля під час проведення
Олімпійських ігор.

Запропонуй талісман для українських олімпійців. Намалюй його!

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

У класі проведіть «круглий стіл» «Довкілля — наша спільна турбота».
Порадьтеся, що ви можете зробити для оздоровлення довкілля.
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Подальші
дослідження та
іхнє обговорення
Уявіть, що Юнацькі Олімпійські ігри будуть проведені у нашій країні
Розподіліться на групи і в них проведіть роботу з підготовки ескізів:
емблеми і гасла;
смолоскипа;
талісмана;
медалі;
форми учасників естафети олімпійського вогню;
спортивних споруд;
плану маршруту олімпійського вогню.
Влаштуйте конкурс на найкращий проект організації Юнацьких
Олімпійських ігор. Підсумки конкурсу та нагородження переможців проведіть
на виставці|презентації проектів.
ПІДБИЙТЕ ПІДСУМКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ.
У групах обговоріть отриману інформацію, виконайте завдання та дайте
відповіді на такі запитання:
Які символи було використано під час підготовки і проведення Ігор?
Яка чисельність населення Аргентини?
Якою мовою спілкується більшість населення Аргентини?
Що у перекладі з іспанської мови означає м. Буенос-Айрес ?
Що є символами м. Буенос-Айреса?
Знайдіть на карті м. Буенос-Айрес і визначте шлях, яким до нього можна
дістатись від вашого населеного пункту.
Що символізує кольорова гама талісмана ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор?
Які історичні культурні споруди м. Буенос-Айрес вам більше сподобались? Чим
вони вас вразили?
Які традиційні страви аргентинської кухні вам відомі?
Після обговорення у групах проведіть загальний захід «ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри.
Буенос-Айрес-2018», на якому кожна група презентує свої відповіді-дослідження. У рамках
заходу проведіть міні-турніри з видів спорту, що входять до програми Ігор (за вашим
вибором). Після нагородження переможців влаштуйте офіційний прийом із дотриманням
відповідного етикету та урочистим обідом зі страв аргентинської кухні, приготованих вами.
На захід запросіть видатних спортсменів вашого міста, вчителів та батьків.
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Перелік скорочень
ЮОІ – Юнацькі Олімпійські ігри
МОК – Міжнародний олімпійський комітет
НОК – Національний олімпійський комітет
BAYOGOC – Організаційний комітет ігор у Буенос-Айресі

