
                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                  Голова ГО «Відділення НОК України 

                                                                  в Хмельницькій області» 

 

                                                                   ____________ Юрій КРАСНЮК 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Вікторини знавців олімпійського руху   

«Японія-країна чудових олімпійських традицій» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організатором Вікторини знавців олімпійського руху «Японія-країна 

чудових олімпійських традицій» (далі – Вікторина) є громадська організація 

«Відділення Національного олімпійського комітету України в 

Хмельницькій області». 

1.2. Вікторина проводиться з метою популяризації та розвитку олімпійського 

руху, розширення світогляду, стимулювання пізнавальної і соціальної 

активності громадян, наближення до найголовнішого спортивного свята 

планети 2021 року-ХХХІІ Олімпіади в Токіо, залучення населення області 

до регулярних занять фізичною культурою і спортом. 

1.3. Право взяти участь у Вікторині мають усі бажаючі громадяни України та 

іноземці. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИНИ 

2.1. Положення та перелік з 32 запитань (додаток №1) Вікторини розміщується 

на сайтах: громадської організації «Відділення НОК України в 

Хмельницькій області» (http://noc.km.ua/), Хмельницького обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України, Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, в газеті «Поділля спорт» та інших ЗМІ. 

2.2. Прийом заявок на участь та відповідей на запитання Вікторини триває з 6 

квітня до 15 травня 2021 року. 

2.3. Матеріали приймаються за адресою: 29001 м. Хмельницький, вул. 

Пилипчука, 41, e-mail: hm-nok@ukr.net (контактні телефони: 0673810538, 

0504182057) з поміткою «Олімпійська вікторина». 

 

ІІІ. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ВІКТОРИНІ 

3.1. Своєю участю у Вікторині ерудити приймають умови цього положення та 

рішення організаторів. 

3.2. Відповіді, які надсилаються організаторам Вікторини, можуть бути 

представленими на папері або електронному вигляді. 

3.3. Заявки на участь у Вікторині (додаток №2) і відповіді необхідно надіслати 

на вказану адресу до 15 травня 2021 року. 

 

 

 

 

http://noc.km.ua/
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ІV. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

4.1. Переможці Вікторини визначаються журі з 5 осіб, до складу якого входять  

представники громадської організації «Відділення НОК України в 

Хмельницькій області», Хмельницького обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти.  

4.2. Персональний склад журі затверджується організатором до 1 травня 2021 

року. 

4.3. Кращі ерудити будуть визначатись за кількістю і повнотою наданих 

правильних відповідей на запитання Вікторини. 

4.4. Всього буде визначено 5 номінантів: переможець, призери та найстарший і 

наймолодший за віком учасники. 

4.5. Переможці, призери Вікторини нагороджуються цінними подарунками, 

дипломами і медалями відповідних ступенів, найдосвідченіший та самий 

юний ерудити отримають пам’ятні дипломи та заохочувальні призи. 

 

V. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

5.1. Результати Вікторини Організатор розмістить  на офіційному сайті 

громадської організації «Відділення НОК України в Хмельницькій області» 

(http://noc.km.ua/). 

5.2. Організатор Вікторини повідомить переможців та умови отримання 

подарунків. 

5.3. Церемонія нагородження буде проведена в останній декаді червня 2021 року 

на урочистому зібрані членів виконкому відділення НОК України з нагоди 

відзначення Олімпійського дня . 

 

 

Додаток №1 

до Положення про проведення 

Вікторини знавців олімпійського 

руху  «Японія-країна чудових 

олімпійських традицій» 

 

Перелік запитань Вікторини  

«Японія-країна чудових олімпійських традицій» 

1. Коли Японія вперше взяла участь в Олімпійських іграх? 

2. Японія вчетверте прийматиме Олімпійські ігри. Назвіть міста і дати 

проведення трьох попередніх Ігор в цій країні. 

3. Наймолодшим за віком олімпійським чемпіоном став у 1932 році володар 

золотої медалі Х Олімпіади з плавання представник Японії Кусуо Кітамура. 

Скільки років було на той час цьому юному олімпійцю? На якій дистанції і 

яким способом він здобув чемпіонство? 

http://noc.km.ua/


4. На трьох Олімпійських іграх поспіль японські легкоатлети перемагали в 

потрійному стрибку. Назвіть ці Ігри та золотих медалістів. 

5. Чому Японія не отримала запрошення на Олімпійські ігри 1948 року? 

6. Хто запалив вогонь зі свого смолоскипа в чаші олімпійського стадіону в 

Токіо під час урочистої церемонії ХVІІІ Ігор 10 жовтня 1964 року? Чому саме 

йому була надана така честь? 

7. Назвіть уродженця Хмельницької області, який взяв участь на Олімпіаді в 

1964році. В якому виді спорту він виступив і яке посів місце? 

8. Одна із найзахопливіших подій ХVIII Олімпійських ігор – змагання 

суперважковаговиків у важкій атлетиці. Назвіть переможця протистояння 

двох найсильніших атлетів на олімпійському  важкоатлетичному помості в 

1964 році.  

9. Як звали видатну українську спортсменку, котра здобула першу олімпійську 

золоту нагороду з плавання для збірної СРСР? 

10. В якому році дзюдо вперше ввели до програми Олімпійських ігор? 

11. Коли жінки вперше розіграли олімпійські нагороди з  дзюдо? 

12. Яке число присутнє в назві двох Олімпіад, що відбулися в Японії ? 

13. Назвіть найтитулованішого японського спортсмена в історії Олімпійських 

ігор. Скільки всього і якого ґатунку олімпійських медалей він зміг здобути 

протягом своєї спортивної кар’єри ? 

14. Коли жінки приєднались до олімпійських турнірів з хокею на льоду? 

15. Хто і в якій дисципліні здобув нагороду для України на ХVІІІ зимових 

Олімпійських іграх ?  

16. Коли жінки приєдналися до олімпійських турнірів з хокею на льоду? 

17. Коли до олімпійської програми ввели волейбол? Волейбольні команди яких 

країн здобули перше олімпійське чемпіонство серед чоловіків та жінок? 

18. Кого перемогла хмельничанка Іріні Мерлені у фіналі турніру з вільної 

боротьби серед жінок на Олімпіаді-2004 ? 

19. Назвіть японську борчиню – чотиразову олімпійську чемпіонку? 

20. Назвіть найкращу дзюдоїстку України 2012 року, учасницю (5 місце) ХХХ 

Олімпійських ігор в Лондоні, котра представляла  тоді Хмельницьку область. 

21. Назвіть вихованця Хмельницької ДЮСШ «Динамо», який став чемпіоном  на 

турнірі дзюдоїстів ХІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю в 

2011році, м. Трабзон (Туреччина). 

22. Коли і в якому місці обласного центру в програмі  «Дні Японії в 

Хмельницькому» відбулися демонстрації та майстер класи  східних бойових 

мистецтв (дзюдо, карате, бушідо, сумо та кендо-фехтування на бамбукових 

мечах)? 



23. Чому японця Кенічі Іто внесено до Книги рекордів Гіннеса? 

24. Назвіть талісмани Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо-2020. Які 

загальнолюдські  й олімпійські цінності вони уособлюють?  

25. Яке офіційне гасло Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо? 

26. Які  види спорту вперше включили до олімпійської програми ХХХІІ Ігор? 

27. Назвіть загальну встановлену кількість спортсменів-олімпійців для участі в 

Токіо-2020. 

28. Вкажіть олімпійський норматив в стрибках у довжину серед жінок, який 

необхідно було виконати хмельничанці Марині Бех-Романчук при відборі на 

ХХХІІ Олімпійські ігри.  

29. Яка японська компанія наразі є офіційним спонсором і ексклюзивним 

постачальником комплектів національної форми членам збірної команди 

України з легкої атлетики для участі в офіційних міжнародних змаганнях?  

30. Де і коли в Японії відбувся старт естафети олімпійського вогню, що 

ознаменував початок подорожі символу Ігор всіма 47 префектурами , перш 

ніж вогонь прибуде в Токіо на відкриття ХХХІІ Олімпійських ігор 23 липня 

цього року? 

31. Чим знаменитий «Токійський медальний проєкт-2020» і в чому його 

інновації? 

32. Яка японська фірма забезпечила екіпіруванням факелоносців естафети 

олімпійського вогню 1980 року, в тому числі понад 190 бігунів з 

Хмельниччини?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

до Положення про проведення 

Вікторини знавців олімпійського 

руху  «Японія-країна чудових 

олімпійських традицій» 

 

З А Я В К А  
на участь у Вікторині знавців олімпійського руху  

«Японія-країна чудових олімпійських традицій» 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові  

 

_________________________________________________________ 

Адреса для листування  

 

_________________________________________________________ 

Контактний телефон та електронна адреса  

 

 _______________________________________________________ 

 

Вікова категорія учасника (повних років)  

 

 ________________________________________________________ 

 

 

Погоджуюсь з умовами Вікторини і зобов’язуюсь їх виконувати.  

 

 

Дата та підпис ____________________________________ 

 

 
 


