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Олімпійські ігри в Стародавній Греції

Вперше Олімпійські ігри були проведені

в Стародавній Греції приблизно в 776 році

до н.е.. Вони отримали свою назву завдяки

давньогрецькому місту Олімпія, в якому

проводилися 1 раз на 4 роки.

Олімпійські ігри представляли собою

змагання в таких видах спорту як їзда на

колісницях, п’ятиборство, бойових

мистецтвах. Олімпійські ігри також

носили релігійний характер, так як

присвячувалися верховному

давньогрецькому богу Зевсу, який

користувався особливою повагою греків,

будучи богом грому і блискавок.



Історія Олімпійських ігор Давньої Греції

На час проведення Олімпійських ігор, греки оголошували

тимчасове перемир’я з країнами, з якими ворогували. Кожні

Олімпійські ігри були справжнім святом для грецького народу.

Олімпіада була своєрідним ідеологічним відображенням культу

тіла і досконалості духу, який активно пропагувався в

Стародавній Греції.



Історія свідчить про те, що в інших містах Еллади існував культ

Прометея, а в його честь проводилися змагання бігунів з палаючими

смолоскипами.

Під час літнього сонцестояння учасники змагань і організатори,

прочани і вболівальники віддавали почесті богам, запалювали вогонь на

вівтарях Олімпії. Переможець змагань з бігу удостоювався почесті

запалити вогонь для жертвопринесення.

Історія заснування Олімпійського вогню  





Одне із змагань

• На перших тринадцяти Іграх греки змагалися лише у короткому

бігу в одну стадію, довжина якої через різну довжину кроку

відмірювальних суддів була, як зазначалось, неоднакова - від 175

до 192,27 м. Саме від слова пішла назва "стадіон". Найбільший

стадій був саме у Олімпії, оскільки його, за переказами,

відмірював сам Геракл. Цей вид бігу більш півстоліття був

єдиним змаганням на олімпійському святі еллінів. Стартували

бігуни зі спеціальних мармурових плит, у яких були заглиблення

для пальців.



Розквіт Олімпійських ігор

• Вищий розквіт Олімпійських ігор припадає

на VI-IV ст. до н. е.. - Олімпіади стають

загально грецьким святом, а Олімпія -

центром всього спортивного світу.

•

• У цей же період з'являється звання

"траст" - потрійний переможець, який

отримав перемогу в відразу трьох

змаганнях, що проходили в один день - в

бігу, подвійному бігу і в бігу зі зброєю.

Двічі звання траст завойовував родосець

Леонідас, що отримав на 4 Олімпіадах

поспіль 12 вінків переможця.

•



Заборона  Олімпійських ігор

• Численні війни з часом послабили могутність Еллади. У середині II
століття до нашої ери Греція була завойована Римом.

• Насильницьке насадження християнства в Римській імперії привело
не тільки до заборони давньогрецьких богів, а й знищенню
олімпійських традицій.

• У 394 р. н.е. Римський імператор Феодосій I видав указ, що
забороняє подальше проведення Олімпійських ігор як язичницьких.

• Сучасні дослідники вважають, що й після цього указу на
Олімпійському стадіоні продовжували проводити змагання.

• Наступний римський імператор Феодосій II в 426 році наказав
зруйнувати храм Зевса і випалити Олімпію. Наказ був виконаний, і
ера олімпійських ігор давнини закінчилася.



Відродження Олімпійських ігор

В 1896 році після тривалої перерви

Олімпійські ігри провели в Афінах. Значно

розширився спектр видів спорту. З 1896 р.

Олімпійські ігри проводять один раз на

чотири роки. У період Першої та Другої

Світової війни, за цілком з’ясованими

причин, гри не проводилися.

Олімпійські ігри стали не тільки

своєрідною даниною традиціям, вони як і

раніше представляють собою яскраве,

захоплююче видовище, до якого пильно

прикута увага світової громадськості. Міста

на десятиліття вперед борються за честь

приймати у себе Олімпійські ігри, а для

спортсменів, які в них беруть участь — це

не тільки всесвітня слава, а й заслужена

винагороду за роки роботи у спорті.



• Дякуємо за увагу!


