


Додаток 1  
До Положення про Вікторину  

«Легка атлетика і хмельничани» 
 

Перелік запитань Вікторини «Легка атлетика і хмельничани» 
 

1. Хто з хмельничан став першим майстром спорту з легкої атлетики? 
 

2. Назвіть легкоатлетів-вихованців ОЦФВУМ (ДЮСШ №3), котрі виступали на Олімпійських 
іграх? 
 

3. Хто з хмельничан першим став призером чемпіонату Європи серед юніорів? Коли і в 
якому виді? 
 

4. Назвіть легкоатлетку – призерку чемпіонату світу в приміщені, рекордсменку України в 
стрибках у висоту. 
 

5. Він став бронзовим призером Всесвітньої універсіади-1993 в США. Назвіть його, вид і 
показаний результат. 
 

6. В естафеті олімпійського вогню 1980 року шляхами Хмельниччини в якості факелоносців 

взяли участь троє рідних братів, які спеціалізувались в бігу на довгі дистанції, в тому 

числі марафоні. Назвіть їхні прізвище та імена. 

 

7. Хто з містян став чемпіоном СРСР з кросу в 1981 році? 
 

8. Назвіть хмельничанку - факелоносця міжнародного етапу естафети олімпійського вогню 

напередодні Олімпіади – 2004, який проходив 5 липня вулицями Києва за маршрутом 

«Бориспіль – Майдан незалежності».  

 

9. Назвіть мешканця міста Хмельницького – дворазового учасника зимових Олімпійських 

ігор, який здобував призові місця на чемпіонатах Радянського Союзу як з легкої 

атлетики, так і в зимовому виді спорту. 

 

10. Назвіть заслуженого тренера України з Хмельницького, який на Олімпіаді-2012 у Лондоні 

безпосередньо готував до стартів членів збірної національної легкоатлетичної команди. 

 

11. Назвіть абсолютного (на стадіоні та в приміщенні) рекордсмена Хмельницької області в 

стрибках у довжину і в потрійному стрибку.   

 

12. Назвіть місцевого бігуна, який став переможцем і призером І Європейських ігор майстрів 
(ветеранів). 
 

13. Хто першим з хмельничанок перевершив 6-метровий рубіж в стрибках у довжину? 
 

14. Назвіть медалістів юніорських чемпіонатів СРСР в стрибках у висоту з Хмельницького. 
 

15. Де, коли і з яким результатом Марина Бех перемогла в стрибках у довжину на літньому 
Європейському юнацькому олімпійському фестивалі? 
 

16. Назвіть вихованку ОЦФВУМ (ДЮСШ №3, перший тренер Олексій Гольдюк), першу 
чемпіонку СРСР в потрійному стрибку серед жінок. 
 

17. В якому році, де і в якій дисципліні Леонід Рибак став бронзовим призером чемпіонату 
Європи? 
 

18. Назвіть легкоатлета, який першим досяг рівня майстра спорту міжнародного класу серед 
хмельничан-чоловіків, виборюючи нагороди чемпіонатів та кубків СРСР. В якому виді він 
демонстрував свою майстерність? 
 



19. Серед численних нагород, здобутих на бігових доріжках під час легкоатлетичних змагань 
республіканського, всесоюзного та міжнародного рівнів, в його доробку є дві бронзових 
медалі чемпіонатів України з футболу, які він отримав як масажист команди-призерки 
вітчизняної Прем’єр-ліги. Хто він? 
 

20. Під час естафети олімпійського вогню територією Хмельниччини 8 та 9 липня 1980 року 
найвідповідальніші етапи були доручені майстрам спорту з легкої атлетики, що 
проживали в обласному центрі. Назвіть тих, хто: 
 приймав вогонь на кордоні між Чернівецькою та Хмельницькою областями; 

 

 запалював вогонь  в чаші на стадіоні «Поділля»; 

 

 передавав естафету представнику Вінничини на межі Летичівського та Літинського 

районів. 

 

21. Хто з хмельничан був рекордсменом України в бігу на 3000м з перешкодами в 
приміщенні? 
 

22. Хто з хмельничан перевершив 60-метровий рубіж в метанні диска? 
 

23. Назвіть суддю всесоюзної та національної категорії з легкої атлетики, одного з 
найкращих стартерів  СРСР в 1970-2000-х роках, який тривалий період очолював 
спортивний рух  у місті. 
 

24. В липні 1984 року під час першості сільського спортивно-фізкультурного товариства 
«Колос» серед юнаків було зафіксовано рекорд України у віковій категорії U-18, який до 
сих пір залишається орієнтиром для подальших поколінь вітчизняних легкоатлетів. 
Назвіть вид, результат і прізвище рекордсмена. 
 

25. Назвіть найкращий результат призерки чемпіонату Європи учасниці Олімпійських ігор 
Тетяни Філонюк на марафонській дистанції (42 км 195 м). 
 

26. Назвіть найшвидшу людину в місті, рекордсмена області на всіх спринтерських 
дистанціях (60 м, 100 м, 200 м, 400 м). 
 

27. Що ви знаєте про спортивні досягнення Петра Дрезналя (1927 – 2014рр.)? 
 

28. В яких дисциплінах перемагала на Всеукраїнськимх змаганнях багаторазова 
рекордсменка України серед ветеранів Ганна Сікора? 
 

29. Хто з фахівців легкої атлетики міста носить високе звання: 
а) «заслужений працівник фізичної культури та спорту України»; 

 

б) «заслужений тренер України»; 

 

нагороджений 

в) почесною відзнакою НОК України; 

 

г) почесною відзнакою Хмельницького міського голови. 

 
30. Хто з хмельничанок володіє рекордом області в потрійному стрибку і встановлював 

обласні рекорди на рівні майстра спорту в стрибках у довжину серед жінок?  
 

 
 
 
 
 

  



             
Додаток 2  

До Положення про вікторину  
«Легка атлетика і хмельничани» 

 
 

З А Я В К А  
на участь у Вікторині  «Легка атлетика і хмельничани» 

 
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 ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


