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ПИТАННЯ 

Скільки комплектів медалей розігрується у програмі Олімпійських ігор з фехтування? 

    а) 12       б)  10         в)  8     г)   6 

2.Скільки комплектів медалей розігрується у програмі чемпіонатів світу з фехтування? 

      а) 12    б)   10    в)   8    г )   6 

3. Яка відмінність найбільш суттєво впливає на техніку і тактику фехтування в окремих 

видах зброї: 

А) тактичні різновиди засобів нападу і захисту; 

Б) методика навчання фехтувавнню; 

В) способи пересувань; 

Г) площа уражуваної поверхні 

4. У якому році була заснована Міжнародна Федерація фехтування? 

А) 1908   б)  1910    в) 1913      г) 1916 

5. Яка довжина фехтувального клинка в рапірі ? 

  а ) 100 см    б) 90 см    в) 105 см    г)  110 см 

6. Яка довжина фехтувального клинка в шаблі ? 

    а) 80 см     б) 88 см    в) 100 см       г) 105 см 

7. Яка довжина фехтувального клинка у шпазі ? 

  а) 90 см   б) 95 см    в) 100 см    г)   105 см 

8. Яка кількість спортсменів вибуває після попереднього ( рейтингового ) туру змішаної 

системи проведення змагань? 

  а) 5-10 %       б)  10-15 %    в)  20-30 %     г) 25-40 % 

9. Яка довжина фехтувальної доріжки ? 

  а)  12 м      б) 14 м    в) 16 м     г)  18 м 

10.  Хто з названих українських фехтувальників не був олімпійським чемпіоном ? 

      а) Г.Крісс        б) В.Смирнов          в)  В.Станкович       г)  О.Харлан 

11. На яких Олімпійських іграх вперше були проведені змагання з фехтування? 

     а) 1896 р. Афіни    б) 1904 р. Сент-Луїс    в) 1912 р. Стокгольм     г )1928 р.Амстердам 

12. Хто є діючим президентом  Міжнародної Федерації фехтування? 

    а) Жак Роге   б) Е.Усманов    в) Хуан-Антоніо Самаранч   в) Рене Рок 

13. Яка назва Міжнародної Федерації   фехтування ? 

   а) FIE         б ) FIDE        в ) FIFA        г)  FIЖ 

14. Хто з українських фехтувальників виборов першу медаль на Олімпійських іграх? 

   а) Г.Крісс   б) Є.Череповський        в) С.Голубицький    г) С.Міндіргасов 

15. Яка тривалість бою на 5 уколів-ударів ? 

  а)        2 хв                б)  3 хв                в)  4 хв               г)  5 хв. 

16.У якому виді фехтування уражувана поверхня найбільша ? 

  а)   рапірі чол.   ;б) шпазі жін.    ;      в) шаблі чол.   ;          г) рапірі жін. 

17. Яка тривалість бою в турі прямого вибування ? 



   а) 3 хв.            б)  5 хв.              в ) 6 хв.             г)  9 хв. 

18. Хто з випускників Львівського державного інституту фізичної культури став 6-разовим 

чемпіоном світу ? 

  а) В.Станкович            б) Є.Рюмін         в) Є.Череповський          г) С.Міндергасов 

19. Якого захисту у фехтуванні на шабліх немає? 

  а) першого                   б) третього             в) шостого               г) сьомого 

20. Скільки захистів існує у фехтуванні на рапірах ? 

  а) 6    ;         б)  7       ;      в)   8   ;        г)   9 

21. Скільки захистів існує у фехтуванні на шпагах ? 

   а)  7            б)   8             в) 9               г)   10 

22. Скільки захистів у фехтуванні на шаблях ? 

   а) 4                 б)  5              в)  6               г)   7 

23. Хто з українських фехтувальників став першим олімпійським чемпіоном ? 

  а) В.Сидяк            б) Г.Крісс             в) Г.Погосов             г)  В.Смирнов 

24. У якому виді фехтування відсутня тактична правота ? 

   а) шпага чол.        б) шабля жін.           в) рапіра чол.            г) рапіра жін. 

25. Яке покарання несе спортсмен за перехід  бокової  межі фехтувальної доріжки ? 

  а ) попередження ;  б) штрафний укол ;   в) стає на бойову доріжку   ; г) відступає на 2 

метри назад 

26. Які види пересувань  заборонені у фехтуванні на шаблях ? 

 а) перехресні кроки назад;   б) перехресні кроки уперед ;   в) стрибки уперед   г) стрибки 

назад 

27. Яке покарання несе спортсмен за перехід задньої межі фехтувальної доріжки двома 

ногами? 

  а) попередження  ;   б) повторно ставиться на лінію задньої межі доріжки   ; в) штрафний 

укол-удар             г) відсторонюється від бою 

28. Яка з цих атак відноситься до групи простих атак ? 

   а) з переводом        б) з обманом ударом          в)  комбінована   г) батманом уколом-

ударом прямо 

29. Яка максимальна кількість спортсменів може бути у групі попереднього туру ( 

рейтінговому )  змагань ? 

  а) 5                б)   6                    в)   7               г )   8 

30. Яке покарання несе спортсмен у разі виходу на бій без марки контролю спорядження : 

 а) попередження    б)  штрафний   укол-удар      в) поразка в бою    г) відсторонення від 

бою. 

 


