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социальных, экономических, демографических и климатогеографических условий стран-
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Olympic Games. Supposition is pulled out, that victory in an unofficial command test on the Olympic 
games is possible only at the change of general strategy of Olympic preparation, increase of 
management efficiency by competition and training activity of collapsible commands in cranial and 
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географических terms of countries-organizers of Games. 
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РОЗВИТОК ЄВРЕЙСЬКОГО СПОРТИВНОГО РУХУ "МАККАБІ" 
А. ї. Литвинець, М. І. Стефаник, І. В. Литвинець, Н. В. Вітер 

Львівський державний університет фізичної культури 
Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту 

МОН УкраїниІ 
Постановка проблеми. Спортивний рух у першій половині XX ст. набув 

стрімкого розвитку, який проявлявся у створенні численних спортивних федерацій 
та проведенні різноманітних міжнародних комплексних змагань. Навколо ідеї 
спорту об'єднувалася значна кількість організацій, серед яких континентальні, 
регіональні, релігійні об'єднання. Вагомий вплив на тогочасну молодь та її фізичне 
виховання здійснювали релігійні спортивні організації, зокрема міжнародна 
єврейська спортивна організація - Всесвітній союз "Маккабі". Вона є 
організатором Маккабіанських ігор - міжнародних спортивних змагань на зразком 
Олімпійських ігор, що проводяться раз у чотири роки в Ізраїлі, й вважаються 
одними із трьох найчисельпіших спортивних форумів планети. Серед почесних 
гостей на відкритті XIV Маккабіади 1989 року був президент МОК Хуан Антоніо 
Самаранч. З 1960 року Маккабіанські ігри визнані Міжнародним олімпійським 
комітетом в якості регіонального спортивного заходу під егідою МОК і 
міжнародних спортивних федерацій [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковим пошукам щодо 
релігійного спортивного руху, зокрема єврейського, в останні десятиріччя 
присвячено чимало праць загального характеру [1, 4]. В той же час можна 
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зазначити, що теоретичні аспекти становлення єврейського спортивного руху і 
особливості організації Зімагань ще не отримали належного місця у науковій 
літературі в якості окремого об'єкта дослідження. 

Мета дослідження: висвітлити розвиток Всесвітнього союзу "Маккабі" та 
особливості проведення маккабіад. 

Завдання дослідження: 
1. Дослідити історичні аспекти розвитку Всесвітнього союзу "Маккабі" 

та хронологію проведення Маккабіанських ігор; 
2. Висвітлити провідні спортивні клуби "Маккабі" та видатних 

учасників маккабіад. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення, хронологічний, 

теоретичної інтерпретації, історичні, аналіз документів. 
Результати дослідження та їх обговорення. Всесвітній союз "Маккабі" -

міжнародна єврейська спортивна організація, названа в честь історичного героя 
єврейського народу Ієхуда Маккавея. Девізом організації є гасло: "У здоровому тілі 
- здоровий дух"; привітанням - "Будь сильним І відважним!" [3]. 

Таблиця 1. 
Хронологія проведення Маккабіанських ігор 

№ Хронологія 
змагань Місце проведення Кількість 

країн 
Кількість 

спортсменів 
Кількість видів 

спорту 

1 1932 Ізраїль 18 390 

2 1935 Ізраїль 28 1250 21 

3 1950 Ізраїль 19 800 17 

4 1953 Ізраїль 21 890 -

5 1957 Ізраїль 20 980 

6 1961 Ізраїль 27 1000 20 

7 1965 Ізраїль 25 1200 21 

8 1969 Ізраїль 27 1500 22 

9 1973 Ізраїль 7*7 ^ 1 1550 23 

10 1977 Ізраїль 33 2700 26 

11 1981 Ізраїль ЗО 3450 ЗО 

12 1985 Ізраїль 40 4000 28 

13 1989 Ізраїль 45 4500 -

14 1993 Ізраїль 48 5061 32 

15 1997 Ізраїль 53 5000 36 

!6 2001 Ізраїль 46 2200 -

17 2005 Ізраїль 54 6667 -

18 2009 Ізраїль 50 7300 -

19 2013 Ізраїль 76 7500 34 

Витоки єврейського спортивного руху простежуються з кінця XIX ст., коли 
групи єврейської молоді почали створювати гімнастичні клуби. Перший такий клуб 
виник у Стамбулі 1895 р., а згодом - в Берліні, Відні, Софії, Бухаресті, Кракові, 
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Львові та інших європейських містах. У квітні 1917 р. спортивний клуб "Маккабі" 
був відкритий в Одесі. Саме це місто й стало штаб-квартирою центрального 
комітету Всеросійського союзу єврейських спортивних клубів "Маккабі" [3,5]. 

У 1921 р. було створено Всесвітній союз "Маккабі", який починаючи з 1932 
р., започатковує проведення міжнародних змагань під назвою Маккабіанські ігри 
(табл.1) [3]. 

Проірама маккабіад включає змагання із таких видів спорту: бадмінтону, 
баскетболу, боулінгу, волейболу, гольфу, дзюдо, карате, настільного тенісу, 
плавання, сквошу, стрільби, тенісу, фехтування, міні-футболу, шахів та ін. [2]. 

В останні десятиліття, у міру того, як великі єврейські клуби за кордоном 
переносять акцент зі спортивних досягнень на масову участь членів єврейських 
громад у спортивному дозвіллі, на маккабіадах зростає число учасників в 
неолімпійських видах спорту, а саме: боулінгу, крикеті, сквоші і бриджі [2]. 

Рис. 1. Змагання під патронатом Всесвітнього союзу "Маккабі" 

Всесвітній союз "Маккабі" проводить Європейські, Панамериканські, 
Північноамериканські, Австралійські і Південноафриканські маккабіади, які є 
відбором для участі у Маккабіанських іграх (рис. 1). 

Щодо власне організації змагань, то Маккабіанські ігри проводяться у трьох 
категоріях: відкрита категорія, юніори (з 1985 р.) і майстри. У відкритій категорії 
може брати участь будь-який єврей, а також громадянин Ізраїлю, незалежно від 
етнічної приналежності та віросповідання. В юніорських змаганнях - юнаки та 
дівчата віком 15-18 років. Змагання майстрів у свою чергу поділяються на декілька 
вікових категорій і призначені для учасників в більш зрілому віці [4, 5]. 

У 1960 р. Маккабіанські ігри були визнані Міжнародним олімпійським 
комітетом в якості регіонального спортивного заходу під егідою МОК і 
міжнародних спортивних федерацій. Це рішення дало право на використання 
символіки і атрибутики, схожої до олімпійської (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Емблема XIX Маккабіанських ігор та XIII Європейської 

маккабіади 

Слід відзначити, що учасники Маккабіанських ігор та континентальних 
маккабіад у майбутньому ставали видатними спортсменами, зокрема: Таль Броді 
(баскетбол) - переможець Кубка європейських чемпіонів 1977 р., призер 
чемпіонату Європи 1979 р., гравець "Маккабі" Тель-Авів і збірної США; Енрі 
Грюнфельд (баскетбол) - чемпіон Ігор XXI Олімпіади 1976 року в Монреалі; Генрі 
Віттенберг (вільна боротьба) - чемпіон Ігор XIV Олімпіади 1948 року в Лондоні; 
Агнеш Келеті (гімнастика) - п'ятиразова чемпіонка Ігор XV і XVI Олімпіад 1952, 
1956 рр. в Хельсінкі та Мельбурні; Валерій Біленький (гімнастика) - чемпіон Ігор 
XXV Олімпіади 1992 року в Барселоні; Керрі Страг (гімнастика) - чемпіонка Ігор 
XXVI Олімпіади 1996 року в Атланті; Амос Бівитт (легка атлетика) - чемпіон Ігор 
XIX Олімпіади 1968 року в Мехіко; Ліліан Коупленд (легка атлетика) - чемпіонка 
Ігор X Олімпіади 1932 року в Лос-Анджелесі; Френк Спеллмен (важка атлетика) -
чемпіон Ігор XIV Олімпіади 1948 року в Лондоні; Айзек Бергер (важка атлетика) -
чемпіон Ігор XVI Олімпіади 1956 року в Мельбурні; Марк Спітц (плавання) -
дев'ятиразовий чемпіон Ігор XIX та XX Олімпіад 1968, 1972 рр. в Мехіко та 
Мюнхені; Джейсон Лезак (плавання) - чотириразовий чемпіон Тгор XXVII, XXVIII 
і XXIX Олімпіад 2000, 2004, 2008 рр. в Сіднеї, Афінах та Пекіні; Ленні 
Крайзельбург (плавання) - чотириразовий чемпіон Тгор XXVII, XXVIII Олімпіад 
2000, 2004 рр. в Сіднеї та Афінах; Ніколас Массу (теніс) - чемпіон Ігор XXVIII 
Олімпіади 2004 року в Афінах; Джулі Хелдман (теніс) - чемпіонка Кубків 
Федерації та турніру на Іграх XIX Олімпіади 1968 року в Мехіко; Бред Джилберт 
(теніс) - призер Ігор XXIV Олімпіади 1988 року в Сеулі; Том Оккер (теніс) -
переможець понад 100 міжнародних турнірів; Вадим Гутцайт (фехтування) -
чемпіон Ігор XXV Олімпіади 1992 року в Барселоні; Сергій Шарикое (фехтування) 
- чемпіон Ігор XXVI і XXVII Олімпіад 1996, 2000 рр. в Атланті та Сіднеї; Марина 
Мізіна (фехтування) - чемпіонка Ігор XXVII Олімпіади 2000 року в Сіднеї; Борис 
Гельфанд (шахи) - віце-чемпіон світу 2007 року; Юдіт Полгар (шахи) - призерка 
Всесвітніх шахових олімпіад і чемпіонатів Європи серед чоловіків, володарка 
найвищого жіночого рейтинг}' понад 20 років [5]. 

Організація "Маккабі" є другою (після "Ха-Поель") за чисельністю 
спортивною організацією Ізраїлю, що охоплює приблизно 30 місцевих клубів, із 
загальним числом близько сорока тисяч осіб. Товариство досягнуло високих 
спортивних успіхів як на національному, так й на міжнародному рівнях (табл. 2) [З, 
5). 
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Таблиця 2. 

Досягнення спортивних клубів "Маккабі" 
№ Клуб Вид спорт)' Досягнення 

1 1. 
Маккабі 
(Тель-Авів) баскетбол 

Чемпіон Ізраїлю - 49 раз, володар Кубка Ізраїлю - 38 
раз, фіналіст клубного чемпіонату Європи — 9 раз, 
Чемпіон Європи серед клубних команд - 5 раз 

^ 
Z. 

Маккабі 
(Ашдода) 

баскетбол Виступає у суперлізі Ізраїльського чемпіонату 

3. Маккабі 
(Хайфа) 

футбол 
Чемпіон Ізраїлю - 12 раз, володар Кубка Ізраїлю - 5 
раз, володар Кубка Ізраїльської ліги - 4 рази, учасник 
групових стадій Ліги Європи та Ліги Чемпіонів UEFA 

4. Маккабі 
(Тель-Авів) 

футбол 
Чемпіон Ізраїлю - 21 раз, володар Кубка Ізраїлю - 22 
рази, володар Кубка Ізраїльської ліги - 3 рази, володар 
Кубка Азії - 2 рази 

5. Маккабі 
(Москва) 

футбол Виступає у першості Росії серед любительських 
футбольних команд 

6. Маккабі 
(Нетанії) 

футбол 
Чемпіон Ізраїлю - 5 раз, володар Кубка Ізраїлю - 1 раз 

7. 
Маккабі 
(Беер-Шева) 

футбол Команда першої ліги (Лага Леуміт) Ізраїльського 
чемпіонату 

8. Маккабі 
(Герцлії) 

футбол 
Фіналіст Кубка Ізраїлю - 1 раз, володар Кубка 
Ізраїльської ліги - 1 раз 

9. 
Маккабі 
(Петах-Тікви) футбол 

Володар Кубка Ізраїлю - 2 рази, володар Кубка 
Ізраїльської ліги - 3 рази 

10. 
Маккабі 
(Рішон-ле-Ціон) 

футбол Команда першої ліги (Лага Леуміт) Ізраїльського 
чемпіонату 

11. Маккабі 
(Явне) футбол 

Команда першої ліги (Лага Леуміт) Ізраїльського 
чемпіонату 

12. Маккабі 
(Кирьят-Гата) 

футбол Команда першої ліги (Лага Леуміт) Ізраїльського 
чемпіонату 

Висновки 
1. Міжнародна єврейська спортивна організація "Маккабі" є невід'ємною 

частиною як релігійного, так й міжнародного спортивного руху. Проводячи 
паралелі з Олімпійськими іграми, простежуємо ряд спільних рис, зокрема у 
символіці та атрибутиці, періодичності проведення, організації континентальних, 
відбіркових, кваліфікаційних змагань тощо. 

2. Витоки спортивного руху "Маккабі" простежуються з кінця XIX ст., 
коли з'явилися перші гімнастичні клуби. У 1921 році створено Всесвітній союз 
"Маккабі", а починаючи з 1932 року започатковується проведення міжнародних 
змагань - Маккабіанських ігор, які проходять один раз у чотири роки в трьох 
категоріях (відкрита, юніори і майстри), налічують понад 7000 учасників з 65-ти 
країн та вважається одними із найбільших змагань під егідою Міжнародного 
олімпійського комітету. 

3. Наведені результати засвідчують участь в цих змаганнях най сильніших 
спортсменів світу, серед яких: Марк Спітц, Юдіт Полгар, Агнеш Келеті, Джейсон 
Лезак, Пенні Крайзельбург, Ніколас Массу та інші. З-поміж клубів можемо 
відзначити Маккабі (Тель-Авів) з баскетболу і Маккабі (Тель-Авів), Маккабі 
(Хайфа) з футболу, які ставали багаторазовими чемпіонами Ізраїлю, володарями 
Кубка країни, переможцями Кубка Ізраїльської ліги, переможцями та призерами 
клубних Чемпіонатів Азії і Європи тощо. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виявленні особливостей 
розвитку спортивного союзу "Маккабі" в Україні. 
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АНОТАЦІЇ 

РОЗВИТОК ЄВРЕЙСЬКОГО СПОРТИВНОГО РУХУ "МАККАБІ" 
А. І. Литвинець, М. І. Стефаник, І. В, Литвинець, Н. В. Вітер 

Львівський державный університет фізичної культури№ 
Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 

У статті розглядається спортивна діяльність міжнародної єврейської спортивної 
організації — Всесвітній союз "Маккабі".В роботі висвітлено розвиток Всесвітнього союзу 
"Маккабі" та особливості проведення маккабіад. Проведено аналіз та узагальнення останніх 
досліджень із зазначеної проблематики. Узагальнено хронологію проведення Маккабіанських 
ігор. Встановлено, що провідні спортсмени Всесвітнього союзу "Маккабі" та єврейські 
спортивні клуби досягали вагомих результатів на міжнародних змаганнях найвищого рівня. 

Ключові слова: єврейський спортивний рух, Всесвітній союз "Маккабі", Маккабіанські 
ігри. 

РАЗВИТИЕ ЕВРЕЙСКОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ "МАККАБИ" 
А. И. Литвинец, М. И. Стефаник, И. В. Литвинец, Н. В. Витер 

Львовский государственный университет физической культуры 
Львовское областное управление Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН 

Украины 
В статье рассматривается спортивная деятельность международной еврейской 

спортивной организации — Всемирный союз "Маккаби". Работа посвящена освещению 
становлению и развитию Маккабиад. Освещено хронологию проведения Маккабиад. 
Установлено, что ведущие спортсмены Всемирного союза "Маккаби" и еврейские спортивные 
клубы достигали весомых результатов на международных соревнованиях самого высокого 
уровня. 

Ключевые слова: МОК, Маккабиада, спортсмены, спортивные клубы. 

DEVELOPMENT OF JEWISH SPORTS MOVEMENT "MAKKABI" 
A. I. Lytvynets, M. I. Stefanyk, I. V. Lytvynets, N. V. Viter 

Lviv state university of physical culture№ 
Lviv regional management Committee for physical education and sport ofUkrainel 

In the article the sporting activities of the international jewish sports organization - the World 
union "Maccabi" is being considered. The article highlights of the formation and development of 
Makkabiad. The chronology of Makkabiads has been given. It has also been found out that top 
athletes of the World union "Maccabi" and jewish sports clubs achieved significant results in 
international competitions at the highest level. 

Key words: IOC, Makkabiad, athletes, sports clubs. 

411 

http://www.eleven.co.il/article/12S85
http://www

