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Гимнастика

      

Спортната гимнастика е вид летен 
олимпийски спорт, включващ 
състезания на гимнастически уреди 
като упражнения на земя, прескоци и 
други.

Художествената гимнастика е 
олимпийски спорт, предимно за жени, при 
който, под съпровод на музика, се 
изпълняват сложни гимнастически 
упражнения

Скокове на батут

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Воден спорт
Някои спортни федерации 
ръководят различни по 
същността си видове спорт. 
Такива са например плувните 
спортове, които включват 1.водна 
топка, плуване, 2.скокове във вода 
и синхронно плуване или ски 
спортовете
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https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Борба 
1.Боксът е вид контактен спорт, 
при който играчите си нанасят един 
на друг удари със специални 
ръкавици. Боят се дели на 12 рунда и 
се контролира от съдия. 

2.Свободната борба е вид борба,

3.Борбата е вид индивидуален спорт.

4.Класическата борба, също борба 
класически стил, срещано и като 
гръко-римска борба или френска, е 
основен стил на спортната борба.

1

2

3

4

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0


Ски спортове
Карането на ски е вид спорт или хоби и 
представлява пързаляне по сняг, вода, 
трева или друго подходящо покритие с 
нисък коефициент на триене, с 
помощта на пособия, наречени ски и 
щеки.

Ски спортовете включват:

Ски алпийски дисциплини – спускане, 
слалом, гигантски слалом, 
супергигантски слалом

1

3

2

1.Ски бягане

2.Ски скокове

3.Биатлон

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BA%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD


Лека атлетика
Леката атлетика представлява 
съвкупност от различни видове 
спорт, които включват бягане, 
хвърляне и скокове. Тя е основна 
олимпийска дисциплина и от 1896 
година е включена в програмата 
на летните олимпийски игри. 
Името ѝ идва от гръцката дума 
„athlon“, която означава 
„състезание“.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1896
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


  .Конен спорт.      
Конен спорт е вид спорт, свързан с 
яздене на коне.

Най-известната дисциплина е 
„прескачане на препятствия“. При 
всяко неправилно преодоляно 
препятствия ездачът получава 
четири наказателни точки. 
Надпреварата се състои от един или 
два кръга (вторият кръг се нарича 
бараж).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD


Модерен петобой
Модерният петобой (срещано и като 
модерен пентатлон) е олимпийски 
спорт, който комбинира 5 напълно 
различни един от друг спорта: 
фехтовка, стрелба, плуване, бягане и 
конен спорт.

Нарича се модерен, за да се 
различава от лекоатлетическия и 
другите видове петобой.

Началото на модерния петобой в 
България е поставено от доктор 
Любен Цветков през 1954 г.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1954


   

Ръгби
Ръгби е вид игра с топка, близка 
до футбола, която се играе във 
Великобритания от средата на 
XIX в. Играта се играе с овална 
топка, която играчите на всеки 
отбор си подават един друг с 
ръце и крака, опитвайки се да 
достигнат противниковото 
точково поле или да отбележат 
гол в Н-образна врата.

       

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Спортна 
стрелба

Спортната стрелба е 
олимпийски вид спорт. 
Състезания по стрелба 

започват да се провеждат още 
през 1432 година в Германия. 

Стрелбата е олимпийски спорт 
още на първите съвременни 

олимпийски игри в Атина през 
1896 година.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1432
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1896


Тенис на 
маса

Тенис на маса (също и пинг-понг) е 
спорт, практикуван от двама или 

четирима играчи, които удрят 
топче за тенис на маса с помощта 

на хилка. Играе се на тенис маса, 
разделена по средата от мрежа. 

Целта на играча е да не позволи на 
топчето да докосне повече от 

един път от неговата страна на 
масата и да го върне, така че то 
да тупне повече от един път в 

срещуположната страна на 
масата или, ако докосне само 

веднъж, другият играч да не може 
да го върне обратно.

Масата трябва да е правоъгълна, с 
дължина 2,74 m, ширина 1,525 m и 
височина 76 cm; може да бъде от 
всякакъв материал, който дава 

равномерно отскачане от 22 до 24 
cm на стандартно топче, пуснато 

от височина 30,5 cm.

Мрежата трябва да е висока 15,25 
cm, както и да излиза извън масата 

на 15,25 cm от двете страни на 
самата маса.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)&action=edit&redlink=1


Триатлон,Таекуондо,Фехтовка
1.Триатлон е комбинация от 3 
спорта (плуване, колоездене и 
бягане) с различни дистанции.

2.Таекуондо е вид източно 
бойно изкуство, развило се в 
Корея. Негов създател е 
генерал Чой Хонг

3.Фехтовка е вид борба между двама 
или повече души използвайки различни 
по вид оръжия, както и ръкопашен бой. 
Терминът произлиза от немската дума 
„fechten“, бия се. Първоначално 
фехтовката е била приложима бойна 
система, а не спорт. В Европа е 
съществувала богата традиция на 
преподаването и усвояването ѝ, за 
което свидетелстват десетки учебници 
по фехтовка, най-ранният от които е от 
13 век.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%A5%D0%B8
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Футболът е отборен спорт, 
който се играе от два отбора 
по единадесет души със 
сферична топка, която тежи 
от 400 до 450 грама. 
Футболът е най-известният 
спорт на света.Футболът се 
играе на правоъгълно поле, 
покрито с естествена или 
изкуствена трева, като 
целта е топката да бъде 
вкарана във вратата на 
противника, при което се 
отбелязва гол. Вратите на 
двата отбора са разположени 
на късите страни на 
правоъгълното поле. По 
време на игра само 
вратарите имат право да 

Футбол
докосват топката с ръка, а 
останалите играчи обикновено я 
ритат с крака и в редки случаи я 
пресрещат с тялото или главата 
си. Когато някой от полевите 
играчи (без вратаря) докосне 
топката с ръка главният съдия 
или отсъжда нарушение или 
показва червен или жълт картон 
на нарушителя. Мачът се печели 
от отбора, отбелязал повече 
голове. При равен брой голове, в 
зависимост от изискванията на 
състезанието, резултатът може 
да се обяви за равен или играта да 
продължи в допълнително време 
или с дузпи.

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B7%D0%BF%D0%B0


Хандбалът е олимпийски 
колективен спорт. Играчите 
са разделени на два отбора с 
по 7 играчи. Мачът 
продължава 60 минути (2 
полувремена по 30 минути, 
разделени с 15-минутна 
почивка). Целта е да се 
отбележат колкото се може 
повече голове, за да бъде 
победен съперникът.

Хокей на трева е олимпийски спорт от 1908 година 
(с прекъсвания през 1912 и 1924 г.), популярен сред 
много мъже, жени и деца в голям брой страни.

Хандбал,Хокей

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8


Благодаря Ви, за вниманието  !


