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У    навчальному   посібнику розкрито особливості

підготовки і проведення XXVII Всесвітньої літньої

Універсіади 2013 олку. Посібник знайомить з

символами, церемоніями та організацією

Універсіади; видами спорту, що увійшли до її

програми; календарем змагань; унікальними

спортивними спорудами; історією та сьогоденням

Росії та столиці Татарстану Казані.

Для учнів середнього і старшого шкільного віку,

студентів, вчителів  та викладачів навчальних

закладів та широкого загалу читачів, які

цікавляться студентським спортом.

За загальною редакцією

доктора педагогічних наук, професора 

М.М. Булатової

Видання Комітету з фізичного виховання і спорту 

Міністерства освіти і науки України

УДК

ББК
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Дорогі друзі!

Із великою повагою і надією звертаюся до вас 5 найкращих
представників України, які будуть захищати честь Вітчизни на XXVII
Всесвітній літній Універсіаді.
Україна завжди   славилася своїми спортивними талантами. Українські
спортсмени і тренери неодноразово демонстрували всьому світові
справжні зразки витримки, мужності й патріотизму.
Дорогі друзі! Ви присвятили своє життя гідній справі, яка символізує
молодість і силу духу, тож нехай ваш приклад буде поштовхом для
масового розвитку фізичної культури і спорту, взірцем для юних
громадян України.

Передусім хотів би подякувати за щоденну наполегливу роботу над
собою, за професіоналізм і цілеспрямованість. Саме завдяки вам
вітчизняний спорт невпинно рухається вперед, а у спортивному літописі
нашої держави відкриваються нові яскраві сторінки.

Щоразу, коли над подіумами світових спортивних арен здіймається
у височінь наш блакитно5жовтий стяг, серця мільйонів українців
сповнюються гордістю за свою країну, яка виховала гідних громадян.

Тож маю надію, що і цього року на XXVII Всесвітній літній Універсіаді
в Казані спортсмени та їхні тренери своїми спортивними досягненнями
прославлять нашу Батьківщину і ще раз підтвердять, що Україна 5
провідна спортивна держава.

Зичу всім міцного здоров'я, вдалих стартів і переможних фінішів на
славу України!

Із найкращими побажаннями

Міністр освіти і науки України

Дмитро Табачник
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Дорогі спортсмени! 

Щиро вітаю вас зі стартом найголовнішої події студентського спорту 5

XXVII Всесвітньою літньою Універсіадою, що проходитиме в Казані.

Вам випала велика честь представляти свою країну і захищати кольори

національного прапора на світовому спортивному студентському форумі,

що покладає на вас велику відповідальність.

Кожен з вас уже є героєм нації, оскільки зумів потрапити до числа

найсильніших атлетів 5 учасників найпрестижніших стартів студентів

планети.

Упевнений, ви докладете максимум зусиль, щоб досягти свого

найкращого результату, і на честь ваших спортивних звершень над

п'єдесталами пошани майорітиме Державний прапор і лунатиме Гімн

України.

Бажаю кожному з вас відчути ці незабутні хвилини щастя й радості.

Вся Україна вболіває за вас і зичить вам успіхів.

Ми віримо у вас, спортивна молодь України!

Із повагою

Президент спортивної студентської 

спілки України Василь Кремінь 


