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Легка атлетика - олімпійський вид спорту, який об'єднує спортивні
дисципліни, що включають змагання з бігу, стрибків, метань та спортивної
ходьби. Найбільш розповсюдженими видами легкої атлетики є бігові та
технічні дисципліни на стадіоні, біг по шосе, крос та спортивна ходьба.
Відносна простота змагань та відсутність необхідності у коштовному
обладнанні роблять легку атлетику одним з найпопулярніших видів спорту в
світі. Легка атлетика складається, переважно, з індивідуальних дисциплін за
виключенням естафетних стартів та змагань, в яких додаються індивідуальні
показники спортсменів задля визначення команди-переможця (наприклад, у
кросі).
Організовані легкоатлетичні змагання беруть свій початок з 776 р. до
н. е., коли були проведені перші античні Олімпійські ігри. Правила та формат
проведення змагань із сучасних легкоатлетичних дисциплін були розроблені в
Західній Європі та Північній Америці у ХІХ та ХХ сторіччях, і були згодом
перейняті в інших куточках планети. Переважна більшість сучасних
найважливіших змагань організовуються та проводяться під егідою керівного
органу - Світової легкої атлетики (англ. World Athletics) та її 214 країн-членів.
Легкоатлетичні види формують кістяк змагань на літніх Олімпійських
іграх. Крім цього, найголовнішим легкоатлетичним змаганням є Чемпіонат
світу з легкої атлетики, що включає змагання з бігових та технічних дисциплін
на стадіоні, марафонський біг та спортивну ходьбу. Інші найбільш престижні
змагання включають, наприклад, Чемпіонат світу з легкої атлетики в
приміщенні, Чемпіонат світу з напівмарафону та змагання серії «Діамантова
ліга».
Легка атлетика - один з найдавніших видів спорту. За багато століть
до нашої ери деякі народи Азії і Африки влаштовували легкоатлетичні
змагання. Але справжній розквіт цього виду спорту настав в Стародавній
Греції. В Україні легкою атлетикою почали вперше займатися в Одесі (1893).
Дещо пізніше виникають легкоатлетичні гуртки в Катеринославі (1905), Києві
та Харкові (1910).
10-18 серпня 1921 р. в Харкові була проведена перша Всеукраїнська
олімпіада, яка включала змагання з легкої атлетики. У змаганнях брали участь
легкоатлети з Києва, Житомира, Чернігова та інших міст України. Без
перебільшення можна сказати, що саме в цей період в Україні були закладені
основи для розвитку всіх видів легкої атлетики. Спортивні зв'язки України з
іншими країнами були започатковані в 1924, коли українські спортсмени
вперше зустрічали в Харкові легкоатлетів із Фінляндії.

Глибокий слід в історії української легкої атлетики залишили Василь
Калина, Марко Підгаєцький, Олександр Безруков, Володимир Кожушко, Тетяна
Васіна, Лідія
Зубенко, Анфіса
Спиридонова.
У
тридцятих
роках
прославились Зоя Синицька, Зосима Синицький, Микола Виставкін, Олександр
Канакі, Гаврило Раєвський, Григорій Артамонов, Зінаїда Борисова, Василь
Сидорко.

Справжньою легендою українського легкоатлетичного спорту
є Сергій Бубка. Цей надзвичайно талановитий спортсмен з 1983 по 1997 шість
разів здобував звання чемпіона світу. С. Бубка є переможцем Кубків світу та
Європи (1985), чемпіоном Європи (1986). У 1988 він став чемпіоном XXIV
Олімпійських ігор у Сеулі. Він встановив 35 світових рекордів і тричі
визнавався кращим спортсменом світу.
Список складений за матеріалами каталогів і картотек бібліотеки ЖДУ
ім. І. Франка (книги, статті з періодичних видань) та містить 20 джерел.
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