
Незвичайні види спорту: 

фізична активність для 

задоволення



Про користь спорту написано 

і сказано чимало. Світ спорту 

різноманітний і розвивається 

швидкими темпами.

Для занять спортом існує 

безліч мотивів як для дітей, 

так і для дорослих. Бажання 

займатися спортом може бути 

пов’язане з прагненням 

покращити фігуру, зміцнити 

здоров’я, з жагою 

самоствердження, 

привернення уваги з боку 

громадськості чи ровесників.



Та є і такий мотив, як елементарне проведення часу із 

задоволенням, не виснажуючи себе фізично, але з отриманням 

максимально позитивних вражень та емоцій, адреналіну, а 

також здивованих поглядів та зацікавленості від інших. 

Обираючи для себе вид спортивної діяльності варто визначити 

мету занять фізичною активністю та врахувати особливості 

свого характеру та темпераменту.



Сьогодні існує безліч видів спорту, згідно з 

даними енциклопедії спорту – близько 8000, 

більш точно сказати неможливо, оскільки 

дуже часто з’являються нові види або види, 

властиві лише певній країні. 

В нашій статті ми ставимо за мету 

ознайомлення з класифікацією деяких 

незвичайних, екстремальних, навіть дивних 

видах спорту. 



Незвичайні види спорту – це змагання, що не входять в перелік офіційних 

спортивних дисциплін. Є безліч людей, команд, клубів, співтовариств, які 

захоплено перетворюють буденне в незвичне, освоюють і створюють 

абсолютно унікальні види спорту. Це заняття заради самої гри. Частина 

незвичайних видів спорту виникла через бажання окремих людей 

урізноманітнити життя та звичну фізичну активність, частина – це звичні 

види спорту, що проводяться в незвичних умовах. Попри неофіційність в 

світовому плані, деякі види спорту вельми можуть бути офіційними в 

країні-винахідниці, мати свої Асоціації або Федерації, можуть проводитись 

змагання та турніри різного масштабу.



Вчені з'ясували, що регулярні 

цілеспрямовані заняття різноманітними 

незвичайними видами спорту дають 

можливість людині або зняти втому і 

напругу, або навпаки підзарядитися 

позитивною енергією і отримати 

потужний заряд адреналіну. На думку 

Олени Зігмунд незвичайні види спорту 

можуть складати конкуренцію 

традиційним, зважаючи на ефект 

новизни, що їм притаманний. Виступи 

спортсменів на таких змаганнях 

приносить їм неймовірне моральне 

задоволення.



Офіційної затвердженої класифікації 

незвичайних видів спорту не існує. 

Постійно з’являються нові види, а ряд 

видів можна віднести більш, ніж до однієї 

категорії, а, отже, поділ виходить вельми 

умовний.Наведемо дві класифікації 

незвичайних видів спорту з різних 

джерел.За першою з них види спорту 

розділяються так:

– командні (королівський футбол, підводне 

регбі, підводний хокей, босабол);



– силові (перетягування вугілля, переноска жінок, 

перетягування палаючих бочок);



– метання незвичайних предметів (метання мобільних 

телефонів, метання карликів, метання їжі);



– екстремальні (екстремальне прасування, біг з биками, 

фрістайл на тачці, пурінг, змагання по сидінню в сауні);



– гонки та змагання на швидкість (сирні гонки, гонки на 

газонокосарках, людина та кінь);



– технічні (війни роботів, кубок поголеного кактуса);



– екзотичні (змагання сумоїстів з плачу, швидкісні стаканчики, 

стрільба з рогатки, «Камінь-ножиці-бумага»



– болотні (болотний футбол, змагання по биттю комарів, плавання в 

болоті, їзда на велосипеді по болоту, триатлон в болоті).



За іншою класифікацією: 

– індивідуальні ігрові (го, крокут, новус, ракетбол, реал-

теніс, сквош);



– командні ігрові (кінне поло, крікет, пейнтбол, регбол, 

хітбол, флорбол);



– циклічні (велоспорт-ВМХ, грасс-скі, дайвінг, 

маунтінбайк, лижнороліковий спорт, ролер-спорт);



– екстремальні (бейсджампінг, бодірафтінг, 

каньонінг, паркур, сплав по річці);



– складнокоординаційні (сьорфінг, сендборд, 

вейкборд, віндсьорфінг, маунтінборд);



– технічні (арбалетний спорт, водні лижі, картинг, 

ракето модельний спорт, стрітрейсінг);



– прикладні (спортивне орієнтування, 

підводне орієнтування);



– авіаційні (дельтапланерний спорт, парапланерний 

спорт, парашутний спорт, скайсерфінг, кайтинг);



Спортивна індустрія не стоїть на місці - з кожним днем з'являються нові види 

спорту, нові умови проведення вже відомих видів спорту, поєднання декількох 

видів в один тощо. Не дивно, якщо незабаром на Олімпіаді ми зможемо 

спостерігати чемпіонат із стусанів, метання рушників, перегони на ліжках і масу 

інших екстраординарних спортивних ігор і єдиноборств.

З наведеного можемо зробити наступний висновок: при виборі виду спорту варто 

спиратися на те, що вам найбільше цікаво. Заняття спортом повинні приносити 

радість і задоволення. Не важливо, чи це біг, заняття на тренажерах, або 

незвичайні види спорту, головне щоб це розвивало фізичну активність і 

приносило задоволення.
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