- у кар'єрі великого спортсмена був епізод,
який можна назвати дипломатичним скандалом. На церемонії закриття Олімпійських ігор
в Токіо Жаботинському доручили нести радянський прапор. Згідно з протоколом, всі
лідери делегацій мали схилити прапори своїх
країн перед японським імператором. Однак
Жаботинський весь час тримав прапор на витягнутій руці. Радянські чиновники не оцінили патріотичний вчинок спортсмена. Після
повернення з Олімпіади замість ордена Леніна йому вручили нагороду, нижчу за рангом.

У 2014 році запорізьким видавництвом
"Тандем-У" видана книга "Мой отец – Леонид
Жаботинский". Її автор – старший син легендарного спортсмена Руслан.

Комунальний заклад
Запорізька обласна бібліотека для дітей
"Юний читач"
Запорізької обласної ради

Історична пам'ять
про Леоніда Жаботинського
- великий спортсмен є почесним жителем міста Запоріжжя;
- вулиця Леоніда Жаботинського є в
його рідному місті Запоріжжя;
- 20 жовтня 2016 року у Запоріжжі
встановлена пам'ятна дошка відомому важкоатлету, за адресою: вулиця імені Леоніда
Жаботинського, 20;
- 26 жовтня
2017 року відкрито
пам'ятник Леоніду
Жаботинському.
Він виготовлений
з бронзи у натуральний зріст – 1,93 м. Автор пам'ятника – харківський скульптор Ельданіз Гурбанов. Пам'ятник розташований на Алеї почесних громадян міста Запоріжжя у парку Трудової Слави поруч з центральною магістраллю міста –
проспектом Соборним;
- щорічно у Запоріжжі проводяться турніри на приз імені Леоніда Жаботинського;

69006
м. Запоріжжя
вул. В. Лобановського, 14
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Ел. пошта: zobd@ukr.net
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Йому підкорялись
найважчі штанги
Леонід
Жаботинський
(до 80-річчя від дня народження)

Запоріжжя
2018

Я – українець, і всі свої перемоги
присвятив Україні і тому місту, де я жив і
живу в даний час.
Л. І. Жаботинський
Леонід Жаботинський – великий український спортсмен-важкоатлет, справжній
богатир, людина-легенда, чиє прізвище в Радянському Союзі стало буквально прозивним
– ним називали будь-якого силача.
Основні віхи біографії
Народився Леонід Іванович Жаботинський 28 січня 1938 року в с. Успенка Краснопільського району Харківської (зараз Сумської) області.
1941 р. – переїжджає з батьками до
Харкова.
1941-1943 рр. – переживає нацистську
окупацію Харкова.
1952 р. – йде працювати на Харківський тракторний завод. Починає займатись у
секції важкої атлетики під керівництвом тренера М. П. Світличного.
1957 р. – займає третє місце на чемпіонаті УРСР з важкої атлетики. Вступає до Харківського державного педагогічного інституту.
1958 р. – отримує звання майстра спорту.
1961 р. – бере срібло на першості
СРСР в Дніпропетровську.
1963 р. – стає чемпіоном СРСР, встановлює світовий рекорд (165 кг у ривку) і займає третє місце на чемпіонаті світу в Стокгольмі.
1964 р. – перемагає на Олімпійських
іграх в Токіо. Встановлює олімпійські рекор-

ди в сумі триборства, в поштовху та ривку.
Отримує звання "Заслужений майстер спорту" і "Суддя міжнародної категорії".
1968 р. – бере золото на Олімпійських
іграх в Мехіко з відривом від срібного призера в сумі триборства на 17,5 кг. Повторює
свій токійський успіх – 572,5 кг в трьох видах
змагань.
1969 р. – переносить складну операцію
з видалення каменя з нирки.
1973 р. – повертається у великий
спорт. Виграє Кубок СРСР і встановлює новий світовий рекорд – 183,5 кг у ривку.
1974 р. – внаслідок перенесення ще
двох складних операцій (перитоніт черевної
порожнини і травма коліна) змушений піти з
великого спорту і перейти на тренерську роботу. Стає тренером збірної Збройних сил,
начальником відділу єдиноборств спорткомітету МО СРСР.
1987-1991 рр. – служить військовим
радником на Мадагаскарі.
1991 г. – звільняється в запас у званні
полковника.
1990-ті рр. – працює в Московському
торговому інституті. Отримує звання доцента,
потім – професора.
1996 р. – займає посаду проректора з
виховної роботи Московського інституту підприємництва і права.
2000-ті рр. – переїжджає до Запоріжжя,
в якому тренувався більшу частину своєї
спортивної кар'єри. Обирається депутатом
міської ради Запоріжжя.
В ніч з 13 на 14 січня 2016 р. Леоніда
Івановича Жаботинського не стало. Помер він
у віці 77 років. Похований на Першотравневому кладовищі міста Запоріжжя.

Цікаві факти з життя Жаботинського
- для важкоатлета у Леоніда Івановича
був дуже високий зріст – 194 см. При вазі у
154 кг (на токійській Олімпіаді) він виглядав
справжнім гігантом. Безумовно, його виступи
привертали не лише спортивним напруженням, але ще і небувалою видовищністю.
- Леонід Жаботинський встановив 19
світових рекордів, у тому числі два в триборстві – 560 кг (1964) та 590 кг (1967), а також
20 рекордів СРСР.
- коли у 1965 році український атлетважковаговик Леонід Жаботинський виступав
на спортивному турнірі у Відні, до нього підійшов місцевий 17-річний юнак і взяв автограф. Ним виявився Арнольд Шварценеггер, в
майбутньому багаторазовий чемпіон з культуризму, який неодноразово удостоювався
титулу "Містер Олімпія". Леонід Іванович, на
відміну від австрійця, не запам'ятав цієї зустрічі і був дуже здивований, коли у 2004 році отримав телеграму із запрошенням приїхати в гості від губернатора американського
штату Каліфорнія, всесвітньо відомої голлівудської зірки Арнольда Шварценеггера. Той
же, коли спортсмени зустрілися, власне, і розповів Жаботинському про цей давній випадок у Відні і висловив своє щире захоплення
успіхами українського важкоатлета.

