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Историјат

 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА је један од најстаријих  
олимпијских спортова и први пут се спомиње још 
на древним Олимпијским играма када су се 
учесници такмичили у различитим дисциплинама 
као што су рвања, прескакање бикова и сл. 
Заправо , термин “гимнастика” настао је од старе 
грчке речи”гумнос” што у буквалном преводу 
значи “го”. Из тих разлога је женама било 
забрањено да учествују на древним Олимпијским 
играма, не само као такмичарке већ и као 
гледатељке.



1881. је основана Међународна гимнастичка 

федерација, a у почетку је укључивала само 

неколико европских земаља чланица. Спортска 

гимнастика је олимпијски спорт од самих 

почетака модерног олимпизма 1896. године, иако 

је женама допуштено такмичење у спортској 

гимнастици на Играма тек 1928. године.



САВРЕМЕНА ГИМНАСТИКА
 која је међународно установљена од стране

Међународне федерације гимнастике , данас
укључује следеће дисциплине:

 Спортска гимнастика (која је даље подељена на
мушку спортску гимнастику и женску спортску
гимнастику)

 Ритмичко-спортска гимнастика

 Аеробика

 Спортска акробација

 Трамполин

 Општа гимнастика



Када је постала спортска 

дисциплина?
 Као спортска дисциплина први пут се јавља 

четрдесетих година прошлог века у Русији. 

Називала се художенствена гимнастика што би у 

преводу значило уметничка гимнастика.ФИГ

(Fédération Internationale de Gymnastique), је 

формално увео 1961. године ритмичку као 

модерну гимнастику, затим ритмичко-спортску 

гимнастику, да би на крају добила јединствени 

назив Ритмичка гимастика. 



ГИМНАСТИКА
 је спорт који укључује низ покрета који захтевају

физичку снагу, покретљивост и осећај у телу у 

свемиру. Развија се на традицији војних вежби из

доба старе Грчке, а делом и на традицију

циркуских наступа. Уопштено се сматра да је

опасан спорт, јер тешка акробација често

укључује извођење различитих кретања високо

изнад земље уз ризик од повреде.



ГИМНАСТИКА ЈЕ комбинација вештина и 

способности као што су:

 Координација

 Спретност

 Гипкост

 Снага

 Брзина

Под самим појмом гимнастика може се 

подразумевати вештина извођења кретања на 

одређени начин и са јасно дефинисаним циљем.



Гимнастика као спорт, односно , као СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА, представља такмичење на спаравама у 

мушкој и женској, било екипној или појединачној 

конкуренцији.

 Према важећим правилима , на великим 

такмичењима се вежбачи и вежбачице такмиче у 

четири дела:

 Екипно предтакмичење

 Екипно финале

 Финале вишебоја

 Финале по справама



У екипном такмичењу вежбачи наступају на свих 4 (жене) 

и 6( мушкарци)справа. На основу резултата екипе се 

пласирају у екипно финале по справама.Бодови из 

предтакмичењасе не преносе у финале, што занчи да 

они који су се пласирали у финале, у финалним 

такмичењима почињу такмичење изнова.

 У екипном финалу 8 најбољих екипа из 

предтакмичења се такмиче за коначни пласман.

 У финалу вишебоја  по укупним бодовима са свих 

справа се састаје 8 најбољих вежбача и вежбачица .

 У финалу по справама за сваку за сваку справу се 

пласира 8 најбољих на тој справи из предтакмичења.





Женске дисциплине

ПРЕСКОК

 У овој дисциплини вежбачица се након залета, 

око 25 метара дугог, одрази од оскочне даске 

према коњу за прескок, у прелету пребацује на 

другу страну уз доскок на струњачу. 

Коњ за прескок је на висини од 125 cm од 

струњаче.Обично се у току такмичења изводе два 

различита скока, а зависно од такмичења укупна 

оцена се добија или збиром или средњом 

оценом, или се рачуна бољи од два изведена 

скока.



ПРЕСКОК



Двовисински разбој

 Вежбачица  изводи покрете крећући се између 

двеју притки различите висине.

 Виша притка је на висини од 225 cm, a нижа на 

145 cm од струњаче.Размак притки је између 130 

do 180 cm, a даљина 240 cm. У вежби се користе 

замаси, велеокрети, прелази са притке на притку, 

и други покрети.





ГРЕДА

 Вежбачица изводи кореографију на греди дугој 5 

метара и широкој само 10cm, која се налази на 

висини 125 cm од тла. Приликом извођења вежбе 

вежбачица користи целу дужину греде, пазећи 

при томе на равнотежу, грациозност и тежину 

елемената у вежби.Основна карактеристика 

вежбе на греди је да захтева фантастичан осећај 

за равнотежу уз ослонац на врло малој површини 

греде.





ПАРТЕР  

Вежба на тлу или партеру се изводи на 

квадратној површини од 12 x 12 метара. 

Вежбачица вежба уз музику, комбинујући при 

томе тешке акробатске елементе уз елементе 

плеса.





Мушке дисциплине

ПАРТЕР

Слично као и код жена, вежба на тлу или партеру 

се код мушкараца такође изводи на квадратној 

површини од 12 x 12 метара.Разилка је да 

мушкарци не вежбају уз музику, те су мушке 

вежбе стога без плесних елемената, а и садрже 

више акробатике и елемената снаге.





Коњ са хватаљкама

 Вежбач изводи вежбу ослањајући се искључиво 

рукама на справи која се назива коњ са 

хватаљкама. Коњ је висок 115 cm, дуг 160 a 

широк 35 cm. Хватаљке су високе 12 cm, a размак 

међу њима може бити од 40 дo 45 cm. С обзиром 

да је вежбач све време трајања вежбе свом 

тежином ослоњен искључиво на руке, ова се 

справа сматра најзахтевнијом јер тражи велику 

снагу рамена и руку.





КАРИКЕ-КРУГОВИ

 Карике су справа која се налази на висини 2 m i

55 cm изнад струњаче. Међусобно су размакнуте 

50 cm, a обим сваког круга је 18 cm. Вежба се 

изводи окретима, у вису, а крај вежбе укључује 

најчешће акробатски скок.





ПРЕСКОК

 У овој дисциплини вежбач се након залета, типично 
око 25 метар дугог, одрази од одскочне даске према 
коњу за прескок на струњачу. Коњ за прескок код 
мушкараца је на висини од 135 cm. Обично се у току 
такмичења изводе се два различита скока, а зависно 
од такмичења укупна оцена се добија или збиром, 
или средњом оценом, или се рачуна бољи од два 
изведена скока.
Једнако као и код женског прескока , 2001. године је 
традиционални гимнастичарски коњ за прескок 
замењен с дужом и стабилнијом справом која 
олакшава прескок.





РАЗБОЈ

 Паралелни разбој је справа која се састоји од две 

паралелне притке на висини 175 cm. Дужина 

притки је 350 cm, a размак између њих се креће 

42 i 52 cm.Вежбач комбинује различите елементе 

као што су стој, салто и окрети изнад притке, при 

крају вежбе изводи и акробатски саскок.





ВРАТИЛО

 Вратило се састоји од једне притке на висини од 

2 m i 55 cm изнад струњаче.Вежбач изводи 

елементе као што су велеокрети, салто и окрети 

изнад притке, при крају вежбе изводи се 

акробатски скок.





Од свих дисциплина

 најраспрострањеније дисциплине су спортска и 

ритмичка гимнастика, које су и стандардни

спортови на Олимпијским играма .

 Дисциплина трамполина уведена је на

Игре 2000 . године.

 Ритмичка гимнастика укључује такмичења само у 

женском такмичењу, иако је присутна и ритмичка

гимнастика за мушкарце, али ипак без широког

прихватања.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre
https://hr.wikipedia.org/wiki/2000


 Гимнастика је један од ретких спортова који 

вреднује лепоту покрета.Такмичари се такмиче 

како са супарницима тако и са собом не би ли 

кроз вежбу и готово бесконачно понављање 

учинили своје извођење савршеним.



 Ритмичка гимнастика је отишла корак више.

 Такмичарка, реквизит и музика морају бити у 

равнотежи како би склад био постигнут.



РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

 је појединачни или тимски спорт, који комбинује 

класичну гимнастику, балет и плес.У овом спорту 

се такмиче само жене.

 Вежбе се изводе са реквизитима уз музику.

 Побетник је такмичарка којој стручни жири додели 

највише поена.



КОЈИ РЕКВИЗИТИ СЕ КОРИСТЕ И КАКО СЕ 

БИРА ПОДЛОГА?

 Ритмика се вежба на тепиху , димезије 13m x 

13m. Постоји 5 реквизита:

 вијача

 обруч

 лопта

 чуњеви

 трака



РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

 Ритмичка гимнастика је спорт који захтева и 

обухвата пуно флексибилности, балета и плесних

елемената. Опрема за такмичење мора испунити

следеће услове:

https://hr.wikipedia.org/wiki/Balet


ВИЈАЧА

 материјал: конопља,

 Дужина: пропорционална висини вежбачице која

стане на средину вијаче- крајеви јој требају да

досежу до пазуха, 

 Облик: једнаког пречника, на крајевима морају

бити везани чворови, вијача мора бити без ручки







ОБРУЧ

 материјал: дрво или пластика (данас више готово

нема дрвених обруча,

 пречник: 80-90 цм, 

 тежина: најмање 300 грама,

 боја: дозвољено је да се обруч омота изолир

траком како би био у складу са костимом

вежбачице.





лопта
 материјал: гума

 или пластика, 

 пречник: 18-20 цм

 тежина: 400 грама



Флексибилност тела се најчешће везује са лоптом, која је 

елегантан реквизит кога прати лагана клавирска музика



чуњеви
 материјал: дрво или

 пластика, 

 дужина: 40-50 цм,

 тежина 150 грама,

 пречник главе: 3 цм



 Увек су у пару. За њих се

 најчешће везују разне 

 врсте равнотеже телом,

 као и изузетна 

 координација покрета 

 јер је то једини

 реквизит који се 

 мора вежбати

 подједнако обема рукама.



ТРАКА

 дужина: шипка 50-60 цм, дужина траке 6м, 

материјал: пластична шипка, свилена или

сатенска трака.







МУЗИКА

 је изузетно битна за извођење вежби.Она се бира 

у складу са реквизитом и стилом 

такмичарке.Углавном је за обруч, вијачу и чуњеве 

нешто бржа  и динамичнија, а за лопту и траку се 

бирају мелодије споријег, елегантнијег ритма.



Прво светско првенство 

 се одржало 1964. године у Будимпешти, a 

олимпијски спорт, ритмика је постала 1984.год.

 Многобројна правила су прописана од стране 

ФИГ-а.Свака и најмања грешка, кажњава се 

одузимањем бодова. Постоје студије за 

артистику(уметнички дојам, рад са реквизитом), 

тежине (елементи телом), линијске судије...У 

зависности од нивоа такмичења, то је њихов број 

већи.



Да је ритмичка гимнастика индивидуални 

или групни спорт?

Ритмика је индивидуални, али и групни спорт.

 Групне вежбе броје од 2 до 6 чланица.

 Индивидуалне вежбе трају од1' 15" do 1' 30", док 

групна вежба не сме да пређе 2' 30".



Које су старосне категорије и када се почиње   

са тренинзима?

 Постоји више категорија:

 најмлађе пионирке узраста до 9 година,

 кадеткиње најстарије са 12 година

 јуниорке до 15 година

 и најстарије сениорке које се постају са 16 година

 са тренинзима је најбоље почети већ са 5-6 

година.



Од малих ногу...



Ко су тренери и како се постаје судија?

 Тренери су стручњаци, са завршеним факултетима 

или тренерским школама, а обично и саме 

такмичарке постају тренери када заврше своју 

спортску каријеру.

 Да бисте постали судија ритмике, потребно је проћи 

мноштво семинара и на крају полагати испит за 

судију.

 У зависности од тежине испита, добија се лиценца за 

суђење на европским, светским такмичењима.



 

KOШАРКА 

 

Кошарка је врста тимског спорта. Игра се лоптом помоћу руку. Две екипе састављене 

од пет играча покушавају постићи што више поена убацивањем лопте 

кроз обруч противничког коша по одређеним правилима. Победник је екипа која постигне 

више поена. 

Током времена кошарка је развила технике шутирања, додавања и вођења, као и 

позиције играча и нападачки и одбрамбени механизам. Док се уобичајена такмичарска 

кошарка одвија под строгим и тачно одређеним правилима, разне варијације 

кошарке учиниле су кошарку ближу играчима и с мањим бројем правила.  

Док је такмичарска кошарка искључиво дворански спорт који се одвија на терену за 

кошарку, мање регулисане врсте кошарке могу се играти и као спољни спорт на подлогама 

различитим од паркета, који је стандард за такмичарску кошарку. 

Кошарка је спорт у којем се два тима од по 5 играча боре постићи што више поена 

(кошева) убацивањем лопте кроз обруч противничког тима, уз скуп одређених правила. 

Изумио ју је Канађанин Џејмс Нејсмит 1891. године, установивши 13 основних правила. 

Иако је кошарка примарно амерички спорт, убрзо је постала и међународни и данас готово 

да нема земље у којој се не игра. Олимпијски статус стекла је 1936. То је спорт и за 

мушкарце и за жене. Игра се у 2 главне верзије: америчкој NBA и међународној FIBA. 

Између NBA и FIBA-е постоји низ разлика: дужина трајања утакмице, број личних грешака, 

димензије терена, ограничења итд. По правилима које прописује FIBA, играју се сва важна 

међународна такмичења 

 

Правила у кошарци 

Кошаркашка правила која обухватају димензије игралишта, кошева, лопте, дресове, 

регуларност и трајање игре штите и обезбеђују делегиране судије. Кошарка на 

тачкмичарском нивоу захтева више услова: сат, таблу за исписивање резултата, алтернативне 

стрелице поседа, и оперативни систем на конструкцији коша са сиреном. 

 

Кошаркашки терен 

Регуларни кошаркашки терен, игралиште по правилима Међународне кошаркашке 

федерације има мере 28x15 метара, а у NBA1 29 x15 метара. Већина терена има паркет 

израђен од дрвета. Железни кош са таблом, мрежом и обручем који виси 1.2 метара унутар 

терена по средини, са висином горњег обруча од 3.05 метара. Ове мере скоро су идентичне у 

свим лигама на свету. Док димензије терена или табле на кошу могу варирати без претераног 

учинка, врло је важно да обруч буде на тачној висини од 3.05 метара. Чак и мало одстојање 

од неколико центиметара, па чак и милиметара, може имати велики удео на успешност 

шутева. 

                                                           
1 Национална кошаркашка асоцијација (National Basketball Association или NBA) је водећа 

професионална кошаркашка лига у САД и Канади.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.BB.D0.B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0


                           

 Опрема кошаркаша 

Играчи су униформисани и сви из истог тима носе једнако дизајниране дресове истих 

боја. Стандардни дрес се састоји од доњег дела и мајице без рукава. Сваки играч је, и на 

грудима и на леђима, на свом дресу, означен видљивим, јединственим бројем, различитим од 

свох бројева саиграча. Професионални кошаркаши користе специјалну обућу са 

високим ђоном која осигурава додатну потпору петама. Осим броја, на мајицама се налазе и 

имена клуба, играча и спонзора. Поред набројане опреме саставни део опреме чини и 

кошаркашка лопта која је приказана на слици 1. 

 

Слика 1. Кошаркашка лопта 

Кошарка се прво играла с фудбалском лоптом. Прве лопте израђене искључиво за 

кошарку биле су смеђе, што је била уобичајена боја све до педесетих 20. века када је Пол 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Тони Хинкл, у потрази за лоптом која би била уочљивија, у употребу увео наранџасту лопту, 

која је и данас стандардна. 

Вођење или одбацивање лопте од подлоге (енлески: дриблинг), није било предвиђено 

првим правилима. Предвиђено је било само додавање лопте између саиграча одбацивањем 

лопте од подлоге. Додавање лопте био је први пример кретања лопте. Вођење је постепено 

нашло пут до кошарке и постао дозвољен, међутм, није се превише користио због 

неправилног облика тадашњих лопти и њиховог неправилног одскока (Хал, 2010: 217). Тек је 

средином педесетих вођење постало популарна метода баратања лоптом, што је било 

условљено побољшањем њених својстава за што је заслужан Пол Тони Хинкл. 

 

Правила игре у кошарци 

На терену у игри сме бити пет играча једне екипе у исто време. Тимови смеју имати 

максимално седам замена. Замене се могу обављати неограничено, али само кад је сат 

заустављен, тј. кад игра није активна. Екипе имају тренера, који најчешће развија тактику и 

стратегију, и остало особље које такође активно учествује, али изван терена (доктори, 

помоћни тренери, статистичари). 

Утакмица се игра по четири чевртине од десет минута (међународна кошарка) или 

дванаест минута (NBA). На неким факултетима се играју два полувремена од 20 минута, док 

већина колеџа игра четири четвртине од десет минута. Велики одмор након две четвртине 

траје петнаест минута, а одмор између две четвртине траје два минута. Ако је резултат 

нерешен након четири четвртине игра се један продужетак од пет минута. Ако је након 

једног продужетка утакмица и даље нерешена продужеци се настављају док се не добије 

победник. Екипе мењају кошеве (стране) након одигране две четвртине. Сат се помиче док је 

лопта у игри; кад је лопта изван граница или није у активној игри, сат се зауставља. Управо 

због тога утакмице трају отприлике два сата, много више од предвиђених 40 (међународна 

кошарка) или 48 минута (NBA). 

Мере и трајање напада најчешће варирају између турнира и организација; у овом делу 

чланка користе се међународна и NBA правила. 

Број тајм аутова на утакмици ограничен је најчешће на шест по екипи. Трају по не 

више од једне минуте, осим ако није предвиђено да трају дуже због телевизијског преноса. 

Утакмицу контролишу судије којих је на једној утакмици четири: главни судија, два 

помоћника и један судија за столом, који води бригу о броју постигнутих кошева, личним 

грешкама играча, времену, стрелцима и времену напада. 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9F
https://sr.wikipedia.org/wiki/NBA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%BC_%D0%B0%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


Поени у кошарци 

Избачај лопте из руке играча ка обручу (кошу) зове се ударац или шут. Реализовани 

шутеви доносе кошеве. Кош је постигнут када лопта прође кроз обруч са позиције изнад 

нивоа обруча. Сваки кош доноси 1, 2 или 3 поена, у зависности одакле долази и под којим 

условима је дат. Када је кош постигнут са удаљености унутар означеног лука испред 

противничког коша полупречника 6,75 метара у Европи, и 7,24 метара у NBA, вреди 2 поена. 

Кош изван тога лука вреди 3 поена. У прекидима игре, насталим услед кршења правила игре, 

изводе се казнена бацања, која се зову слободна бацања, којих, по једном прекршају, зависно 

од услова и тежине прекршаја, може бити 1, 2, односно 3, при чему се сваки кош вреднује 

једним (1) поеном. Слободно бацање се изводи иза линије удаљене од коша 4,5 метара. 

Играчима је дозвољено да шутирају слободно бацање и иза линије, али унутар круга. Ник 

ван Ексел је изводио слободна бацања метар иза линије. 

Смисао игре је премашити број кошева (поена) противничке екипе убацивањем лопте 

кроз обруч противничког коша, а истовремено спречити противничку екипу да убаци лопту 

кроз брањени, кош. 

 

 Позиције играча у кошарци 

Развојем кошаркашке игре и тактике дошло је до кристализације кошаркашких 

позиција. Пошто је у једном тренутку на паркету пет играча сваки од њих је у складу са 

својим особинама задужен за поједине сегменте игре. Тако су се развиле 

позиције плејмејкер, бек, крило, крилни центар и центар. 

 

                                                      

Дејан Бодирога, Најкориснији играч Светског првенства у Грчкој 1998. и члан идеалне 

петорке 

 

 Прекршаји и правила у кошарци 

Лопта мора остати унутар терена; екипа која последња додирне лопту пре него што 

она додирне граничну линију терена губи посед над лоптом. Играч који се не креће, већ стоји 

у једној позицији с лоптом у рукама, може премештати само једну ногу, друга мора остати 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)


статична у противном се суде кораци, као и када започне кретање начинивши корак 

подизањем обе ноге без ударања лопте о подлогу. Лопта се саиграчу додаје, или баца на кош, 

и са једном, и са две руке; може се котрљати; што је све, такође, дефинисано строгим 

правилима. Лоптом се креће и дриблинг дриблује (избегавање противничке одбране) њеним 

ударањем о подлогу искључиво једном руком (вођење) (Лопта се не сме водити нити њоме 

дриблати са обема рукама, иначе се суди дупло вођење). Рука играча не сме бити испод 

лопте док дрибла, иначе се суди ношена лопта. Екипа која има посед лопте у нападачком 

делу терена не сме вратити лопту у одбрамбени део терена. Лопта се не сме ударити шаком. 

Ако играч прекрши неко од ових правила док је његова екипа у нападу, екипа губи лопту; 

ако се екипа бранила, време за напад се понавља од почетка. 

Постоје ограничења која се односе на: време дозвољено да лопта у поседу неке екипе 

пређе из одбрамбеног у нападачки део терена (осам секунди); максимално дозвољено време 

које може проћи без да лопта у поседу екипе додирне обруч противничког коша (24 секунде); 

држање лопте без дриблања (вођења лопте) док је играч у поседу лопте (пет секунди), и 

задржавање у рекету, месту испод коша (три секунде). Ова правила су уведена да натерају 

екипе на напад. 

Играч не сме ометати шут противничког играча додирајући било који део 

конструкције коша, нити сме дирати лопту која је у силазној путањи након упућеног шута 

противника према кошу. Такође играч не сме дирати лопту која је на обручу (у NBA се не 

сме дирати ни лопта која је вертикално изнад обруча). Ако неки играч који брани свој кош 

прекрши ово правило, кош се признаје. Ако неки играч шутира према кошу, а његов саиграч 

прекрши неко од ових правила, напад се прекида, и лопта прелази у посед екипе која се у том 

нападу бранила. 

 

 Досуђивање - лична грешка  у кошарци 

Телесни контакт који омета играча у игри није дозвољен. Покушај да се противник 

заустави контактом тела није дозвољен и назива се прекршај (фаул). Играчи на којима је 

прекршај направљен или добијају лопту да је убаце са стране, или шутирају известан број 

пута, у зависности од тежине прекршаја (слободно бацање), слободна бацања такође изводе 

играчи фаулирани приликом шута, или када је екипа која је направила прекршај искористила 

бонус. Играчу који је начинио фаулове се додељује лична грешка. 

Играчу или тренеру који се неспортски понаша, нпр. агресиван разговор и приговор 

судијским одлукама, или ако физички нападне судију или играча, може се доделити техничка 

грешка. Када се техничка грешка додели, противничкој екипи се додељују два слободна 

бацања и посед лопте, иако и ово правило варира између инциденти могу 

резултовати искључењем.  

Поновљени прекршај ометањем игре и противника без намере ометања игре лоптом, 

назива се намерни прекршај и квалификује се као тежак прекршај.  

Уколико екипа пређе дозвољених четири прекршаја у периоду утакмице (четвртини или 

полувремену), противничкој екипи дозвољено је извођење једног или два слободна бацања, 

зависно од правила такмичења, након свакога идућег прекршаја. Играчу који направи пет 

(међународна кошарка) или шест прекршаја (NBA), укључујући техничке грешке, није 

дозвољен наставак утакмице, па се исти играч мора удаљити са терена. Каже се да је 

играч искључен. 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
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На територији античке Грчке, пре самог оснивања великог броја мањих Грчких 

државица организовале су се различите верске манифестације, свечаности, церемоније, 

чији су саставни делови у програмима били и дређени облици физичког вежбања. У 

основи сви организованих манифестација био је АГОН -нагон за трчањем, такмичењем 

ради победе, за славу и похвалу, који је представљао једну од најизраженијих особина 

хеленске природе. Примере агоналне потребе можео наћи у описима већине античких 

јунака. Тај агонални карактер посредно су преузели и такмичари на Олимпијским играма. 

Извајана нага тела такмчара, трзаји мишића, зној, узбуђење и неизвесност, 

натчовечански напори, снага и одрицање, и на крају излазак у арену у коју је знало да се 

смести 30-40.000 гледалаца, који су данима пешачили да би клицали такмичарима, део су 

игара које потичу из времена пре Христа, времена када су богови ходали земљом, игара 

које и данас трају. Победници на играма одлазили су у бесмртне јунаке, описивани су код 

народа као божанска бића, а њихова тела клесана су  камене и мермерне статуе. Врунац 

такмичења представљало је стављање маслинове гране на главу победника или златне 

медаље око врата. Био је то тенутак који је спортиста памтио за цео живот. У античко 

време, на крају такмичења, гласно се објављивало име победника, име његовог оца и места 



одакле долази, па су поједини спортисти добијали псеудониме по својим градовима. Било 

је то место ГДЕ СУ ЉУДИ ПОСТАЈАЛИ БОГОВИ. 

У данашње време виоре се заставе и свирају химне. Позната је легенда о Хилону 

који је умро у тенутку када је изговорено име његовог сина као победника и када му је 

стављен победнички венац на главу. Постоји ли неко ко данас може мирно да гледа 

проглашење победника своје државе - „свог победника“. То је био само један од осећаја 

који је одржавао дух Олимпијских игара свих ових протеклих година. 

Олимпијске игре  су величанствено вишеспортско такмичење које се одржава сваке 

четири године. Олимпијаде модерног доба, које су требале бити одржане у Берлину 1916, 

Хелсинкију 1940 и Лондону 1944, због Првог или Другог свјетског рата, нису одржане. У 

почетку одржаване су само у старој Грчкој, Олимпијске су игре оживљене крајем 19. века 

деловањем француског хуманисте Пјер де Кубертена. 

Прве Олимпијске игре модерног доба (нису имале префикс “летње”, јер тада још 

није било спомена о потреби одржавања посебних, Зимских Олимпијских игара), одржане 

су 1896. године у Атини, и од тада се одржавају сваке четири године 

Пошто се убрзо указала потреба за једнако квалитетним такмичењима у зимским 

спортовима ускоро су одржане и прве Зимске Олимпијске игре у Цхамониџу, Француска, 

1924 године. 

Зимске су се Олимпијске игре одржавале такође као и љетне, сваке четири године, 

исте године, закључно до 1992. године и Игара у Албертвиллеу у Француској, када је, због 

гломазности олимпијског програма али и због захтева моћних ТВ кућа одлучено да се 

раздвоје термини одржавања Летњих и Зимских игара, па су прве идуће Зимске 

Олимпијске игре одржане 1994. године у Лиллехамеру у Норвешкој. 

Олимпијске игре су такмичења између спортиста у појединачним и екипним 

дисциплинама, а не између земаља. Оне окупљају спортисте које су именовали њихови 

национални олимпијски одбори, а чије је пријаве прихватио Међународни олимпијски 

одбор и који се својим спортским изведбама такмиче за стручно водство међународних 

савеза 
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1. Античке олимпијске игре 
 

Друга половина ХХ века била је значајна за развој физичке културе и спорта 

уопште. У то време обављена су систематска археолошка истраживања широм тадашње 

Грчке, али и у другим земњама Медитерана. Откривени су многи значајни споменици 

културе античке Грчке. Њихово поучавање омогућило је да се сагледа огромни значај и 

улога физичке културе у животу тадашњег друштва. Увидевши ту улогу и значај, 

савремени чоек је стекао потребу да физичка култура треба да заузме оно место у 

друтвеном животу које и заслужује, тј. да се физико вежбање укључи у васпитање 

омладине. 

Најсавршенији производ Грчке цивилизације свакако су Олимпијске игре (776.пре 

Христа). Оне су у античко доба успеле да уједине грчке полисе. Грци су се дивили и 

обожавали леп изглед тела, здравље и снагу. Бити здрав за човека је највреднија ствар – 

сматрали су стари Грци. Друга најбоља ствар је да по облику буде леп, а трећа је уживати у 

богатству за добијеном без преваре и подвале. 

Усавршавање физичке способности било је од изузентог значаја за одбрану земље. 

Рат је у античким временима зависио од физичке снаге и вештине појединца, али и групе 

атника. Стари Грци били су заинтересовани за спорт, а њихови омиљени спортисти били 

су њихови земаљски богови. Дакле, прво организовано бављење спортом као друштвеном 

појавом, настанке и почетке професионалног спорта проналазимо и у старој Грчкој. 

Олимпијске игре у светским размерама обновљене су петнаест векова касније. Када 

су поново искрсле из давних времена, Олимпијске игре су представљале највећи 

међународни догађај у цивилизацији ХХ века. Данас игре представљају највеће славље 

хуманости, догађај пун радости, опимизма и мирољубивог такмиења, у коме учествује цео 

свет. Сваке четврте године људски род слави и велича спорт, а свет спознаје олимпијске 

идеале културе и мира. Прве историјски утврђене игре одржане су 776. године пре Христа 

у Олимпији у месту где су живели Богови. Било је то време Хомера и ратова који су сваког 

четвртог лета престајали у част игара – ЕКИХИРИЈА. Хомер је тада престао да пева о рату 
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и постао би и сам на одређени начин учесник игара. По једној од легенди Прве игре су 

одржане у част бога Зевса. 

Трком на стази од једног „садија“ почела је званично историја олимпијских игара. 

Редовно су се одржавале у лето сваких 1417 дана од 11. до 16. дана “светог месеца“. 

Трчање је била доминантна дисцилина на играма. Касније је уведен петобој (рвање, 

трчање, скок у даљ, бацање диска, бацање копља), рвање као посебна дисциплна, 

песничење – бокс, панкратион (комбинација рвања и бокса), трчање са оружјем, трка 

кочија  и коњичке трке – трке ждребаца. Почетак такмичења на играма објављивали су 

гласници и трубачки СПОНДОФОРИ. 

1.1  Легенде о настанку олимпијских игара 

Постоји више лгенди  томе како су настале Олимпијске игре. Међутим, легенде о 

осниачима игара у Олимпији дубоко задиру у митску историју. Од многобројних личности 

које се помињу као оснивачи игара, најпопуларнији је мит о Пелопу. Његова уверљивост 

потиснула је мит о Хераклу као утемељивачу Олимпијских игара. По миту, краљ Писе и 

Елиде Еномај имао је прелепу кћер јединицу Хиподамију коју је много волео. Временом, 

када је девојка расла, љубав оца према кћерки прерасла је у обожавање и заљубљеност. 

Када је дошло време за девојчину удају, посесивни отац отишао је код пророка по савет. 

Оно што је чуо, личило је на клетву: „Ако се Хиподамија уда, Еномај ће умрети“. Када је 

чуо те речи, Еномај је објавио преко својих гласника да ће његова кћерка Хиподамија 

постати жена онога ко га победи у трци коња с двоколицама на хиподрому. Један од 

услова био је и тај да потенцијални младожења у трци поред себе има и Хиподамију. 

Лукави и љубоморни Еномај је знао да ће дражи његове кћерке скренути пажњу великог 

броја младића са саме трке, па ће их тако и лакше побеђивати. Поред тога Еномај је имао и 

бесмтрне коње које му је поклонио бог Арис и они су били непобедиви. Већи број 

организованих трка на хиподрому у Олимпији завршавао се на исти начин. Младожењина 

двоколица је полазила раније,  Еномај са својим помоћником Миртилом касније, али су на 

крају увек побеђивали и у знак победе отац Еномај је пораженим просцима одрубљивао 

главе и остављао их да висе изнад улаза палате. 

Једног дана појавио се Пелоп, и када је угледао одрубљене главе страшно се 

уплашио и хтео је да побегне. Међутум, у тренутку је угледао прелепу Хиподамију. Истог 
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тренутка се заљубио у њу и решио да је запроси без обзира на висину опасноси коју носи 

трка са Еномајем. Мало је времена требало да се и Хиподамија заљуби у прелепог Пелопа. 

Очарана његовом лепотом затражила је помоћ од очевог помоћника Миртила пре трке. 

Пошто је и сам Миртил био заљубљен у Хиподамију попустио је њеним захтевима и пре 

трке заменио праве ексере – чивије на Еномајевим двоколицама воштаним. Када је почела 

трка услед врућине восак се истопио и точкови су се одвојили од двоколица. Еномај је 

испао из њих, али се рукама држао чврсто за узде коња који су наставили да трче. Тако 

држећи се за узде у самртном грчу, не желећи да изгуби трку, а самим тим и своју кћерку, 

сустигла га је клетва богова. Неколико минута касније његово веживотно тело вукло се за 

коњима по хиподромској стази Олимпије. Победник трке Пелоп тријумфално се вратио у 

Елиду и постао краљ. Оженио се Хиподамијом, која му је изродила много деце. У славу 

трке на живот и смрт са Еномајем Пелоп је оснивао Олимпијске игре. 

У следећој легенди Олимпијске игре је основао сам Зевс у част победе над својим 

оцем Кроносом. Своју победу над оцем богом Кроносом, Зевс је прославио организовањем 

игара у Олимпији, пошто је њему припало после победе ово светилиште. Зато се и 

сматрало да је Зевс на овај начин установио, односно основао игре у Олимпији – 

Олимпијске игре. 

Постоји легенда и о Хераклу, сину бога Зевса и Алкмене, као осниачу Олимпијских 

игара. Он је, казује једна легенда, победу над каљем Аугијем и освајањем Елиде прославио 

Првим олимијским играма. Сав свој ратни плен уложио је у свековину и посветио је богу 

Зевсу. Ова легенда била је веома популарна у народу. 

Међутим, најближа реалности је прича која каже да су спартански краљ Ликург и 

елидски краљ Ифиз, да би спречили ратове, глад и болести у грчким племенима, тражили 

помоћ од богова. Њихов савет је био да обнове олимпијске свечаности. На препоруку 

породице Питије, посветили су игре богу Зевсу, богу богова и цару природе. 

Нова организациона промена била је да се игре одржавају сваке четврте године, да се 

бележи листа победника и да се по играма рачуна и време. 
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2. Оживљавање олимпијских игара 
 

Олимпијски дух и олимпијска идеја нису умрли 393. године. У 17. веку у Енглеској су 

почеле да се одржавају Котсволдске игре, спортске приредбе донекле сличне древним 

старогрчким играма. Занимање за оживљавање олимпијских игара расло је како су 

ископавањима немачких археолога, средином 19. века откривани остаци античке 

Олимпије. Током следећих деценија слична спортска догађања организована су у 

Енглеској и у Грчкој. Грчки филантроп Евангелиос Запас је спонзорисао организовање 

игара посвећеним античким Олимпијским играма које су се први пут одржале 1859. на 

градском тргу у Атини. Запас је платио обнову античког стадиона Панатинаико, који је 

први пут коришћен за Игре 1870. Исти стадион је коришћен и за Прве модерне Олимпијске 

игре 1896. На овим играма су се такмичили спортисти из Грчке и Османског царства. 

Енглески лекар Вилијам Пени Брукс је у другој половини 19. века покренуо Годишње игре 

Венлочког олимпијског друштва. Те Игре 1890. године посетио је француски барон Пјер 

де Кубертен. 

Некако у исто време Кубертен је истраживао разлоге француског пораза 

у Француско–пруском рату (1870. — 1871). Закључио је да је разлог пораза у томе што 

француски војници нису имали потребну физичку припремљеност, па је настојао то 

побољшати. Кубертен је такође желео да зближи народе, тј. да се светска омладина 

такмичи на спортском, а не на бојном пољу. Тако је идеја о оживљавању олимпијског духа 

поново добила свој најдубљи смисао. 

На конгресу на париском универзитету у Сорбони, одржаном од 16. јула до 23. 

јула 1894. године. Кубертен је изнео своју идеју пред међународним аудиторијумом и 

добио је подршку. Последњег дана конгреса одлучено је да се прве Олимпијске игре 

модерног доба одрже 1896. године у Атини, у њиховој домовини Грчкој, где су и настале 

пре више од 2.600 година. Ради организације игара утемељен је Међународни олимпијски 

комитет (МОК), а Деметриос Викелас је, као припадник грчког народа, добио част да 

постане први председник овог комитета. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/393
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1896.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1896.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1870
http://sr.wikipedia.org/wiki/1871
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1894
http://sr.wikipedia.org/wiki/1896
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81
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Слика 1: Статуа Пјера де Кубертена, „оца“ модерних олимпијских игара, сахрањен је 

у Лозани, Швајцарска, где је данас седиште МОК, а његово је срце, по његовој властитој 

жељи, сахрањено у древној Олимпији. 

Летње олимпијске игре 1896., прве Олимпијске игре модерног доба, биле су 

успешне. Одржане су од 5. априла до 14. априла 1896. Иако је учествовало само 285 

спортиста (само мушкарци) из 13 држава, који су се такмичили у 9 спортова и 43 спортске 

дисциплине, било је то највеће међународно спортско такмичење икада одржано (не треба 

заборавити да су се на античким олимпијским играма такмичили само Грци). Грчке вође и 

грчка јавност били су усхићени и очекивали су да ће имати монопол над играма, односно 

очекивали су да ће се олимпијске игре, као некад, одржавати само у Грчкој, али МОК је 

одлучио другачије, па су II Олимпијске игре одржане 1900. у Паризу, у Француској. Ове 

игре су биле и много веће: 24 земље учеснице, 1.225 спортиста, међу њима 19 жена. 

Иначе, чувено олимпијско гесло: брже, више, јаче (лат. Citius, altius, fortius), које је 

постало мото олимпијских игара, није остало из античког доба него је то у свом говору, 

приликом оснивања школског спортског друштва у школи у којој је био управник, изрекао 

пријатељ барона де Кубертена, доминикански отац Хенри Мартин Дидон.[3] 

И утешно гесло „није важно победити, важно је учествовати“, које се, погрешно, 

приписује самом  Пјеру де Кубертену, такође је „ауторско дело“ једног свештеника на 

миси за учеснике олимпијских игара у  Лондону 1908. изрекао га је 

пенсилванијски бискуп Етелберт Талбот. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1896.
http://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1900
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5#cite_note-Britannica-3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1908
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Centennial_Olympic_Park_statue.jpg
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 Олимпијске дисциплине 

Од свих старих културних народа, Грци су најбоље умели да упоредо развијају 

„тело и дух“. Они су били први који су систематски васпитавали тело. Њима је било јасно 

да није довољно да човек буде јак и снажан, већ је потребно да буде храбар, да има чврсту 

вољу и здраву душу, јер се само на тај начин може истрајним и корисним радом постићи 

напредак народа и читавог човецанства. 

Дисциплине на античким Олимпијским играма 

 

На античким Олимпијским играма постојале су следеће дисциплине: 

 Трчање на један стадиј 

 Трчање на два стадија 

 Трчање на више стадија 

 Петобој, састојао се из: рвања, трчања, скока у даљ, бацања диска и бацања 

копља 

 Рвање 

 Песничење – бокс 

 Панкратион – комбинација бокса и рвања 

 Трчање са оружјем 

 Трка кочија 

 Коњичке трке – трке ждреаца 

 

За дечаке се одвијало такмичење по следећем програму: 

 Рвање и трчање 

 Петобој 

 Песничење 

 Панкратион 
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Трајање игара од 472.године пре Христа било је ПЕТ дана. Садржај је био различит, 

али за то време рационално поставњен, с обзиром на потребе самих игара. Садржај 

програма по данима био је: 

Први дан: 

Церемонија отварања Олимпијских игара уз обављање других религијских обреда. 

Званични део започињао је пријављивањем и уписивањем такмичара. 

Затим се приносила жртва богу Зевсу. После извлачења редоследа такмичара 

полагала се свечана заклетва за такмичаре, али и за судије, који су претходно проверавали 

право наступа сваког такмичара. 

 

Други дан: 

Званично су почињале игре такмичењем дечака у следећим дисциплинама. 

 У трчању 

 У рвању 

 У песничењу 

 

 

Трећи дан: 

Организована су такмичења за одрасле у следећим дисциплинама: 

 У трчању 

 У рвању 

 У песничењу 

 У панкратиону 

 

Поред такмичења за одрасле одржавала су се трећег дана и такмичења за дечаке у 

штафетном трчању. 
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Четврти дан: 

Ово је уједно био и најважнији дан на такмичењу одраслих због организовања 

следећих дисциплина: 

 Коњичка такмичења на хиподрому (пре подне) 

 Пентатлон (поподне) 

 

Ова такмичења су за публику била најинтересантнија и најтежа за такмичаре, па су 

тако окупљала и највећи број гледалаца. 

 

Пети дан: 

Ово је био последњи дан Олимпијских игара и он није био такмичарски. Тога дана су 

додељиване награде, венци од маслинове гранчице и организовала се свечаност поводом 

затварања игара. Олимпијски победници по повратку у своје место, дуго су слављени и 

поштовани од стране својих суграђана. Осим тога добијали су награде, ослобађани су од 

пореза, у позоришту и на свечаностима добијали су почасна места и стицали су право да се 

у рату боре у близини краља. 

3. Српски олимпизам 
 

У прво време спорт у Србији се развијао неорганизовано, без спортских друштава, 

према интересовању омладине за поједине дисциплине. То је трајало све до 1865.године 

када се у Србији оснивају прва српска друштва. Од стицања државне независности Србије, 

1878. године започиње стварање и других спортских друштава. Богат и садржајан спортски 

живот у Србији крајем прошлог века, допринео је да је њу крајем деветнаестог века 

захватио и олимпијски покрет. 

Свега неколико месеци после формирања Међународног олимпијског комитета, у 

Паризу 23. јуна 1894. године и Србија је поднела захтев за учлањење у Међународни 

олимпијски комитет. У писму од 13. новембра 1894. године тадашњи секретар МОК-а 
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Ференц Кемаљи обавестио је свог генералног секретара Пјера де Кубертена да је послао у 

Србију, за коју каже да још није заступљена у СИО (МОК) службени билтен број 2 из 

1894. године. Међутим, Ференц Кемељи није подржао учлањење Србије у МОК, јер се 

томе противио Мађарски олимпијски комитет, који је тада имао непријатељски став према 

Србији. Овај документ налази се у музеју физичке културе Хрватсе у Загребу. 

За прве обновљене Олимпијске игре у Атини 1896. године грчки краљ Ђорђе је 

позвао и поједине владаре. Али овом позиву се одазвао краљ Србије Александар 

Обреновић који је тада имао свега 20 година. Након уласка у Грчку и у току боравка у њој, 

нашем краљу указиване су посебне почасти. На олимпијском стадиону постављена је и 

српска застава, протоколарно је била свирана и српска химна, јер је наш краљ, као једини 

владар из иностранства по рангу био и највиши гост. 

Савремени олимпизам који је почетком ХХ века ушао у свест имао је утицај и на 

Србију. Од 1906. године у Ваљеву је тамошње гимнастичко друштво „ Душан Силни“ 

сваке године приређивало неку врсту олимпијских такмичења, названих ПЕШАЧКЕ ТРКЕ. 

Нови подстицаји даљем развитку олимпизма у Србији било је приређивање „Српске 

олимпијаде“, две године касније у Београду на Ади Циганлији (1908). Такмичења су 

одржана у веслању, пливању и мачевању. 

Све брже прихватање олимпијске идеје довело је до тога да се широм Србије 

осниају друштва и клубови који су у свој назив стављали и име „ОЛИМПИЈСКИ“ као што 

је то учинило у Београду једно друштво које се називало: „Српска Олимпија“.  

Ово друштво, које је основано почетком ХХ века, организовало је низ такмичења сваке 

године, под именом ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ. Окупљали су велики број присталица спорта и 

олимпизма, ширили и пропагирали олимпијски покрет, јачајући тако његову основу и 

убрзавајући његов развој. 

Пресудно за бржи продор олимпизма у Србији било је оснивање „Српског 

олимпијског клуба“ у Београду 1910. године. 
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4. Модерне олимпијске игре 
 

Након почетног успеха, Олимпијске игре су имале потешкоћа. Игре одржане у 

Паризу 1900. и Сент Луису 1904. биле су у сенци, боље рећи биле су привезак светским 

изложбама које су у тим градовима тада одржаване. А и само трајање тих олимпијских 

игара говори доста: оне у Паризу трајале су пет и по месеци, а оне у Сент Луису — нешто 

преко четири месеца и двадесет дана. Како Енглези не би били „гори“ од Француза четврте 

игре, одржане у Лондону 1908, трајале су од 27. априла до 31. октобра 1908, преко 6 

месеци, што је за данашње појмове несхватљиво. Трајање игара тако је варирало, неке су 

трајале краће, неке дуже — да би се са играма у Лос Анђелесу 1932. и у Берлину 1936. 

усталило време трајања игара на данашњих 15 дана. 

 

Сл. 2: Олимпијски стадион у Атини током првих модерних Олимпијских игара 1896. 

У спомен на прве Игре из 1896. одржане су, такође у Атини, 1906. године, на 

њихову 10. годишњицу, тзв. „међу игре“ (енгл. Intercalated games). Иако је игре 

организовао МОК, ова организација их не убраја међу остале „редовне“ Олимпијске игре, 

већ као прославу јубилеја. Има, међутим, многих савремених историчара олимпизма који 

се залажу за то да и те игре буду сматране званичним олимпијским играма. Свеједно, иако 

непризнате као службене, и те су игре допринеле популаризацији и ширењу олимпијског 

покрета 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1900
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/1904
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1908
http://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/1932
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1936
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1896.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1896
http://sr.wikipedia.org/wiki/1906
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Louis_entering_Kallimarmaron_at_the_1896_Athens_Olympics.jpg
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5. Зимске олимпијске игре 
 

Кад је утемељен МОК, један од предвиђених спортова било је и клизање на леду. 

Прво такмичење таквог типа, одржано на играма 1908. у Лондону, биле су четири 

дисциплине уметничког клизања. Предложено је оснивање посебних зимских игара, али је 

та идеја одбачена гласовима Скандинаваца који су протежирали своје „нордијске игре“. 

Ипак, неке дисциплине зимских спортова биле су уврштене у предвиђени програм 

игара 1916. године у Берлину (које нису одржане) и оних 1920. у Антверпену. А онда 

је 1924. године у Шамонију у Француској, под покровитељством МОК, организован 

„Међународни викенд зимских спортова“. Ово такмичење је постигло успех, па је 1925. 

МОК одлучио да установи посебне Зимске олимпијске игре које ће се одржавати 

независно од Летњих олимпијских игара. На заседању МОК 1926. одлучено је да се та 

спортска манифестација одржана 1924. године рачуна као прве Зимске Олимпијске игре. 

 

 

Слика 3: Биатлон на Зимским олимпијским играма 2006. у Торину. 

 

До 1992. и летње и зимске олимпијске игре одржаване су у истој години, а онда је 

МОК одлучио да их раздвоји. Због тога су следеће Зимске олимпијске игре 1994., одржане 

само две године после претходних игара, да би од тад наставиле да се одржавају сваке 

четири године 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1908
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1916
http://sr.wikipedia.org/wiki/1920
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1924
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1925
http://sr.wikipedia.org/wiki/1926
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1924.
http://sr.wikipedia.org/wiki/Biatlon
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_2006.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1992
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1994.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Torino2006_Biathlon_Massenstart.jpg


14 
 

Спортови на Зимским олимпијским играма: 

 алпско скијање - први пут се појавило на ОИ 1936. године. Спортисти се 

такмиче у следећих 5 дисциплина: спуст, слалом, велеслалом, супер 

велеслалом и комбинацији (посебно се такмиче скијаши и скијашице). 

 биатлон - појавио се 1960. године, такмиче се у 4 дисциплине: спринт (10 км 

(мушки)/7.5 км (жене)), појединачно (20 км (мушки)/15 км (жене)), 

комбинација (12.5 км (мушки)/10 км (жене)) и штафета (4 x 7.5 км). 

 боб - спуштање у бобу одржава се од 1924. године 

 скијашко трчање - од почетка је на програму зимских олимпијских игара 

 цурлинг - појавио се у програму 1924., но није прихваћен. Опет је приказан 

1932., 1988. и 1992., те је службено прикључен олимпијским спортовима 

1998. године. Од тада, одржавају се турнири за мушкарце и жене у цурлингу. 

 уметничко клизање 

 хокеј на леду 

 нордијска комбинација 

 скијашки скокови 

 брзо клизање 

 snowboard - у програму Игара од 1998. године. 

6. Развој зимских олимпијских игара 
 

Од 245 учесника (само мушкараца) из 15 држава, 1896. у Атини, игре су нарасле на 

10.651 такмичара, и то 6.582 спортиста и 4.069 спортисткиња из 199 држава, 2000. 

у Сиднеју. Број спортиста на Зимским играма мањи је од броја спортиста на летњим: око 

2.400 спортиста и спортисткиња је у 78 дисциплина учествовало на играма у Солт Лејк 

Ситију, 2002. године. 

Са преко 16.000 телевизијских кућа и новинара присутних у Сиднеју 2000, 

Олимпијске игре су највећи медијски догађај на свету. Процењује се да је игре у Сиднеју 

на телевизији гледало око 3,8 милијарди људи. Али раст олимпизма је, уз страх од 

тероризма, и велики проблем самом олимпијском покрету. Иако су наступи славних 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1896
http://sr.wikipedia.org/wiki/2000
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D1%98%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D1%98%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0


15 
 

професионалних спортиста, те спонзорства највећих светских мултинационалних 

компанија решили финансијске проблеме Олимпијских игара, чињеница је да је огроман 

број спортиста, новинара и гледалаца, превелик залогај за многе градове који би радо 

организовали Олимпијске игре. 

Олимпијски покрет 
 

Бројне организације су укључене у организацију олимпијских игара. Оне заједно 

чине олимпијски покрет. Правила и начела по којима делују регулисана су олимпијском 

повељом. 

На челу олимпијског покрета је Међународни олимпијски комитет (МОК), чији је 

тренутни председник (од 2001. године) Белгијанац Жак Рог. МОК се брине о текућим 

питањима и доноси важне одлуке, као што су избор града домаћина Олимпијских игара, 

програм игара и друге одлуке. 

Три групе организација делују и решавају питања из своје надлежности: 

 Међународне спортске федерације су највиша тела у датом спорту, 

(нпр. ФИНА у пливању, ФИБА у кошарци, ФИФА у фудбалу, итд). Тренутно 

35 међународних спортских федерација делује унутар олимпијског покрета. 

 Национални олимпијски комитети, свака земља чланица има свој олимпијски 

комитет — нпр. Србија има Олимпијски комитет Србије, итд. Сваки 

олимпијски комитет поједине земље чланице заступа у својој земљи 

олимпијски покрет, унапређује његова начела и правила. Тренутно под 

окриљем МОК делује 202 националних олимпијских комитета. 

 Организацони комитет олимпијских игара формира национални олимпијски 

комитет оне земље чланице која добије организацију игара. Организациони 

комитет се распушта након обављеног задатка, т. ј. по завршетку олимпијских 

игара (не самим затварањем игара, него сређивањем целокупног биланса 

управо одржаних игара). Међутим, његов задатак одмах наставља 

организациони комитет оне државе која организује наредне Олимпијске игрre. 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/2001
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%91%D0%90
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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7. Олимпијска знамења 
 

Олимпијски покрет користи многа знамења и симболе, од којих многа представљају 

идеје и идеале које је Пјер де Кубертен имао у својим визијама. Свакако најпознатији 

симбол су олимпијски кругови.  

Ових пет међусобно повезаних кругова представља јединство пет насељених 

континената (Африка, цела Америка, Аустралија, Азија и Европа), а боје тих кругова 

(слева на десно: плава, жута, црна, зелена и црвена) изабране су јер свака држава света има 

на својој националној застави бар једну од тих боја. Олимпијски кругови су први пут 

представљени на Олимпијским играма у Антверпену, 1920. Олимпијски кругови се налазе 

и наолимпијској застави која се подиже, вијори и спушта приликом отварања, трајања, 

односно затварања олимпијских игара, а у олимпијски стадион се уноси док се свира 

свечана олимпијска химна. Службени олимпијски мото је латински израз: „брже, више, 

јаче“ (лат. Citius, Altius, Fortius). Идеали олимпизма су, вероватно, најбоље описани 

у олимпијској изјави: 

  „Најважније на олимпијским играма није победити, него учествовати, као што ни 

у животу није најважнија победа него борба. Велик је човек онај ко не осваја нешто без 

часне борбе.“ 

 

 

Сл. 4: Олимпијски пламен на Зимским олимпијским играма2002. у Солт Лејк Ситију. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1920.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:2002_Winter_Olympics_flame.jpg
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Олимпијски пламен пали се у грчкој Олимпији сунчевом светлошћу уз помоћ 

конкавног огледала. Затим тако настали пламен на олимпијској бакљи носе хиљаде тркача, 

штафетно, преко свих континената, до града у којем ће се одржавати олимпијске игре. На 

крају се пламен доноси до истакнутог места на олимпијском стадиону на ком ће горети за 

време одржавања игара. Први пут је пламен на отварању неких ОИ упаљен на Летњим 

олимпијским играма 1928., а начин штафетног преношења пламена бакљом увден је у 

склопу припрема и отварања Летњих олимпијских игара 1936.године. Традиција обилазака 

свих 5 континената је започета 2004. 

 

8. Олимпијски спортови 
 

На олимпијским играма у Сиднеју спортисти су се такмичили у 28 спортова. Али 

само је пет спортова заступљено на олимпијским играма од 1896. године. То 

су атлетика, бициклизам, гимнастика, мачевање ипливање. Ту би спадало и веслање, јер су 

веслачка такмичења требало се одрже на првим играма, али нису због лошег 

времена. Стални спортови на Зимским Олимпијским играма су алпско скијање, скијашко 

трчање,уметничко клизање, хокеј на леду, нордијска комбинација, скијашки 

скокови и брзо клизање. Треба напоменути да су уметничко клизање и хокеј на леду били 

на распореду неких олимпијских игара и пре успостављања посебних, зимских игара. 

Протеклих година МОК је, нарочито због млађих гледалаца, увео и неке нове 

атрактивне спортове као што су сноубординг и одбојка на песку. Међутим, брзи пораст 

броја олимпијских дисциплина и такмичења присиљава и на мере избацивања спортова. 

Вероватно ће се десити да ће мање популарни спортови или застарели спортови, 

попут модерног петобоја, (или скупи спортови као кајак и кану на дивљим водама, за чије 

је одржавање потребно изградити суперскупу стазу која је касније, обично, ретко у 

употреби), морати да се боре свој опстанак на Олимпијским играма. МОК је 

искључио бејзбол и софтбол са програма ОИ 2012. 

До 1992. године, у циљу атрактивности, повремено, а и привремено су увођени 

нови, демонстрациони спортови, обично по један, по избору земље организатора игара. 

Циљ је био да се заинтересује углавном домаћа публика којој су ти спортови блиски. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1928.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1928.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1936.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1896
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1992
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Победници у овим демонстрационим спортовима нису стицали титулу олимпијског 

победника. 

Аматеризам и професионализам 
 

По Кубертеновој визији на олимпијским играма спортисти треба да се такмиче из 

спортских идеала, а никако за новац, и зато на играма није било места професионалним 

спортистима. Ово начело је резултовало са неколико скандала током модерне олимпијске 

историје. 

Победник у петобоју и десетобоју на олимпијским играма у Стокхолму 1912, 

амерички Индијанац Џим Торп, дисквалификован је кад је откривено да је 

полупрофесионално играо бејзбол пре својих олимпских победа. Златне су му медаље 

одузете, и умро је без њих, а МОК га је рехабилитовао тек 1983. године. 

 

 

Сл. 5: Џим Торп, прва жртва крутих аматерских начела 

 

Двадесет и четири године касније швајцарски и аустријски скијаши бојкотовали су 

такмичење на Зимским олимпијским играма у Гармиш-Партенкирхену 1936, 

солидаришући се са својим тренерима и колегама којима је био забрањен наступ јер су 

зарађивали као учитељи скијања. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1912.
http://sr.wikipedia.org/wiki/Indijanci
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1983
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1936.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Jim_Thorpe_football.png
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Временом је многима постајало јасно да је многа аматерска начела прегазило време. 

На пример, многи спортисти источног блока водили су се као аматери, били су службено 

запослени при државним установама, али сав посао им је био само тренирање и били су 

аматери само на папиру. Свеједно, МОК је инсистирао на аматеризму. Чак је и 

деветоструки олимпијски победник у пливању Марк Шпиц на Летњим олимпијским 

играма 1972. замало био дисквалификован и остао без медаља јер је на једном 

проглашењу, на победничком постољу, славодобитно подигао десну руку у вис, а у руци је 

држао патике једне реномиране спортске куће. 

Током 1980-их година строга аматерска правила су попуштана, наступали су све 

више многи спортисти за које је било јасно да зарађују искључиво бавећи се спортом. 

Ситуација се искристалисала 1980-их и 1990-их година. Многи спортисти у међувремену, 

више уопште нису скривали да за своје наступе примају новац. Чинили су то сви 

врхунски атлетичари, па и многи други. Тачка на и коначно је стављена на Летњим 

олимпијским играма 1992. године, наступом кошаркашког „Тима снова“, састављеног од 

највећих звезда америчке професионалне НБА лиге који су, и службено били 

професионалци. Једини спорт у којем се још увек, професионалци не такмиче је бокс, а 

у фудбалу се професионалци такмиче, али само до 23 године старости (свака 

репрезентација може позвати и тројицу играча старијих од 23 године), да максимална 

конкуренција најквалитетнијих такмичара на Олимпијским играма не би кварила драж 

такмичења на Светског првенства у фудбалу, које је иначе велики бизнис и манифестација 

(по гледаности, не по такмичарима, јер ту наступа пуно мање спортиста: 32 репрезентације 

са по 23 играча), тек нешто мања од Олимпијских игара. 

Међутим, правила о рекламама и рекламирању су и даље врло строга. Реклама не 

сме бити на самим спортским борилиштима, а службени спонзори олимпијских игара 

спонзоришу све такмичаре. Од личног рекламирања спортистима је једино дозвољено да 

на дресовима, патикама или тренеркама носе логотипе произођача, али су величине тих 

натписа лимитиране. 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1972.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1972.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1992.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1992.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/NBA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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9. Допинг 
 

Један од највећих проблема и опасности данашњег спорта у целини, а самим тим и 

олимпијских игара је употреба недозвољених стимулативних средстава, дрога, 

 хемијских и медицинских медикаментата, једном речју познатих као допинг. Узимање тих 

средстава на краћи рок може донети бољи резултат, ако наравно, спортиста поседује 

остале квалитете потребне да га учине прваком. Али на дужи рок то може довести до 

физиолошких, физичких, здравствених сметњи, чак и рака, а може довести и до изненадне 

смрти чак и за време такмичења. Врло је опасно и то што се последице могу јавити и у 

каснијим нараштајима. 

Ипак како је сан сваког спортисте да учествује и да победи на олимпијским играма, 

неки спортисти прибегавају свим средствима да би дошли до тог циља. Још почетком 20. 

века олимпијски такмичари су користили сличне медикаменте за побољшање својих 

способности, па тиме и резултата. Нпр. победник у маратону на Летњим олимпијским 

играма 1904. године, Томас Хикс као стимуланс је од свог тренера 

добијао стрихнин и коњак, чак и за време трке. 

Допинг се толерисао до краја 1960-их година, када су спортске федерације почеле 

да увиђају опасност допинга и забрањују га, а МОК га је забранио 1967. године. 

Спортиста који је неславно ушао у историју као први позитиван на допинг 

контроли био је модерни петобојац, Швеђанин Ханс-Гунар Лиљенвал, на Летњим 

олимпијским играма 1968. године. Преко деведесет спортиста откривено је, попут њега, у 

следеће 38 година, највише у дизању тегова. 

Међутим, далеко „најчувенији“ случај допинга уопште у историји спорта, је 

случај канадског спринтера Бена Џонсона, на Летњим олимпијским играма 1988. године. 

Он је победио у финалу трке на 100 m, користећи недозвољену супстанцу станозолол, која, 

између осталог, разара јетру. Победа и златна медаља су му одузете, а светски рекорд из те 

трке (9,79 s) је поништен. 

Упркос проверама, многи спортисти користе допинг, а да не буду ухваћени „на 

делу“. Тек 1990-их година на видело су изашли докази да су 

многи источнонемачки спортисти користили анаболичке стероиде и многа друга средства 

медицинске и хемијске природе, а у томе су били подстрекавани од стране својих стручних 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1904.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1904.
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Strihnin
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1967
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1968.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1968.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%8F%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_1988.
http://sr.wikipedia.org/wiki/Stanozolol
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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центара, па чак и од службене државне политике. Међутим, неким од тих спортисткиња се 

догодило велико зло као последица дуготрајног конзумирања хемијскихмедикамената: 

неке су родиле малформирану децу (случајеви неких, некад 

врхунских, пливачица бивше Источне Немачке које су суверено владале светским 

базенима '70-их и '80-их година XX века).[10] 

Америчка атлетичарка Флоренс Грифит Џојнер, која је 1988. поставила недостижне 

светске рекорде на 100 и 200 m (10,49 s на 100 m на америчким квалификацијама за ОИ и 

21,34 s на 200 m на самим ОИ У Сеулу) умрла је 21. септембра 1998, са 39 година у сну, од 

компликација изазваних астмом. 

Због оваквих и сличних све бројнијих примера и скандала, крајем 1990-их МОК је 

повео оштру битку против допинга, због чега је формирана Светска анти–допинг 

агенција (WADA – World Anti-doping Agency). На олимпијским играма 2000. и 2002. године 

борба је почела да доноси плодове; откривени су и кажњени неки освајачи медаља у 

дизању тегова и скијашком трчању јер су им откривена недопуштена стимулативна 

средства применом најсавременијих и најсофистициранијих научних метода. 

Али упркос свим примерима, упозорењима и претњама, на Летњим олимпијским 

играма 2004. 23 спортиста и спортисткиња дисквалификовано је због допинга. 

 

10. Награђивање победника 
 

У античко време, победник на Олимпијским играма награђиван је венцем 

од ловоровог лишћа. Данас, за све дисциплине свих спортова заступљених на олимпијским 

играма, победницима у појединачним и екипним, додељују се медаље: за прво 

место златна медаља (у стварности је то сребро пресвучено златом), за друго 

место сребрна медаља а за треће место додељује се бронзана медаља. Овај начин доделе 

одликовања уведен је на Летњим олимпијским играма 1908. На првим модерним 

играма, 1896. године у Атини, медаље је примало само двоје првопласираних, а на 

играма 1900. и 1904. године најбољима су додељиване разноразне награде и пехари. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5#cite_note-10
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Слика 6: Сребрна медаља са првих модерних олимпијских игара 

 

Баш због тога што се олимпијске игре одржавају сваке четири године, и јавност и 

спортисти их цене, и успех на њима прижељкују много више него на светским 

првенствима или разним турнирима, којих се сваке године одржава мноштво. Многи 

врхунски нпр. пливачи или атлетичари, неретко, једноставно не дођу на светска првенства 

која се одржавају у предолимпијској години да им то не би реметило зацртани план 

припрема за олимпијске игре. Наравно да је ту изузетно важна и историјска димензија 

олимпијских игара. Није зато нимало чудно да многи олимпијски победници бивају у 

својим земљама дочекивани и слављени као истински хероји, баш као што је то било и 

миленијумима раније, а у данашње време олимпијска победа доноси често и материјалну 

награду. Због свега тога и ту великим делом лежи објашњење зашто се неки спортисти 

настоје пошто-пото докопати титуле олимпијског победника, ризикујући употребом 

допинга своје здравље, понекад живот, а понекад и здравље свог потомства. 

 

11. Закључак 
 

Олимпијске игре су такмичења између спортиста у појединачним и екипним 

дисциплинама, а не између земаља. Оне окупљају спортисте које су именовали њихови 

национални олимпијски одбори, а чије је пријаве прихватио Међународни олимпијски 

одбор и који се својим спортским изведбама такмиче за стручно водство међународних 

савеза. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:1896_Olympic_medal.jpg
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Постоје многе легенде о настанку античких Олимпијских игара. Једна легенда 

говори да је игре установио сам Зевс као прославу своје победе, у бици за власт над 

оцем Хроном. Друга каже да је Херакле победио у једној трци у Олимпији, па је одлучио 

да се на ту успомену сваке 4 године одржавају такве трке. 

Зимске олимпијске игре су вишедневно спортско такмичење у зимским спортовима 

на снегу и леду. Прве Зимске олимпијске игре одржане су у Шамонију од 25. јануара до 5. 

фебруара 1924. године, Барон Пјер де Кубертен, оснивач олимпијског покрета, био је 

огорчени противник Зимских игара. Сматрао је да крше основни постулат олимпизма – 

окупљање свих спортиста на истом месту и у исто време.  

У античко време, победник на Олимпијским играма награђиван је венцем 

од ловоровог лишћа. Данас, за све дисциплине свих спортова заступљених на олимпијским 

играма, победницима у појединачним и екипним, додељују се медаље. 
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