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Олимпијске игре
• (грч. Ολυμπιακοί Αγώνες, енг. Olympic Games, франц.
Jeux olympiques) су водећи интернационални
спортски догађај и садрже летња и зимска спортска
такмичења, у којима се такмичи хиљаде спортиста
широм света.
• Олимпијске игре сматрају се највећим светским
спортским такмичењем, са више од 200 земаља
учесника.
• Одржавају се сваке четири године –Летње и
Зимске...
• Од 1992.се одржавају наизменично, у размаку од
две године.

Античке игре
• Креирање Олимпијских игара инспирисано је Античким
олимпијским играма, које су се одржавале у Олимпији у
Грчкој, од VIII. века п.н.е, до IV. века н.е.
• Античке олимпијске игре биле су један од два централна
ритуала у Античкој Грчкој.
• Прве игре почеле су у Олимпији, као
трка младих девојака, у такмичењу за
позицију свештенице богиње Хере.
• Античке игре имале су разне спортове:
Петобој (који је садржао игру скакања, бацање диска,
бацање копља, трку и рвање),бокс, рвање, панкрацију
(врста борилачке вештине “свеборба”) и јахање.

Пјер де Кубертен
• Барон Pierre de Coubertin основао је
Међународни Олимпијски Комитет (МОК)
1894. године, а он је изабран за генералног
секретара МОК-а.
• Оснивање МОК-а је довело до одржавања
првих модерних
игара
1896.год.

Међународни олимпијски комитет
• Међународни олимпијски комитет (МОК) је
владајуће тело Олимпијског покрета и
Олимпијске повеље.
• МОК је задужен за избор града домаћина за
све Олимпијске игре, као и за организацију
игара, према Олимпијској повељи.
• МОК
одређује олимпијски програм и
спортове који ће се наћи на играма.
• Српски олимпијски комитет примљен је у
МОК у јулу 1912. у Стокхолму.

Модерне олимпијске игре
• Прве модерне Олимпијске игре одржане су
1896.године у Атини, пошто је Античка Грчка
била постојбина Олимпијских игара.
• Игре су одржане на Панатинаико стадиону,
првом великом стадиону у савременом свету.
• Учествовало је 14 држава, а 241 спортиста се
надметао у 9 спортова.
• Најуспешнији је био немачки рвач и
гимнастичар Карл Шуман, који је освојио
четири златне медаље.

• Развој Олимпијског покрета током XX и XXI

века унео је промене у Олимпијским
играма.
• Неке од њих су покретање Зимских
олимпијских игара за зимске спортовеи
спортове на леду, Параолимпијских игара
за спортисте са инвалидитетом и
Олимпијских игара младих за спортисте од
14 до 18 година.
• Прве Зимске олимпијске игре одржане су
1924. у француском граду Шамони.

Отказане ОИ
• 1916.- Летње ОИ које су требале да се одрже у Берлину
– отказане су због почетка Првог светског рата.

• 1940. –Летње ОИ које су требале да се одрже у Токију
(Јапан) и Зимске ОИ које су требале да се одрже у
Сапороу (Јапан) отказане су због избијања Другог
светског рата.

• 1944.- Летње ОИ које су требале да се одрже у Лондону
(В.Британија) и Зимске ОИ које су требале да се одрже
у Кортина д' Ампецоу (Италија) отказане су због
трајања Другог светског рата.

Одложене ОИ
Први пут у историји
Олимпијске игре које су требале да се
одрже 2020. у Токију (Јапан), одложене
су за 2021. због избијања пандемије
корона вируса COVID-19
Одлука о одлагању ових игара, договорена је на
видео конференцији између премијера Јапана
Шинзо Абеа и председника МОК-а, Томаса Баха

Симболи и церемојине
• Постоји неколико олимпијских ритуала и
симбола, као што су Олимпијска застава,
Олимпијска бакља, Олимпијски пламен
, Олимпијска химна, као и церемоније
отварања и затварања игара- свечани
дефиле.

Олимпијска застава
•

У Антверпену 14.августа 1920. први пут се на Олимпијским играма завијорила
бела олимпијска застава са 5 олимпијских кругова- плави, жути, црни, зелени и
црвени.

•

Кругови се преплићу симболизујући повезаност пет континената олимпијском
идејом.

•

Творац заставе је Пјер де Кубертен.

Олимпијски пламен
• Олимпијски пламен - симбол вечне ватре потиче из Грчке
митологије, у којој је позната прича о Прометеју, који је
украо ватру богу Зевсу и поклонио је људима.
• У знак сећања на Игре античке Грчке , пламен помоћу
сунћевих зрака конкавним огледалом, пале жене у
Олимпији, обучене у одећу античких свештеница бога
Зевса.
• Пламен је кроз Југославију
пролазио три пута: 1936. за
Игре у Берлину, 1972. за Игре
у Минхену и 1984.за ЗОИ у
Сарајеву.

Олимпијска бакља
• Упаљени пламен, као Олимпијску бакљу, штафетно
носе хиљаде тркача, преко свих континената, до града
у којем ће се одржавати Олимпијске
игре.
• Пламен се носи до истакнутог места
на Олимпијском стадиону на којем
ће, пламтити све време одржавања
игара.
• Бити Палилац олимпијског пламена је посебна част
која се указује једном у животу, и углавном припада
неком од врхунских спортистима земље домаћина.

Олимпијске медаље
• Додељивање медаља победницима је још један симбол који
се везује за Олимпијске игре.
• Направљене су од позлаћеног сребра (златне), сребра и бронзе
и додељују се тројици првопласираних спортиста у свим
дисциплинама.
• Од 1928. до 2000. на лицу сваке медаље био је лик богиње Нике,
са палмином граном у левој и
победничком круном у десној руци.
Друга страна медаље је имала
обележје државе у којој су се
одржавале Игре.

• Од 2004. изглед лица медаље је
промењен, како би се што директије указало на грчки карактер
игара.

Олимпијска свечаност
• Све Олимпијске игре започињу свечаним отварањем ,
изласком представника држава на стадион по абецедном
реду имена својих земаља.
• Увек прва излази делегација Грчке, а последња делегација
државе која организује Игре. На челу репрезентације сваке
државе иде спортиста или спортисткиња који имају част
ношења заставе своје земље
• На Олимпијским играма у Лондону 2012.године,
заставу
Србије
носио
је
Новак
Ђоковић
који је предводио 115 наших
спортиста,
који
су се такмичили у 15 спортова, 12
појединачних и 3 екипна,
а у олимпијском тиму Србије
налазило
се
79
спортиста
и 36 спортискиња.

Олимпијска химна
• Након што су спортисти – представници свих држава
ушли на Олимпијски стадион, Игре проглашава
отвореним шеф државе домаћина.
• Тада се свира Олимпијска химна и на стадион се
уноси Олимпијска застава.
• Олимпијску химну компоновао је Спирос Самарас на
текст грчког песника и писца Костиса Паламаса.
• Олимпијска химна је први пут изведена на
отварању првих Олимпијских игара у Атини
1896.године.

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS

БРЖЕ-ВИШЕ-ДАЉЕ
Ове три латинске речи, постале су олимпијски мото
1894. на предлог Пјер де Кубертена.

Овај слоган срочио је Доминикански калуђер Анри
Дидон, управник Аркеј колеџа, који је речима "Citius,
altius, fortius" започињао часове физичког васпитања.

Најуспешнији олимпијци
• Мајкл Фелпс - амерички пливач (2004-2016) - 28 освојених
медаља (23 златне, 3 сребрне и 2 бронзане).
• Лариса Латињина- руска гимнастичарка (1956-1964) -18
медаља (9 златних, 5 сребрних и 4 бронзане).
• Марит Бјорген- норвешка скијашка тркачица (2000-2018)
15 медаља (8 златних, 4 сребрне и 3 бронзане).
• Паво Нурми -фински атлетичар, познат по називу “летећи
финац” ( 1920-1928) -12 медаља ( 9 златних и 4 бронзане)
• Марк Шпиц- амерички пливач (1968-1972) -11 медаља ( 10
златних и 1 сребрна).
• Јусејн Болт –атлетичар са Јамајке (2008-2016) – 8 медаља и
све су златне.

Србија на Олимпијским играма
• Србија је до сада самостално учествовала четири пута на
Летњним и три пута на Зимским олимпијским играма.
• Дебитовала је као Краљевина Србија на Летњим ОИ
1912.године у Стокхолму , а први наредни наступ, као
Република Србија, је остварила након 96 година на
Летњим ОИ 2008. у Пекингу.
• 1992. на ОИ у Барселони, тадашњој држави Србија и
Црна Гора забрањено је учешће због санкција уведених
против државе, па су се неки спортисти у индивидуалним
спортовима такмичили као независни такмичари под
заставом Олимпијских игара
• 1994. на Зимским ОИ у Лилехамеру, наши спортисти нису
могли да наступају ни као појединци.

Успеси наших олимпијаца
Пекинг 2008
*Милорад Чавић, пливање 100м делфин- сребро
*Новак Ђоковић, тенис појединачно- бронза
*Мушка ватерполо репрезентација Србије –бронза

Лондон 2012.
*Милица Мандић, теквондо-злато
*Ивана Максимовић, стрељаштво МК пушка-сребро
*Андрија Златић, стрељаштво 10м ваздушни пиштољ-бронза
*Мушка ватерполо репрезентација –бронза

Рио Де Женеиро 2016.
*Давор Штефанек, рвање грчко-римски стил-злато
*Мушка ватерполо репрезантија Србије – злато
*Тијана Богдановић, теквондо-сребро
*Марко Томићевић и Миленко Зорић, кајак и кану К-2
1000м - сребро
*Мушка кошаркашка репрезентација-сребро
*Женска одбојкашка репрезентација Србије- сребро
*Ивана Шпановић, скок у даљ- бронза
*Женска кошаркашка репрезентација Србије -бронза

БРАВО И ХВАЛА!!!
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