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       УВОД 

  

  

          „ Важно је учествовати, а не победити! “. Изгледа да је овај мото 
француског хуманисте Пјера де Кубертена изгубио значај у савременом 
спорту. Преовладала је жеља за славом и новцем, довела до изопаченог 
схватања правих вредности спорта, значајно изменила његову суштину.  

          Национална првенства, континентални и светски шампионати, па и 
толико популарне Олимпијске игре, постали су ништа друго до играчка 
светских моћника и машинерија за прављење новца. 

          Један спортски покрет је саграђен у потпуности на бази Кубертенове 
девизе и чини се да се на њој и одржава. Реч је о Параолимпијским играма, 
пандану модерних Олимпијских игара. 

          Основане су како би се особе са посебним потребама окупљале, 
међусобно комуницирале и откривале заједничке особине. Ресоцијализација 
кроз такмичења је главни циљ, а оствареним спортским резултатима се 
покушава да се скрене пажња и на овај део спорта. 

  

  

  

     

 

 

 

 



  ИСТОРИЈА 

  

  

          Године 1948. сер Лудвиг Гутман (Ludwig Guttman) је у енглеском месту 
Стоук Мендевил (Stoke Mandeville) организовао спортско такмичење за 
ветеране II светског рата са повредом кичмене мождине. Четири године 
касније њима су се придружили и такмичари из Холандије и тако је рођен 
међународни покрет. Први сусрет спортиста са инвалидитетом по узору на 
Олимпијске игре одржан је у Риму 1960. године, а тада је настао и назив 
Параолимпијске игре. 

          На Параолимпијским играма у Торонту 1976. спортистима 
параплегичарима су придодате и друге групе инвалида, што је допринело 
омасовљавању покрета. Тако је зачета идеја о спајању  различитих 
инвалидитетних група у овом међународном покрету. Исте године одржане 
су и прве зимске параолимпијске игре у Шведској. 

          На нашим просторима, прва организација која се бавила спортом 
особа са инвалидитетом била је Савез за спорт и рекреацију инвалида 
Југославије- ССРИЈ. Задатак му је био да подстиче, помаже координира и 
организује психофизичку рехабилитацију и ресоцијализацију особа са 
инвалидитетом. 

          Параолимпијски Комитет Југославије је основан 1999. године, 
мењао је своје име у складу са променама имена државе, да би 5. јула 2006. 
године коначно постао Параолимпијски Комитет Србије. 

  

         

 

 

 

 

 

 



РАЗВОЈ ПОКРЕТА 

  

          Данас су Параолимпијске игре елитни спортски догађај у коме 
учествују такмичари подељени у 6 група по врсти инвалидитета : ампутирци, 
слепи и слабовиди, особе са интелктуалним поремећајем, церебрални 
паралитичари, особе са повредама кичмене мождине и они који не спадају 
ни у једну од претходних група ( Les Autres ) . 

          Покрет је од својих првих дана значајно нарастао. Број учесника 
летњих Параолимпијских игара је нарастао са 400 такмичара из 23 земље на I 
играма у Риму 1960. године до 3806 спортиста из 136 земаља који су се 
такмичили у 19 дисциплина на последњим ПОИ у Атини 2004. године. 

          Параолимпијске игре се увек одржавају исте године када и Олимпијске 
игре. Од летњих игара у Сеулу 1988. године  и зимских у Албертвилу 1992. 
године, Параолимпијске игре се одржавају у истом месту у коме се организују 
и Олимпијске игре. 

          Дана 19. 6. 2001. године склопљен је споразум између Међународног 
олимпијског комитета и Међународног параолимпијског комитета, којим се 
град домаћин Олимпијских игара обавезује да по завршетку такмичења 
угости и учеснике Параолимпијских игара.         

 

 ЗЕМЉЕ ДОМАЋИНИ И ГОДИНЕ ОДРЖАВАЊА ПОИ 

  

  

Летње ПОИ: 

  

Ø       1952. Стоук Мендевил 

Ø       1960. Рим 

Ø       1964. Токио 



Ø       1968. Тел Авив 

Ø       1972. Хајделберг 

Ø       1976. Торонто 

Ø       1980. Арнем 

Ø       1984. Стоук Мендевил 

Ø       1988. Сеул 

Ø       1992. Барселона 

Ø       1996. Атланта 

Ø       2000. Сиднеј 

Ø       2004. Атина 

  

           

У будућности: 

  

Ø                   2008. Пекинг 

Ø                   2012. Лондон 

  

  

          Зимске ПОИ 

  

Ø                   1976. Орнсколдсвик 

Ø                   1980. Гејло 



Ø                   1984. Инсбрук 

Ø                   1988. Инсбрук 

Ø                   1992. Тињ- Албервил 

Ø                   1994. Лилехамер 

Ø                   1998. Нагано 

Ø                   2002. Солт Лејк Сити 

Ø                   2006. Торино 

  

          У будућности: 

  

Ø                   2010. Ванкувер 

  

  

  

       СПОРТОВИ НА ПОИ 

  

  

          Да су Параолимпијске игре постале величанствено спортско 
такмичење, показује и број спортских дисциплина које се налазе на 
репертоару и чији се број полако увећава. 

          Што се тиче дисциплина на летњим играма, њих је за сад 20. У ову 
групу спадају: 

  



Ø       Атлетика 

Ø       Стрељаштво 

Ø       Боћа ( слично као боћање ) 

Ø       Бициклизам 

Ø       Јахање 

Ø       Фудбал ( за слепе и слабовиде и за церебралне паралитичаре ) 

Ø       Голбал 

Ø       Џудо 

Ø       Дизање тегова 

Ø       Веслање 

Ø       Једрење 

Ø       Стреличарство 

Ø       Пливање 

Ø       Стони тенис 

Ø       Одбојка 

Ø       Кошарка у колицима 

Ø       Плес у колицима 

Ø       Клизање у колицима 

Ø       Рагби у колицима 

Ø       Тенис у колицима 

  

  



          На зимским ПОИ на репертоару су следеће дисциплине : 

  

Ø       Алпско скијање 

Ø       Нордијско скијање 

Ø       Хокеј на леду ( такмичари су на санкама ) 

Ø       Карлинг у колицима  

           

          Доста је дисциплина које су избачене из програма,а доста их је и на 
чекању да уђу у програм ПОИ, тако да се могу очекивати измене.                 

 

 

  ЗАНИМЉИВОСТИ         

          Од 1972. године тј. првог учешћа спортиста, тада, Југославије на ПОИ 
до данас, освојено је 108 медаља од којих су 23 златне, а оборено је и десетак 
светских рекорда у разним дисциплинама. 

          Са последњих ПОИ у Атини, параолимпијци Србије Златко Кеслер у 
стоном тенису и Милош Грлица у атлетици, донели су бронзане медаље. 

          Остварени резултати особа са посебним потребама уопште нису 
занемариви. Један од бољих примера је са такмичења у бацању копља на коме 
су учествовали параплегичари, у инвалидским колицима, и олимпијски 
репрезентативци који су се такмичили, такође, седећи у инвалидским 
колицима. Британски олимпијац - рекордер је бацио копље 66 стопа и 8 
инча, што представља знатно мању даљину од оних које постижу 
параолимпијци ( од 68 до 76 стопа ).   ( „ Педагогија спорта „ , М. Галић, 
2006., 180.стр. ) 

          Неки од догађаја који су се десили на претходним ПОИ ће можда мало 
побити мисао да су ПОИ и даље на темељу Кубертеновог мотоа. 



          На ПОИ у Сиднеју 2000. године, откривено је да је у екипу кошаркаша 
у колицима Шпаније, „ убачено “ и неколико                     „ неинвалидних “ 
такмичара. Дошло је до великог скандала, пропраћеног ригорозним казнама 
од стране IPC-а. Нису страни ни случајеви допинговања спортиста па су 
уведене редовне антидопинг контроле о којима ће више речи бити у наставку 
текста. 

         Наш резултат на претходним ПОИ 

   

Bacanje koplja - F12 
Muškarci 

Aliaksandr Tryputs, 
Belarus 

Miroslaw Pych, 
Poland 

Milos Grlica, 
Serbia/Montenegro 

 


