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Увод

У различитим деловима света развили су се различити 
начини организовања спорта. 

У основи можемо рећи да се ради о подели на 
аматерски и професионални начин организовања 
спорта.



Професионални спорт

Професионални спортиста је особа која се такмичи за 
новац, у тиму или појединачно, на званичним или 
егзибиционим такмичењима, која се бави спортском 
активношћу у виду занимања, а не ради разоноде, 
здравља, навике.

Професионализација спорта, с обзиром на повећан 
захтев за такмичарским резултатима, утицала је на 
унапређење технологије тренажног процеса увођењем 
разноврсне тренажне, телеметријске и рачунарске 
опреме, метода статистичке анализе и др.



Професионални спорт

Спортски догађај у суштини чине спортисти, тренери 
судије, менаџмент спортских организација и спортских 
догађаја.

Да би се спортски догађај у потпуности реализовао 
потребни су публика, спонзори и медији.
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Аматерски спорт

Термин „аматер“ први пут је употребљен у веслању  
1835. године у листу „Bells Lief“.

За аматера се сматрао неко ко весла, а није морнар 
нити на неки други начин веслањем зарађује за живот.

Оваква дефиниција аматерског спортисте није дуго 
опстала и на конгресу у Паризу 1894.године, посебна 
комисија је дала следеће прописе о аматеризиму:



Аматерски спорт

1. Аматер је спортиста који није учествовао на 
такмичењима за новац или награду чија је вреднсот 
већа од 50$.

2. Аматеру је забрањено да се такмичи са 
професионалцима.

3. Професори или плаћени учитељи физичког васпитања 
немају право да се надмећу са спортистима аматерима.

4. Свака повреда прописа о аматеризму повлачи 
дисквалификацију аматера.

5. Статус аматера губи спортиста који стиче новац 
продајом добијених награда.

6. Новац који се скупи продајом улазница сме се доделити 
друштвима чији спортисти учествују на такмичењу.

7. Јавне опкладе су неспојиве са аматеризмом.



Остале форме аматерског спорта

1. Школски/Универзитетски спорт је у неким 
земљама доминантан са становишта улагања 
средстава и образовања кадрова. Примењује 
прецизно разрађена средства и методе селекције и 
тренинга, са израженом такмичарском 
компонентом која талентованом спортисти 
омогућава потпуну афирмацију у оквиру школског 
или факултетског клуба.



Остале форме аматерског спорта

2. „Спорт за све“ (рекреативни спорт) је форма када 
друштво осигурава одговарајуће објекте и кадрове 
који су довољно едуковани да могу производити и 
спроводити квалитета рекреативни програм.



Остале форме аматерског спорта

3. Спорт особа са инвалидитетом односи се на особе 
са инвалидитетом. Спорт значајно доприноси 
њиховом квалитетнијем укључивању у животну и 
радну средину, јер пружа велике могућности на 
плану физичке и менталне рехабилитације, као и 
интеграције у друштво.



Настанак Међународног олимпијског комитета и 
медерних Олимпијских игара

Оснивачки конгрес Међународног олимпијског 
комитета почео је 16. јуна 1894. године у Паризу.

На конгресу је било 79 делегата, 49 спортских 
организација из 12 земаља и представници у својству 
посматрача из још 21 земље. Није било представника 
азијских и афричких земаља, обзиром да је то било 
време колонијализма.



Настанак Међународног олимпијског комитета и 
медерних Олимпијских игара

МОК је конституисан осмог дана заседања – 23. јуна 
1894. године на Сорбони.

Имао је 15 чланова из 12 земаља оснивача: Аргентина, 
Белгија, Велика Британија, Грчка, Италија, Мађарска, 
Нови Зеланд, Русија, САД, Француска, Чешка, Шведска.



Настанак Међународног олимпијског комитета и 
медерних Олимпијских игара

Први чланови Међународног олимпијског комитета




