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параолимпијски покрет у свету и код нас, таксономија такмичарских дисциплина, нека досадашња истраживања, као и критички 
осврт на постојећу проблематику. Овај рад има мисију да укаже на потребу укључивања младих у „вредности“ параолимпијских 
игара, да развије радозналост код истраживача, да више укључи медије и друштво, а све то у функцији развоја параолимпијског 
спорта. 
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УВОД

Разноврсни научно-истраживачки и прак-
тични рад више генерација стручњака довео 
је до формирања довољно сложеног и целови-
тог система знања из области параолимпијских 
игара. Велики полиморфни развој феномена 
параолимпијских игара у времену, образовној и 
научној кохерентности, проблемима на релацији 
наука/теорија и пракса, постојећим друштвено-
политичким идеологијама и др. утицао је да су 
данас људи у свету образовани и прихватају 
вредности, како олимпијских игара (ОИ), тако и 
параолимпијских игара (ПИ). Донедавни мото 
Међународног параолимпијског комитета – 
„Омогућити параолимпијским спортистима да 

постигну успех у спорту, надахнуће и узбуђење 
света“, замењен је новим – „Дух у покрету“.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ 
ИСТРАЖИВАЊА

Предмет истраживања представља проу-
чавање антрополошко друштвено-историјског 
фе номена ПИ. Наш задатак није био у функцији 
оправдавања постојећег феномена из спор-
та, он нема ни терапијску функцију, већ да тра-
жи феномене које ће критички да истраже, 
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(нпр. критичка мисао ће помоћи да се укло-
не негативне тенденције спортског догађаја), 
појасне, анализирају и то све поставе у видокруг 
дијалектичког јединства теорије и праксе. 

Циљ истраживања је да се кроз разматрање 
више аспеката ПИ утиче на развој научне мис-
ли и из ове области спорта, која би превасходно 
утицала на интересовање и побољшање квали-
тета технологије припреме и услова тренирања 
код особа са инвалидитетом, као и усавршавање 
стручних кадрова.

МЕТОД РАДА

Основни методи који су коришћени у овом 
раду су метод теоријске анализе и историјски 
метод.

ВРЕДНОСТИ 
ПАРАОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА

Феноменологија као философско учење 
о појавама, у нашем случају појава летњих ПИ, 
има суштинско значење за спорт. Феноменологија 
спорта има основни задатак да открије шта је то 
суштинско, на пример у процесима спортског 
тренинга и такмичења код особа са инвалидите-
том, који се показују непосредно као феномени. 
Опредељење за проучавање назначеног феноме-
на представља својеврстан изазов за истражива-
ча. Изазов, пре свега, због чињенице што се про-
блем продубљеније може проучавати, па трагање 
за новинама представља задовољство. Али, са 
друге стране, и обавезу истраживача да пру-
жи допринос развоју параолимпијског спорта са 
научно-теоријског аспекта. Полиморфија фено-
мена ПИ, спортско дело, друштвена политика и 
др. траже сталну критику, теоријску прераду (до-
пуну). Ту философија спорта управо нуди мудре, 
здраво-разумске критичке мисли које су усмерене 
ка бољитку ПИ. Да би се боље разумела пробле-
матика овог научно истраживачког рада неопход-
но је да се кроз краћи историјски осврт упознамо 
са вредностима феномена ПИ.

Краћи историјски осврт настанка
и развоја ПИ

Први спортиста са инвалидитетом, који 
се такмичио на ОИ пре појаве ПИ, био је Мађар 
Карољ Такач. Такмичио се у стрељаштву 1948. и 
1952. године. Није имао десну руку. 

Друга такмичарка у коњичком спорту је 
била Лиз Хартел, Данкиња, која је имала дечју па-
рализу, а ипак је освојила сребрну медаљу.

Први организовани атлетски догађај за осо-
бе са инвалидитетом се одржао исте године кад и 
ОИ у Лондону 1948. године.

Идејни творац ПИ је др Лудвиг Гутман, који 
је организовао спортско такмичење за ветеране 
Другог светског рата у енглеском месту Стоук Мен-
девил. На теренима болнице учествовало је 16 при-
падника британских оружаних снага (14 мушкара-
ца и 2 жене). Била је то јавна демонстрација којом 
је доказано да се и особе са телесним оштећењима 
могу бавити спортом. Године 1952. параплегичари 
Холандије су се придружили Британцима и од тада 
су се састајали сваке године крајем августа на тере-
нима Стоук Мендевила. Број учесника се сваке го-
дине повећавао (Фландер, 1975).

Прве ПИ су одржане 1960. године у Риму, 
где су и добиле назив Параолимпијске игре. Реч 
параолимпијски произилази из грчке речи παρά 
– поред, за, а то значи да се ПИ одржавају непо-
средно после ОИ. У Риму су одржана такмичења 
у шест дисциплина: атлетика, пливање, кошарка, 
стони тенис, мачевање и стреличарство.

На ПИ у Торину 1976. године спортистима са 
телесним инвалидитетом су придодате и друге гру-
пе особа са инвалидитетом, што је омасовило по-
крет. Тако је створена идеја о укључивању различи-
тих група инвалидности у овај међународни покрет.

ПИ се одржавају исте године када и ОИ, а 
од Летњих игара 1988. године у Сеулу и Зимских 
1992. у Албертвилу одржавају се и у истом месту, 
након две недеље.

ПИ су се у периоду од последњег пола века 
значајно развиле. Тако се број учесника стално 
увећавао – од 400 такмичара из 23 земље и 6 дис-
циплина у Риму 1960. године, па до преко 4.200 
такмичара из 148 земаља на ПИ у Пекингу 2008. 
године, који су се такмичили у 19 дисциплина. 
На тај начин ПИ покрет се значајно проширио. У 
табели 1 су приказане земље домаћина и године 
одржавања Летњих ПИ.
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Табела 1    Земље домаћина и године одржавања Летњих ПИ

Р. бр. Година Град Држава

1. 1960. Рим Италија

2. 1964. Токио Јапан

3. 1968. Тел Авив Израел

4. 1972. Хајделберг Немачка

5. 1976. Торонто Канада

6. 1980. Арнхем Холандија

7. 1984. Стоук Мендевил
Њујорк

Енглеска
САД

8. 1988. Сеул Јужна Кореја

9 1992. Барселона Шпанија

10. 1996. Атланта САД

11. 2000. Сиднеј Аустралија

12 2004. Атина Грчка

13 2008. Пекинг Кина

Параолимпијски  покрет у свету

Прва организација које је посвећена уна-
пре ђењу спортских могућности за особе са ин-
валидитетом била је Међународна спортска 
организација за инвалиде (ISOD) основана 1964. 
године. Оснивачи ове организације су били  Уп-
рав но тело Међународног олимпијског комитет 
(МОК) за ОИ. Године 1982. добио је нови назив 
– Међународони координациони комитет свет-
ске спортске организације за инвалиде (МКЅ). 
Успешна сарадња МОК-а и МКЅ-а резултирала је 
одржавањем Летњих ПИ 1988. године у Сеулу.

МКЅ се ширио тако што је све више укљу-
чивао не мали број држава и спортиста у спорт-
ски програм такмичења на ПИ. Ово тело је 1989. 
године реорганизовано под новим називом – 
Међународни параолимпијски комитет (IPC).

IPC је глобални управни орган Парао-
лимпијског покрета, чији је најважнији орган 
Скупштина. Она бира Управни одбор од 15 чла-
нова који воде организацију између скупштин-
ских заседања. Састоји се од 165 националних 
параолимпијских комитета (NPC).

У Скупштини NPC покрета су засупљени 
представници 165 земаља из следећих структура:

1) Међународне спортске организације:
• Међународна федерација за коњички спорт 

(FEI);
• Међународна федерација за кошарку у 

колицима (IWBF);
• Међународна тениска федерација (ITF);
• Међународна федерација за једрење особа 

са инвалидитетом (IFDS);
• Светска организација за одбојку особа са 

инвалидитетом (WOVD) и
• Светска карлинг федерација (WCF).

2) Међународне организације за спорт особа са 
инвалидитетом:

•  међународно удружење за спорт и рекре ацију 
особа са церебралном парализом (CP-ISRA);

• Међународна спортска организација слепих 
(IBSA);

• Међународна спортска федерација особа са 
менталним оштећењем (INAS-FID)

• Међународна спортска федерација количара 
и ампутираца (IWAS);

3) Представници регионалних спортских 
организација:
• Афричка спортска конфедерација особа са 

инвалидитетом; 
• Европски параолимпијски комитет (ЕРС) и
• Параолимпијски комитет океаније (ОРС).
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IРС је основао и регионалне параолимпијске 
комитете за Америку и Азију, који га заступају на 
овим континентима.

Председник Међународног параолимпиј-
ског комитета је Филип Крајвен из Велике Бри-
таније са седиштем у Бону (Немачка). Он је уједно 
и члан МОК-а.

IРС је одговоран за организовање Летњих 
и Зимских олимпијских игара. Он надзире и ко-
ординира светска првенства и остала такмичења 
и жели да створи могућност да све особе са инва-
лидитетом учствују на спортским такмичењима. 
Такође је одговоран и за спровођење законских 
аката за параолимпијски покрет. Уско сарађује 
са МОК-ом. Делегати IРС су и чланови МОК-а, 
а учествују и у одборима и комисијама. Без обзи-
ра на блиску сарадњу два управна одбора остају 
одвојена са посебним играма.

Параолимпијски покрет у Србији

Параолимпијски покрет утемељен је у 
Србији 1944. године. Спорт и телесне вежбе су 
одавно познате као средство лечења. По завр-
шетку Другог светског рата су се и код нас ства-
рале борачке организације и удружења рат-
них војних инвалида. Увидевши значај спорта у 
оспособљавању инвалида за квалитетнији живот, 
они су почели да учествују и на међународним 
такмичењима. Временом су се створили усло-
ви, па се формирао Савез за спорт и рекреацију 
ивалида по републикама. Тако је 1966. годи-
не основан Савез за спорт и рекреацију инвали-
да Југославије. Задатак овог Савеза је био да ко-
ординира рад, пружа стручну помоћ, посредује у 
размени искустава између републичких савеза, 
да оспособљава и афирмише инвалиде, помаже 
њихово укључивање у нормалне токове живота 
кроз телесне активности. У СФРЈ је 1988. године 
постојало 142 спортско рекреативне организације 
са преко 40.000 инвалида, који су се бавили спор-
том. Распадом Југославије укинуо се Савез за 
спорт и рекреацију инвалида Југославије. Ство-
рен је Савез за спорт и рекреацију инвалида Црне 
Горе, Спортски савез Србије и Спортски савез ин-
валида Војводине, који су новим Законом о спор-
ту пререгистровани 1998. године у Министарство 
за омладину и спорт Републике Србије. Од 2006. 
године постоје Спортски савез инвалида Србије и 
Спортски савез инвалида Војводине.

Параолимпијски комитет Југославије осно-
ван је 1999. године, али како се мењало име држа-
ве, тако се мењао и назив овог комитета, да би ко-
начно добио име Параолимпијски комитет Србије 
(ПОКС) на седници Скупштине од 05.07.2006. го-
дине.

ПОКС је члан IPC. Основна функција овог 
Комитета је реализација програмских активности 
везаних за врхунски спорт особа са инвалидите-
том. 

Најважније тело ПОКС-а је скупштина која 
именује председника и генералног секретара. 
Остали најважнији органи су управни одбор, над-
зорни одобор и спортска комисија која се састоји 
од стручног савета и савета спортиста.

Чланови скупштине су удружења грађана, 
спортски савези особа са инвалидитетом и 
појединци. Клубови могу присустовати седни-
цама скупштине и учествовати у расправи, али 
немају право гласа.

Спортови који су заступљени у ПОКС-у 
су: атлетика, стони тенис, стрељаштво, пливање, 
седећа одбојка, кошарка у колицима, плес у ко-
лицима, бициклизам, голбал, џудо, скијање и 
коњички спортови.

Програм ПОКС-а подразумева остваривање 
припрема за такмичење, као и учешће на регио-
налним међународним такмичењима у циљу 
остваривања норми за одлазак на ПИ, светска и 
европска првенства.

Параолимпијске игре

ПИ су спортски планетарни догађај у коме 
учествују такмичари подељени у шест група по 
врстама инвалидитета:

• ампутирци - особе које су потпуно 
или делимично изгубиле барем један 
екстремитет;

• церебрални параплегичари;
• слепи и слабовиди – са оштећеним видом, 

од делимичног оштећења до потпуног 
слепила;

• особе са интелектуалним поремећајем;
• особе са повредама кичмене мождине, које 

су приморане да се такмиче у колицима и
• особе које не спадају ни у једну од 

претходних група (les autres) – као што су 
особе патуљастог раста или оболеле од 
мултиплекс склерозе.
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• бициклизам,
• коњички спорт,
• фудбал 5 на 5,
• фудбал 7 на 7,
• голбал,
• џудо,
• дизање тегова,
• веслање,
• једрење,
• стреличарство,
• пливање,
• стони тенис,
• одбојка,
• кошарка у колицима,
• мачевање у колицима,
• рагби у колицима и
• тенис у колицима.

Краћи пресек научних истраживања

Реинолдс и сар. (Reynolds, at al., 1994) су у 
престижном светском часопису публиковали рад 
који се односи на остварења репрезентације Ве-
лике Британије на ПИ у Барселони 1992. годи-
не. Британски тим се састојао од 151. мушкарца 
и 54 жене спортиста у укупно 15 спортова. Били 
су подржани од стране пратећег особља (86), 
укључујући 12-ак из медицинског тима. Спорти-
сти су одабрани из Националног првенства од пет 
организација особа с инвалидитетом: Британски 
спортски савез инвалидских колица, Британски 
спорт слепих, спортисти са церебралном парали-
зом, Британски спортски савез ампутације и Бри-
тански спортски савез осталих спортова. У овом 
раду аутори су приказали организацију и иску-
ство медицинског тима за подршку спортистима 
са инвалидитетом. Резултати истраживања су по-
казали да су повреде/болести код спортиста биле 
сличне онима у спорту здравих. Британски тим је 
остварио треће место на таблици медаља (40 злат-
них, 47 сребрних и 41 бронзаних медаља).

Вебстер и сар. (Webster, at al., 2001) су се 
бавили испитивањем какав утицај имају спорт и 
рекреација код особа са оштећењем екстремитета. 
Утврдили су да су се могућности за особе с недо-
статком екстремитета да учествују на спортским 
и рекреативним активностима значајно повећале 
током последњих 20 година. Различити фактори 
су допринели да се овај феномен, укључујући и 
повећање јавног интереса у спорту и фитнесу, као 

ПИ имају свој заштитни знак – лого (сл. 
1). Он се састоји из три елемента у црвеној, 
плавој и зеленој боји. То су боје које су најчешће 
заступљене у заставама широм света. Облик трију 
елемената симболизује визију МОК-а, универзал-
ност параолимпијског покрета сажета је у окру-
глом изгледу заштитног знака.

Слика 1.  Лого Параолимпијских игара

Церемонија отварања ПИ иста је као и 
церемонија отварања ОИ која је установљена 
на ОИ 1920. године у Антверпену. Церемонија 
почиње дизањем заставе земље домаћина и хим-
ном. Химна параолимпијских игара је „Хим-
на будућности“ и усвојена је у марту 1996. го-
дине. Земља домаћин приређује уметнички про-
грам, музику, плес чиме представља своју култу-
ру. Након тога, на стадион улазе учесници ига-
ра, спортисти по абецедном реду. Последњи ула-
зе спортисти земље домаћина. На крају се пали 
параолимпијска бакља, коју доноси спортиста из 
земље домаћина.

Церемонија затварања ПИ се одвија по-
сле свих спортских догађаја. Спортисти излазе 
заједно без националних разлика. Параолимпијска 
застава се спушта, игре се затварају, а пламен се 
гаси. ПИ представљају изузетно значајно спорт-
ско такмичење у свету, што показује број спорт-
ских дисциплина и учесника. Постоје Летње и 
Зимске ПИ.

Таксономија такмичарских 
дисциплина на Летњим 
параолимпијским играма

Програм такмичења на Летњим ПИ се 
састоји из 20 дисциплина:

• атлетика,
• стрељаштво,
• боћа (слично боћању),
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и побољшања у свести о инвалидитету. Један од 
битних фактора је пропагандна и потражња за на-
претком у протетској технологији и дизајну. Било 
да се односи на активност у музичком наступу, 
пријатељском кругу голфера, или такмичење на 
високом нивоу, предности учествовања у спорту-
рекреацији су бројне. Оне се односе позитивно и 
на појединца и на друштво. Циљ овога рада је био 
да се пружи увид у преглед развоја и опсег спор-
та/рекреацијских могућности које су доступне 
особама с недостатком екстремитета.

Бритаин (Brittain, 2001) је покушао да 
увођењем и објашњењем социолошког аспекта 
инвалидности преместити фокус истраживања 
далеко од медицинског приступа. У раду се поку-
шало сагледати утицај друштвене перцепције ин-
валидитета и његов утицај на бављење спортом 
за особе с инвалидитетом на свим нивоима. Ау-
тор такође гледа на потребу да постоји медијска 
покривеност и да се  створе и ојачају нови погле-
ди (приступи) објашњења феномена инвалидно-
сти који су присутни унутар медицине.

Слика 2   Трка у колицима

Хао и сар. (Hao, at al., 2005) су научно 
пратили спортисте у инвалидским колицима 
(сл. 2). Утврдили су да постојеће  студије о 
тркама у инвалидским колицима нису на нивоу 
научног истраживања које би имали ефекта у 
пракси. Аутори сматрају да би у будућности 
истраживачи требали да се више и студиозније 
баве проблематиком простора енергетског 
метаболизма у тркама са инвалидским колицима. 
Приказ и резултати праћења физиолошких 
и биохемијских показатеља спорта, у овом 
раду резултирају ка промени законитости и 
одговарајућих студија које постоје о методама 
тренинга. Добијени резултати истраживања 
најбоље осликавају начин тренирања за трке у 
инвалидским колицима, постављање система 
праћења и вредновања критеријума који су битни 
да се прилагоде захтевима тренинга за трке у 

инвалидским колицима. На тај начин аутори 
су дошли до закључка да се највећи успех на 
такмичењу може остварити кроз научно праћење 
припрема спортиста за трке у инвалидским 
колицима. 

Буркет (Burkett, 2010) је у свом истраживању 
које се односи на технологију у параолимпијском 
спорту, покушао да одговори на питање – да ли је 
важније побољшање вештине или оно што је бит-
но за извођење вештине? Особе с инвалидитетом 
често зависе од помагала, како би се омогућиле 
активности свакодневног живота, као и само 
учешће на такмичењу. Технолошки развој у 
спорту може бити споран. Циљ рада је био да 
се препозна и опише постојећи технолошки 
напредак помагала која се користе на Летњим 
ПИ, и да се спроведе расправа у погледу њиховог 
унапређења у вези са припремама за наредне 
ПИ у Лондону 2012. године. Аутор је извршио 
преглед рецензиране литературе и изнео своја 
лична запажања технолошког развоја која су била 
на ПИ у Атини (2004) и Пекингу (2008). Резултати 
истраживања су показали да постојећи стандарди 
помагала могу бити лимитирајући фактор 
способности такмичара за обављање напорних 
кретних активности у својим спортовима. 
Неколико јединствених технолошких измена 
су направљене у протетици и уређајима на 
инвалидским колицима. Технологија је битна 
за параолимпијског спортисту, а потенцијалне 
технолошке предности параолимпијаца, када 
се такмиче против олимпијаца, нису још 
довољно разјашњене. Аутор је закључио да 
технологија мора одговара захтевима појединих 
параолимпијца како би могли да постижу 
боље резултате. Расправа о могућем повећању 
механичких својстава код помоћних уређаја мора 
се посматрати холистички с компензацијским 
последицама које инвалидитет ствара.

КРИТИЧКИ ОСВРТ

Да би се ваљано спровела метода теоријске 
анализе, неопходно је било, да се логички 
доведу у склад прикупљени подаци о феномену 
летњих ПИ. Кроз преглед доступне литературе 
дошло се до сазнања, да је у релативно краћем 
временском периоду последњег пола века 
постојања ПИ, перманентно присутан развој овог 
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сегмента спорта. На тај асцедентни ток развоја 
ПИ утицало је више фактора, међу којима бисмо 
могли навести: свест о значају за развој личности 
параолимпијца, пропаганда, технологија развоја 
вештачке интелигенције и др. 

Ипак, уочено је да постоји низ питања 
која нису решена. Зашто је постојећа научна/
стручна литература која се бави проблематиком 
припрема параолимпијаца за спортска такмичења 
минимално заступљена у односу на олимпијце? Да 
ли зато што простор ПИ није довољно вреднован 
као простор ОИ? Да ли због непостојања до-
вољног броја хуманих људи који би се на 
различите начине укључили у параолимпијски 
спорт? Да ли због недовољне заступљености у 
медијима? Да ли због политике државе?... Свако 
од безброј питања захтева шири простор за неку 
озбиљну расправу и долажење до решења којим 
би се остварио бољитак.

Такође је за дискусију и фундаментално 
питање образованости тренера. Да ли постоје 
специјалистичке студије за параолимпијски 
спорт? Да ли су биоенергетске способности пара-
олимпијаца исте као и код олимпијаца? Да ли ће 
усавршавање технологије вештачке интелигенције, 
која се користи код параолимпијаца, омогућити да 
остваре боље резултате од олимпијаца? Да ли су 
(ће бити) бољи тренери параолимпијаца они који 
(ни)су особе са инвалидитетом?

Чињеница је да питања има и да се сваким 
даном тај немали број увећава у вези феномена 
ПИ. Али, са друге стране је неопходно да се 
она што пре поставе у видокруг разматрања, јер 
параолимпијци желе напредак, Не би било упутно 
да се питања/дилеме око неког проблема споро 
решавају, а самим тим и квантитативно увећавају. 
Сматрамо да нико нема право и не жели да утиче 
на стагнацију или назадовање који се односи на 
простор ПИ. 

Треба имати у виду да је главна порука 
параолимпијског покрета та да инвалидност не 
представља препреку у равноправном учешћу у 
друштву, спорту и постизању циљева. Особе са 
инвалидитетом су појединци са психофизичким 
недостацима (са којима се рађају или их стичу то-

ком живота). Ови недостаци их онемогућавају да 
се формирају и остваре као потпуни прихваћени 
чланови друштва. То нису болесне особе које тре-
ба лечити, а нису ни здраве, јер имају психофи-
зичке недостатке. Зато параолимпијски покрет 
има за циљ да докаже и покаже да људи са раз-
личитим инвалидитетом могу равноправно да 
учествују у скоро свим спортским дисциплинама. 

У новим програмима образовања који 
трају већ десетак година, обухваћен је и програм 
олимпијског образовања, у коме учествују учени-
ци школа, ђаци који су учили о параолимпијским 
спортовима, о вредностима, о поукама игара у 
људском зближавању, као и о радостима које 
пружају ПИ. Тако су сва деца у читавом свету об-
разована и сви прихватају вредности, како ОИ 
тако и ПИ. 

ЗАКЉУЧАК

Телесно вежбање и спортско такмичење су 
неодвојиви део развоја човечанства. Упоредо са 
развојем цивилизације и спорт је прерастао у утак-
мицу људских вредности. У том развоју вероватно 
су пресудну улогу имале древне олимпијске игре, 
које су се одржавале у временском периоду од го-
тово 1.200 година. Захваљујући, пре свега Пјеру 
Де Кубертену, олимпијске игре су обновљене и 
прерасле у важан светски догађај. Паралелно са 
њима, пре пола века су почеле да се одржавају и 
параолимпијске игре. Оне представљају елитно 
такмичење за спортисте са различитим врстама 
хендикепа. Циљ параолимпијског покрета је да 
се на одређени начин што више приближе вред-
ностима олимпијског покрета. Параолимпијске 
игре представљају значајан феномен у спорту 
коме се све више поклања пажња у свету. Ипак, 
могло би се констатовати да она још увек није 
довоља и да је потребно знантно веће ангажовање 
целог друштва како би се хуманим акцијама 
остварио напредак у параолимпијском спорту. У 
првом реду то би се односило на подизање ква-
литета услова тренирања за спортисте инвали-
де, као и усавршавање кадрова, побољшање и 
модернизацију средстава која се користе.
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Abstract
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Paraolympic sport. 
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INTRODUCTION

Diverse scientifi c-research and practical work 
of several generations of experts have led to forming 
a complex and integral system of knowledge from 
the fi eld of Paralympic Games. Great polymorphic 
development of the phenomenon Paralympic Games 
in time, educational and scientifi c coherence, prob-
lems in relation science/theory – practice, existing 
socio-political ideologies etc. have infl uenced the 
fact that today people in the world are educated and 
accept the values of both Olympic Games (OG) and 
Paralympic Games (PG). Former motto of Interna-
tional paralympic Committee – ‘Enable Paralympic 
athletes  to achieve success in sport, inspiration and 

excitement of the world’, is substituted by a new one 
– ‘Spirit in motion’.

SUBJECT AND GOAL 
OF THE RESEARCH

The subject of this research is studying an-
thropological socio-historical phenomenon of PG. 
The function of our task was not to justify the exist-
ing sports phenomenon, it did not have a therapeutic 
function, but its function was to fi nd phenomena that 
it would critically explore (e.g. critical thought will 
help to remove negative tendencies of a sport event), 
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to clarify, analyse and put it all into the scope of dia-
lectic unity of theory and practice. 

The goal of the research is to, through consid-
ering more aspects of PG, affect the development of 
scientifi c thought from this sport area as well, which 
would mostly affect the interest and the improvement 
of quality of preparation technology and the training 
conditions of persons with disabilities, as well as the 
improvement of the professional staff. 

WORK METHOD

Principle methods used in this work are theo-
retic analysis method and historical method. 

THE VALUES 
OF PARALYMPIC GAMES

Phenomenology as a philosophic discipline 
about phenomena, in our case the phenomenon of 
PG, has essential meaning for sport. Sport phenom-
enology has its primary task to discover what is es-
sential, for example in the process of sport training 
and competition of persons with disabilities, which 
are directly shown as phenomena. The commitment 
for studying this phenomenon is by all means a chal-
lenge for a researcher. Challenge, fi rst of all, because 
of the fact that the problem can be studied more pro-
foundly, so searching for new information is a pleas-
ure. However, on the other hand, it is also an obliga-
tion of the researcher to contribute to the develop-
ment of paralympic sport from scientifi c-theoretical 
aspect. Polymorphic character of PG phenomenon, a 
sports act, social politics etc. seek for constant criti-
cism, theoretic alteration (addition). This is where 
the sport philosophy offers wise, sensible critical 
thoughts that are aimed towards the prosperity of the 
PG. In order to understand the issues of scientifi c re-
search work better, it is necessary to become familiar 
with the values of PG phenomenon through brief his-
torical retrospective. 

Brief historical retrospective of 
occurrence and development of PG

The fi rst sportsman with disability that com-
peted at the OG before the PG appeared was a Hun-

garian Karoly Takacs. He competed in shooting in 
1948 and 1952. He did not have right arm. 

The second competitor in equestrian events 
was Liz Hartel, a Danish woman that was paralysed 
by polio and still won the silver medal.

The fi rst organized athlete event for the per-
sons with disabilities was held the same year as the 
OG in London in 1948. 

The creator of the PG was Dr Ludwig Gutt-
mann, who organized sports event for the veterans 
of the Second World War in a place called Stoke 
Mandeville in England. Sixteen members of British 
Armed Forces participated on the hospital courts (14 
men and 2 women). It was a public demonstration 
that proved that persons with body disabilities can 
practise sport. In 1952 the paraplegic from the Neth-
erlands joined the British and from that time on they 
meet every year at the end of August on the court of 
Stoke Mandeville. The number of participants grew 
every year (Flander 1975).

The fi rst PG were held in 1960 in Rome where 
they got their title Paralympic Games. The word par-
alympic comes from Greek word παρά-beside, for, 
and this means that PG take place directly after OG. 
In Rome, competitions were held in six disciplines: 
athletics, swimming, basketball, table tennis, fencing 
and archery. 

At the PG in Torino in 1976 sportsmen with 
body disability joined other groups of persons with 
disability which enlarged the movement. That way 
the idea of including different types of disabilities in 
this international movement was created. 

The PG are held the same year as the OG. 
From the Summer Games in 1988 in Seoul, and the 
Winter Games in 1992 in Albertville, they are being 
held at the same place, two weeks after the OG. 

The PG have developed considerably in the 
period of last half a century. The number of partici-
pants was constantly growing – from 400 contestants 
from 23 countries in 6 disciplines in Rome in 1960, 
to over 4200 contestants from 148 countries on PG in 
Beijing in 2008, who competed in 19 disciplines. That 
way PG movement grew considerably. In table 1 host 
countries and years of Summer PG are shown.
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 Table 1  Host countries and years when Summer PG took place

No Year City Country

1. 1960. . Roma Italy

2. 1964. Tokio Japan

3. 1968. Tel Aviv Israel

4. 1972. Heidelberg Germany

5. 1976. Toronto Canada

6. 1980. Arnhem Holland

7. 1984. Stouk Mendevil 
New York

GB
USA

8. 1988. Seul South Korea

9 1992. Barcelona Spain

10. 1996. Atlanta USA

11. 2000. Sidney Australia

12 2004. Athens Greece

13 2008. Bejing China

Paralympic movement in the world

International Sport Organization for the Disa-
bled (ISOD), founded in 1964, was the fi rst organi-
zation dedicated to improving sports possibilities for 
persons with disabilities. The founders of the organi-
zation were the managing body of International Ol-
ympic Committee (IOC) for OG. In 1982 it got a new 
name – International Coordinating Committee Sports 
for the Disabled in the World (ICC). Successful co-
operation of IOC and ICC resulted in carrying out 
Summer PG in 1988 in Seoul. 

ICC grew by including not small number of 
countries and sportsmen in the sports programme of 
PG competition. This body was reorganized under 
new name – International Paralympic Committee 
(IPC) in 1989.

IPC is a global managing body of the Paralym-
pic movement whose most important body is the As-
sembly. It chooses Managing board of 15 members 
who lead the organization between the meetings of 
the Assembly. It consists of 165 National Paralympic 
Committees (NPC). 

Representatives of 165 countries from the fol-
lowing structures are present in NPC Assembly:

1) International sports organizations:
• International Federation for Equestrian Sport 

(FEI); 
• International Wheelchair Basketball 

Federation (IWBF);
• International Tennis Federation (ITF);
• International Association for Disabled Sailing 

(IFDS);
• International Organization of Volleyball for 

people with disabilities (WOVD) and
• World Curling Federation (WCF).

2) International sports organizations for persons 
with disabilities:

• Cerebral Palsy International Sports and 
Recreation Association (CP-ISRA);

• International Blind Sports Organization 
(IBSA);

• International Sports Federation for Persons 
with Intellectual Disabilities (INAS-FID) and

• International Wheelchair & Amputee Sports 
Federation (IWAS);

3) Representatives of regional sports organizations:
• African Sports Confederation of Disabled 

(ASCOD);
• European Paralympic Committee (EPC) and
• Oceania Paralympic Committee (OPC).
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The IPC also founded the regional Paralympic 
Committees for America and Asia, which represent it 
in these continents.

The President of International Paralympic 
Committee is Philip Craven from Great Britain with 
headquarters in Bon (Germany). He is also a member 
of IOC. 

The IPC is responsible for organisation of 
Summer and Winter Olympic Games. It supervises 
and coordinates  the World Championships and other 
competitions and wants to create the possibility for 
all persons with disabilities to participate in sports 
events. It is also responsible for the implementation 
of legal acts for Paralympic movement. It closely co-
operates with the IOC. The IPC delegates are also 
members of the IOC and they also participate in 
boards and commissions. Regardless of the close co-
operation, the two managing boards remain separated 
with separate games. 

Paralympic Movement in Serbia

Paralympic movement was founded in Serbia 
in 1944. Sport and body exercises are long known 
as a mean of healing. After the Second World War, 
the Fighters Organizations and War Military Inva-
lids Associations were created here as well. Having 
noticed the importance of sport in enabling the disa-
bled a quality life they started participating in inter-
national competitions as well. As the time passed, 
the conditions were made for the forming of Disa-
bled Sport and Recreation Association in the repub-
lics. Thus in 1966 the Disabled Sport and Recreation 
Association of Yugoslavia was formed. The task of 
this Association was to coordinate the work, to give 
professional help, to mediate in the exchange of ex-
perience between the republics’ associations, to train 
and affi rm the disabled, to help them integrate into 
normal life and life courses through body activities. 
In 1988 there were 142 sports-recreational organiza-
tions in the  SFRY with over 40,000 disabled persons 
who practised sports. When Yugoslavia disintegrate 
the Disabled Sport and Recreation Association of 
Yugoslavia was cancelled. The Disabled Sport and 
Recreation Association of Montenegro, the Sports 
Association of Serbia and Disabled Sports Associa-
tion of Vojvodina were made, which were, by a new 
Law on Sport reregistered in 1988 into Ministry of 

Youth and Sport of the Republic of Serbia. Sport and 
Recreation Association of Montenegro and Disabled 
Sports Association of Vojvodina have been existing 
since 2006. 

The Paralympic Committee of Yugoslavia was 
founded in 1999, but as the country’s name changed 
so did the name of this Committee, and fi nally it got 
the name of the Paralympic Committee of Serbia 
(PCS) at the Assembly meeting on 5th July 2006. 

The PCS is a IPC.member Primary function of 
this Committee is realisation of programme activities 
connected to the elite sport of persons with disabili-
ties.

The most important PCS body is the Assembly 
that appoints the President and Secretary General. 
The other most important bodies are managing board, 
supervising board and sports commission which con-
sists of professional council and council of athletes. 

Members of the Assembly are citizens asso-
ciations, sports associations of persons with disabili-
ties and individuals. Clubs can attend the Assembly 
meetings and participate in debates, but they have no 
right to vote. 

The sports represente in the PCS are the fol-
lowing: track and fi eld athletics, table tennis, shoot-
ing, swimming, sitting volleyball, wheelchair basket-
ball, wheelchair dancing, cycling, global, judo, ski-
ing and equestrian sports.

The PCS program implies carrying out com-
petition preparations, as well as participating on re-
gional international competitions for the purpose of 
meeting norms for going to the PG, World and Euro-
pean Championships. 

Paralympic games

The PG are sports planet event with the con-
testants divided into six groups according to types of 
disabilities:

• amputee – persons who completely or partially 
lost at least one limb;

• cerebral paraplegic; 
• blind and visually impaired – with damaged 

eye sight, from partial damage to complete 
blindness;

• persons with intellectual disability;
• persons with injuries of spinal chord, who 

have to compete in wheelchairs and 
• persons who do not fall under any of the 
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• athletics,
• shooting,
• bowl (similar to bowling),
• cycling
• equestrian sport,
• soccer 5 on 5,
• soccer 7 on 7,
• goalball,
• judo,
• weight lifting,
• rowing,
• sailing,
• archery,
• table tennis,
• volleyball,
• wheelchair basketball,
• wheelchair fencing,
• wheelchair rugby,
• wheelchair tennis.

Brief overview of scientifi c researches 

In a prestigious world magazine Reynolds 
et al. (1994) published the work that refers to the 
achievements of Great Britain national team on the 
PG in Barcelona in 1992. British team consisted of 
151 sportsmen and 54 sportswomen in 15 sports in 
total. They were supported by escort staff (86), in-
cluding about 12 from medical team. The sports-
men were chosen from National championship from 
5 organizations of persons with disabilities: British 
Wheelchair Sports Association, British Blind Sports, 
Athletes with Cerebral Palsy, British Amputee Sports 
Association and British Association of Other Sports. 
In this paper, the authors described organization and 
experience of medical team for support of sportsmen 
with disabilities. The results of the research showed 
that the injuries/illnesses of sportsmen were similar 
to the sport injuries of the healthy. British team took 
third place on the medal chart (40 gold, 47 silver and 
41 bronze medals).

Webster et al. (2001) questioned the infl u-
ence of sport and recreation on persons with limbs 
damage. They determined that the possibilities for 
persons with limb defi ciency to participate in sports 
and recreational activities have considerably grown 
during the last 20 years. Different factors contributed 
to this phenomenon, including also growth of public 
interest in sport and fi tness as well as improving con-

abovementioned groups (les autres) – like 
persons of short stature or persons suffering 
from multiple sclerosis.

The PG have its logo (Figure 1). It consists of 
three elements in red, blue and green. These are the 
colours that are mostly represented on fl ags around 
the world. The shape of the three elements symbol-
izes the vision of the IOC; universe character of Para-
lympic movement is embodied in round shape of the 
logo. 

Figure 1. Logo of the Paralympic Games

The PG Opening ceremony is the same as the 
OG opening ceremony as set out  at the 1920 OI cer-
emony in Antwerp. The ceremony begins with rais-
ing the host fl ag and playing the anthem. The anthem 
of the Paralympic Games is ‘Anthem of the Future’ 
and it was adopted in March 1996. The host coun-
try organizes an art programme, music, dancing, by 
which it represents its culture. After that, the games 
participants enter the stadium, in alphabetic order. 
The last to enter are the sportsmen of the host coun-
try. At the end Paralympic torch is lit, and it is carried 
by a sportsman from the host country. 

The closing ceremony of the PG takes place 
after all sports events. Sportsmen come out together 
without national differences. Paralympic fl ag is low-
ered, the games are closed and the fi re is put out. The 
PG represent extremely signifi cant sports competi-
tion in the world, which is shown by the high number 
of sports disciplines and participants. There are Sum-
mer and Winter PG. 

Taxonomy of competition disciplines on 
Summer Paralympic Games

The programme of Summer PG competition 
consists of 20 disciplines:
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sciousness about disability. One of important factors 
is propaganda and the demand for growth in pros-
thetic technology and design. Advantages of partici-
pating in sport/recreation are numerous, whether it is 
a musical performance, friendly golfer circle, or high 
level competition. They are positively related to both 
an individual and the society. The aim of this paper 
was to give insight in the summary of development 
and the range of sport/recreational possibilities that 
are available to persons with limb defi ciency. 

Brittain (2001) tried, by introducing and ex-
plaining social aspects of disability, to move research 
focus further from medical approach. In thE paper 
he tried to observe the infl uence of social perception 
of disability and their infl uence on practicing sports 
for persons with disabilities at all levels. The author 
also saw the need for media coverage and to create 
and strengthen new views (approaches) to explain-
ing disability phenomenon that are present within the 
medicine.

Picture 1. Wheelchair race  
 
Hao et al. (2005) scientifi cally followed sports-

men in wheelchairs (Picture 1). They determined that 
the existing wheelchair races studies are not at the 
level of scientifi c research that would have practical 
effect. The authors think that in the future researchers 
should deal with the problem of energy metabolism 
space in wheelchair races more and more meticu-
lously. The presentation and the results of observing 
physiological and biochemical sport indicators in this 
work result in the change of patterns and particular 
studies of training methods. The acquired results of 
the research best illustrate the way of training for 
wheelchair races, setting the system for monitoring 
and evaluation of criteria that are important to be 
adjusted to the demands of wheelchair race training. 
That way the authors came to the conclusion that the 
highest competition success can be achieved through 

scientifi c monitoring of sportsmen preparation for 
wheelchair races. 

Burkett (2010) in his research which deals with 
technology in paralympic sport tried to answer the 
question – whether it is more important to improve a 
skill or the thing which is important for performing 
the skill? Persons with disability often depend on or-
thopaedic aids in order to function in everyday activi-
ties as well as to participate in competitions. Tech-
nological development in sport can be in question. 
The aim of the work was to recognize and describe 
the existing technological advance of orthopaedic 
aids that are used in Summer PG and to carry out the 
debate about their improvement for the preparation 
for the next PG in London in 2012. The author made 
an overview of the reviewed literature and made his 
own observations on technological development in 
Athens PG (2004) and in Beijing (2008). The results 
of the research showed that the existing standards of 
orthopaedic aids can be a limiting factor of contest-
ants’ ability to perform diffi cult moving activities in 
their sports. Several unique technological alterations 
were made in prosthetics and devices on wheelchairs. 
Technology is important for Paralympics sportsmen 
and potential technological advantages of Paralym-
pics sportsmen when competing against Olympic 
sportsmen are not clarifi ed enough. The author con-
cluded that the technology has to meet the demands 
of certain Paralympics sportsmen in order to achieve 
better results. The debate about possible increase 
in mechanical features of help devices must be ob-
served holistically with compensating consequences 
that disability creates. 

CRITICAL COMMENT

In order to properly carry out theoretic analy-
sis method, it was necessary to logically adjust the 
gathered data about the phenomenon of Summer PG. 
By the review of available literature it was found that 
in relatively shorter time period of last half a cen-
tury of the existence of the PG the development of 
this segment of sport is permanently present. Several 
factors among which we could name: consciousness 
about the importance for the development of para-
lympic personality, propaganda, technology of the 
development of artifi cial intelligence etc. infl uenced 
this ascending course of  the PG development. 
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Still, it is noticed that there is a series of ques-
tions that are not solved. Why is the existing scientif-
ic/professional literature that deals with the problem 
of paralympic preparations for sports competitions 
minimally present related to the Olympic sportsmen? 
Is it because PG space is not valued enough as OG 
space? Is it because there are not enough humane 
people who would be included in Paralympics sport 
in various ways? Is it because it is not present enough 
in the media? Is it because of the state policy? Each 
of countless questions demands wider space for a se-
rious debate and problem solving which would bring 
improvement. 

Fundamental question of coaches’ education 
was also discussed. Are there any specialist studies 
for paralympic sport? Are bio energetic abilities of 
paralympis sportsmen the same as that of Olympic 
sportsmen? Will the improvement of technology of 
artifi cial intelligence that is being used by paralym-
pic sportsmen enable them to achieve better results 
than the Olympic sportsmen? Are the persons that are 
(not) with disability (going to be) better coaches of 
paralympic sportsmen? 

The fact is that there are some questions and 
that every day this large number becomes even larger 
in the connection with PG phenomenon. But, on the 
other hand it is necessary to take them in considera-
tion as soon as possible, because paralympic sports-
men want improvement. It would not be recommend-
ed to solve questions/dilemmas about some problem 
slowly and consequently to make them bigger. We 
think that no one is entitled or wants to infl uence the 
stagnation or degradation of  the PG space. 

It should be recognized that the main massage 
of Paralympic movement is that disability is not an 
obstacle in equal participation in the society, sport 
and goals achievement. Persons with disability are 
individuals with psycho physical imperfections (that 
they are born with or which they obtain in life). These 
imperfections disable them to form and realize them-
selves as fully accepted members of the society. They 

are not sick persons that need to be treated, and they 
are neither healthy because they have psycho-phys-
ical imperfections. That is why Paralympics Move-
ment has the goal to prove and show that people with 
different disabilities can equally participate in almost 
all sports disciplines. 

New education programmes that have been 
present for 10 years now, include the programme of 
Olympic education, members of which are students, 
pupils that study about Paralympic sports, values, 
morals of games in human bonding, and joys of the 
PG. That way all the children in the world are educat-
ed and all accept values of both the OG and the PG. 

CONCLUSION

Body exercises and sports competition are 
an inseparable part of the development of mankind. 
Along with the development of civilisation, sport 
grew into the game of human values. Throughout 
this development the ancient Olympic Games prob-
ably had the main role, held for almost 1,200 years. 
Thanks primarily to Pierre De Coubertin, the Olym-
pic Games were renewed end raised to be an impor-
tant world event. Together with them, half a century 
ago, the Paralympic Games were also introduced. 
They represent elite competition for sportsmen with 
different types of handicaps. The aim of paralympic 
movement is to, in a certain way, come as close as 
possible to the values of the Olympic movement. 
The Paralympic Games are important phenomenon 
in sport that is attracting more and more global at-
tention. Still, it could be said that it is not enough yet 
and that much bigger involvement of the whole soci-
ety is necessary to make progress in paralympic sport 
by humane actions. First of all it would refer to rais-
ing the quality of training conditions for the disabled 
sportsmen, as well as improving the staff, improving 
and modernisation of means that are being used. 
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