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Сажетак 
Предмет истраживања је утицај атлетског програма 
модерних Олимпијских игара на развој атлетике. Он је 
обухватио три периода у оквиру модерних Олимпијских 
игара: еволуција атлетског програма у периоду од I-V, 
затим од VII-XI и од XIV-XXVII модерних Олимпијских 
игара. Циљ истраживања је био да се утврди какав је 
утицај имао атлетски програм на развој атлетике од 
настанка првих модерних Олимпијских игара, па до 
данашњих дана. У посматрана три периода различити 
фактори (новине у техници атлетских дисциплина, 
атлетска правила, технологија спортског тренинга, 
атлетски резултати, итд.) су различито утицали на 
проширивање атлетског програма односно на развој 
атлетике на модерним Олимпијским играма. 
Кључне речи: АТЛЕТИКА / ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ / 
ПРОГРАМ 

Fizička kultura, Beograd, 60 (2006), 1, p. 18 – 28, tab. 3, 
graph. 3,  ref. 23 
Abstract 
The subject of the research is the influence of the athletic 
program of modern Olympic Games on the development of 
athletics. It encompasses three periods within modern 
Olympic Games: evolution of athletic program in the period of 
I-V, then from VIII-XI and from  XIV-XXVII Modern 
Olympic Games. The aim of the research was to determine the 
influence that the athletic program has had since the beginning 
of the first modern Olympic Games till today. In the three 
observed periods, various factors (innovations in the technique 
of athletic events, athletic rules, technology of sports training, 
athletic results etc) influenced differently the enlargement of 
athletic program i.e. development of athletics at the modern 
Olympic games. 
Key words: ATHLETICS / OLYMPIC GAMES / 
PROGRAM 

1. УВОД 

Изворне вредности атлетике налазе се у 
такмичењу, а саставни део тога су програм и 
спортски резултат. Развој спортског резултата у  
 

атлетици је одувек окупљао пажњу великог 
броја људи у свету, и то од првих атлетских 
надметања, па све до данашњих дана. 
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Атлетика је увек била главни део 
програма Олимпијских игара (ОИ), и то како у 
античкој Грчкој, тако и у данашње време. Њена 
популарност се не огледа само са њеним 
местом на Олимпијским играма већ и са 
заступљеношћу од 211 земаља које су чланице 
Mеђународне атлетске федерације – ИААФ. На 
њену популарност, између осталог, утичу и 
медији. Преко медија на Олимпијским играма 
атлетику прати убедљиво највећи број људи на 
свету. 

Атлетски програм чине атлетске 
дисциплине које се манифестују кроз развој 
атлетских резултата. На развој атлетског 
резултата утичу новине у техници атлетских 
дисциплина, нове справе, реквизити и објекти, 
нова правила, технологија спортског тренинга и 
др. У суштини многи фактори су присутни који 
имају утицаја на развој резултата, дисциплине, 
атлетског програма у оквиру Олимпијских 
игара. 

Ово истраживање је усмерено у правцу 
откривања постојећих релација између 
атлетског програма и развоја атлетике, односно 
да ли је, и ако јесте, како је то програм утицао 
на развој атлетике, а што је и основни циљ који 
је постављен у овом раду. 

 

2. ДОСАДАШЊА  
    ИСТРАЖИВАЊА 

Увидом у постојећу стручну и научну 
литературу може се уочити да феномен утицаја 
атлетског програма на развој атлетике није био 
предмет научних истраживања код нас и у 
свету. Међутим, на основу записаних података 
о заступљености атлетских дисциплина на 
такмичењима може се сагледати генеза 
атлетског програма. 

Истраживањем доступне литературе 
(Енциклопедија физичке културе, А-О, 1975; 
Илић, 1987, 1994; Kaiser 2000, Kindersley, 2000.) 
утврђено је да су са програма модерних ОИ 
нестале следеће атлетске дисциплине: 
Мушкарци - 60 м (одржане 1900. и 1904.), 200 
м препоне (1900. и 1904.), 3 миље (1908.), 3 
миље екипно (1908.), 4 миље (1904.), 5 миља 
(1908.), штафета 1.600 м (1908.), 3000 м ходање 

(1920.), ходање 3.500 м (1908.), 3.000 м (1920. и 
1924.), 3.000 м екипно (1912., 1920. и 1924.), 
2.500 м стипл-чез (1900. и 1904.), 3.200 м 
стипл-чез (1908.), 4.000 м стипл-чез (одржане 
1900.), крос (одржан 1912., 1920. и 1924.), крос 
- екипно (одржан 1900., 1912., 1920. и 1924.), 10 
км ходање (1912., 1920., 1924., 1948. и 1952.), 
10 миља ходање (1908.), скок у вис из места 
(1900., 1904., 1908. и 1912.), скок у даљ из 
места (1900., 1904., 1908. и 1912.), троскок из 
места (1900. и 1904.), диск на грчки начин 
(1908.), диск - обе руке (1912.), кугла - обе руке 
(1912.), копље - слободан начин (1908.), копље 
- обе руке (1912.), бацање тегова (1904. и 
1912.), петобој (1912., 1920. и 1924.), 
надвлачење ужета (1900., 1904., 1908., 1912. и 
1920.); Жене - 80 м препоне (1932-1968.), 3.000 
м (1984., 1988. и 1992.), ходање 10.000 м (1992. 
и 1996.), петобој (1964.-1980.) 

Може се поставити питање: Какав је био 
смисао укидања појединих дисциплина на 
модерним ОИ? Један од могућих одговора би 
могао бити – у циљу развоја, усавршавања, 
осавремењавања атлетике. Са друге стране, 
потребно је дати одговор на питање: Какав је 
био значај увођења нових атлетских 
дисциплинa? Претпоставка да је увођење нових 
атлетских дисциплинa највећим делом имао 
утицај на развој атлетике. Из ова два тумачења 
наведеног феномена може се рећи да су и 
укидање и увођење атлетских дисциплина у 
програм ОИ имали позитиван утицај на развој 
атлетике, односно њено лидерско место које 
заузима данас у спорту. 

3. ПРЕДМЕТ  
    ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања је утицај атлетског 
програма модерних ОИ на развој атлетике. 
Проучаван је атлетски програм и развој 
атлетике модерних ОИ у периоду од првих 
игара до Првог светског рата, затим у периоду 
између два светска рата и у периоду од Другог 
светског рата до данашњих дана. Предмет 
истраживања је обухватио три релевантна 
подручја у периоду од I-XXVII Игара: 
- Еволуција атлетског програма у периоду од 

I-V модерних ОИ. 
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- Еволуција атлетског програма у периоду од 
VII-XI модерних ОИ. 

- Еволуција атлетског програма у периоду од 
XIV-XXVII модерних ОИ. 

4. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је био да се утврди 
какав је утицај имао атлетски програм на развој 
атлетике од настанка првих модерних ОИ, па 
до данашњих дана. 

После проучаваних и систематизованих 
података о настанку, развоју и утицају 
атлетског програма на развој атлетике, извршен 
је критички осврт, да би се на крају 
презентирали добијени резултати истраживања. 

5. ХИПОТЕЗЕ  
    ИСТРАЖИВАЊА 

У складу с предметом и циљем 
истраживања постављене су следеће хипотезе: 

Х1 - Еволуција атлетског програма у 
периоду од I-V модерних ОИ имала је снажан 
подстицај на развој атлетике. 

Х2 - Еволуција атлетског програма у 
периоду од VII-XI модерних ОИ имала је 
значајан утицај на развој атлетике. 

Х3 - Еволуција атлетског програма у 
периоду од XIV-XXVII модерних ОИ имала је 
највећи подстицај за развој атлетике. 

6. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА  
    И НАЧИН РАДА 

У овом истраживачком раду примењено 
је више метода: метода анализе атлетске 
теорије, историјски метод, каузално-
дескриптивни, дијалектички и статистички 
метод. Методолошко-гносеолошка вредност 
овога рада је условљена сазнајном функцијом 
сваке методе посебно и интегралном применом 
наведених метода према конкретним условима 
овог истраживања. 

У раду је посебна пажња била посвећена 
хеуристици, односно свеобухватном приступу у 

прикупљању што већег броја историјских 
извора, који су се односили на истраживану 
појаву - настанак и развој атлетског програма 
на модерним ОИ. При проучавању извора 
вршена је одговарајућа научна критика 
прикупљене грађе у околности настанка, као и 
да ли су ти извори могли да нам саопште 
ваљане и поуздане чињенице, односно 
историјску истину. 

На основу прикупљених извора, везаних 
за изучавање дефинисане појаве, након 
изведене научне критике, поступком синтезе 
дошло се до одређених закључака који су нам 
пружили корисне сугестије о могућностима и 
правцима даљег развоја атлетике.  

7. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  
    РЕЗУЛТАТА СА  
    ДИСКУСИЈОМ 

7.1. Период од I-V модерних  
       Олимпијских игара (1896-1912) 

7.1.1. Новине у техници атлетских  
          дисциплина 

Карактеристика технике атлетских 
дисциплина у овом периоду је сам њихов назив 
- првобитна или примитивна варијанта технике 
(нпр. скок у даљ, у вис, измене штафетне 
палице) и говори о нивоу технике. Свака и мала 
промена (новина) у техници доносила је 
напредак у резултату. Набројаћемо само неке. 
У спринтерским дисциплинама биле су 
присутне различите варијанте технике 
стартовања. Први који је клекао и стартовао из 
ниског старта, Томас Бурке, победио је на ОИ у 
Атини 1896. Џорџ Хорајн уводи нову варијанту 
технике скока у вис која је по њему добила име 
"Хорајн" и поставља светски рекорд 1912. 
године. Даниел Ахеарн у троскоку увођењем 
техничког детаља – скраћења другог корака 
поставља светски рекорд у троскоку, итд. 

7.1. 2. Атлетска правила 

У овом периоду донета су и прва атлетска 
правила, којима је дефинисана: дужина стазе у 
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маратону (1908.), висина и облик препона, дужина 
стазе и број сувих и водених препрека, дужина и 
тежина копља, пречник круга за бацачке 
дисциплине, прва примена фотофиниша, итд. 

7.1.3. Технологија спортског тренинга 

Период од почетка обнављања ОИ 1896. 
године, па све до 1912. године, 
карактеристичан је више по тренерској 
интуицији, импровизацији и самосналажењу 
спортиста, него по коришћењу научних 
сазнања у вези начина тренирања.  

7.1.4. Атлетски резултати 

У разматраном периоду највише су били 
обарани олимпијски рекорди у атлетским 
дисциплинама: трчање на 400 м – 7 пута и 400 
м препоне, скок у даљ, бацање диска по 6 пута, 
а најмање у десетобоју – 1 пут и 10.000 м, 
4x400 м по 2 пута. 

У табели 1. приказане су атлетске 
дисциплине у којима су били оборени 
олимпијски и светски рекорди у периоду од I-V 
ОИ. 

Табела 1.  Постигнути олимпијски и светски рекорди у периоду од I до V Олимпијских игара 

Дисциплине ОЛИМПИЈСКИ РЕКОРДИ СВЕТСКИ РЕКОРДИ 
100 м     3 1 
200 м 3 - 
400 м 7 1 
800 м 5 1 
1.500 м 5 1 
3.000 м стипл - - 
5.000 м 3 1 
10.000 м 2 2 
110 м препоне 5 1 
400 м препоне 6 1 
4x100 м 3 1 
4x 400 м 2 2 
скок у вис  3 2 
скок у даљ  6 1 
скок мотком 4 1 
троскок 3 1 
бацање кугле 5 1 
бацање диска 6 1 
бацање копља  5 1 
бацање кладива 4 - 
десетобој 1 - 
ходање на 20 км - 1 
ходање на 50 км - - 

УКУПНО: 81 21 
 

7.1.5. Атлетски програм модерних  
          Олимпијских игара  

На првим ОИ, које су одржане у Атини 
1896. програмом је било заступљено 12 

дисциплина у којима су учествовали само 
мушкарци. Током посматраног периода уведено је 
37, а укинуто је 18 атлетских дисциплина, тако да 
је на петим ОИ које су одржане у Штокхолму 
1912. атлетски програм садржао 31 дисциплину. 
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На основу анализе програма атлетских 
дисциплина у периоду од I-V модерних ОИ 

графички је приказан тренд њиховог развоја 
(Слика 1). 

Тренд развоја атлетских дисциплина на програму од I 
до V Олимпијских игара
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Слика 1.  Тренд развоја атлетских дисциплина на програму од I до V ОИ 

На основу анализе различитих сегмената 
атлетике утврђено је: да су биле присутне новине 
у техници извођења атлетских дисциплина, као и 
у процесу технологије атлетског тренинга, да је 
дошло до увођења нових правила на 
такмичењима, да су поправљани резултати 
олимпијских (81) и светских рекорда (21), да је 
дошло до значајног проширења атлетског 
програма (на сваким наредним Олимпијским 
играма било је присутно увођење нових 
атлетских дисциплина), може се закључити да је 
еволуција атлетског програма у периоду од I до V 
модерних ОИ имала снажан подстицај на развој 
атлетике, чиме је потврђена прва хипотеза - Х1.  

7.2. Период од VII до XI модерних  
       Олимпијских игара 

7.2.1. Новине у техници атлетских  
          дисциплина 

Значајне новине у техници атлетских 
дисциплина у разматраном периоду су: у 
дисциплини ходање - карактеристични покрети 
карлице, у спринту - тзв. груписани старт, у 
штафетном трчању - измена палице одозго на 

доле, препоне - напад са две руке, у скоку у даљ 
- увинуће и корачна варијанта технике, 
"стредл" варијанта у скоку у вис, у бацању 
диска – 1,5 окрет, пета-прсти - варијанта 
технике у бацању кладива, у бацању копља - 
финска варијанта, 5 корака и стопала у 
дијагоналном положају. 

7.2.2. Атлетска правила 

Атлетским правилима у периоду од VII 
до XI модерних ОИ уведен је: стартни блок у 
спринту, метална препона у облику слова "L", 
метална летва у скоку у вис, у бацању кугле - 
заштитна мрежа и кружна подлога од бетона и 
први пут се на ОИ у Амстердаму 1928. године 
појављују жене у пет дисциплина, у атлетски 
програм такмичења за жене уводи се 
дисциплина трчање на 80 м. 

7.2.3. Технологија спортског тренинга 

Период од 1920. до 1936. године 
карактеристичан је по томе да су се под 
знатним утицајем наглог развоја економске 
моћи појединих земаља, као и социјалног, 
културног, научног и техничког прогреса, 
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стварали повољни услови за развој атлетског 
тренинга. Теорија и методика атлетског 
тренинга отпочела је са постепеним 
одбацивањем примитивизма, практицизма и 
интуиције и коришћењем нових сазнања на 
основу истраживања, као што су: стварање 
нових метода тренинга у атлетици (нпр. тзв. 
понављајући интервални рад); акценат на 
опште физичкој припреми; увођење тзв 
двократног дневног тренинга; формирање 4 
периода тренинга: припремни, 
предтакмичарски, такмичарски и прелазни, итд. 

7.2.4. Атлетски резултати 

Када се саберу олимпијски рекорди код 
мушкараца и жена у периоду од VII-XI ОИ 
може се видети да их је укупно било 105. У 
односу на претходни, први период ОИ (I-V), 
где је било укупно оборено 81 олимпијских 
рекорда (само код мушкараца), може се уочити 
да их је било приближно исто. У суштини 
разликују се само за укупан број олимпијских 
рекорда које су постигле жене (Табела 2). 

Табела 2.  Постигнути олимпијски и светски рекорди у периоду од VII до XI ОИ  

ДИСЦИПЛИНЕ ОЛИМПИЈСКИ РЕКОРДИ СВЕТСКИ РЕКОРДИ 
100 м 9 11 
200 м 5 6 
400 м 5 6 
800 м 4 10 
1.500 м 4 6 
3.000 м стипл 7 - 
5.000 м 4 3 
10.000 м 3 4 
100 м препоне - - 
110 м препоне 4 7 
400 м препоне 6 7 
4x100 м 11 16 
4x 400 м 4 5 
скок у вис 6 15 
скок у даљ 2 13 
скок мотком 4 13 
Троскок 3 4 
бацање кугле 4 19 
бацање диска 8 29 
бацање копља 6 22 
бацање кладива 1 - 
Седмобој - - 
Десетобој 3 9 
ходање на 20 км - 4 
ходање на 50 км 2 5 

УКУПНО: 105 214 
 

Анализирајући светске рекорде у истом 
периоду долазимо до сасвим другачијег стања. 
Укупан број светских рекорда у периоду VII-XI 
ОИ је износио 214, што у односу на 21 из 
претходног периода представља веома значајно 
повећање. 

7.2.5. Атлетски програм модерних  
          Олимпијских игара 

У периоду VII-XI модерне ОИ дошло је 
више до укидања појединих атлетских 
дисциплина програма, него до увођења нових  
 



Драган Перишић 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 60 (2006) 1 24 

дисциплина. Формално посматрано дошло је до 
смањења атлетских дисциплина програма 
Олимпијских игара у разматраном периоду. 
Програм VII ОИ је садржао 31 атлетску 
дициплину, а програм последњих, XI ОИ у 
анализираном периоду, 29 атлетских 
дисциплина. Међутим, суштински, овде су 
присутна два битна тренутка која су утицала 
значајно на развој атлетике:  
- У периоду од VII до XI модерних ОИ дошло 

је до већег броја обарања светских и 
олимпијских рекорда у атлетским 
дисциплинама које су присутне и у програму 
данашњих ОИ. Опште је познато да развој 
рекорда на олимпијским играма, као и 

светског рекорда има изузетно велики значај 
за развој атлетике, као најактуелнијег 
представника спорта – по чему је и добила 
име "краљица спорта". 

- У анализираном периоду од VII до XI 
модерних ОИ укинуте су оне атлетске 
дисциплине које нису показале своју 
вредност за развој атлетике, а уведене су 
нове које су имале значај за развој атлетике, 
што се може потврдити њиховим 
постојањем до данашњих дана.  

На основу анализе програма атлетских 
дисциплина у периоду од VII до XI модерних 
ОИ, графички је приказан тренд њиховог 
развоја (Слика 2). 

Тренд развоја атлетских дисциплина на програму од VII 
до XI Олимпијских игара
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Слика 2.  Тренд развоја атлетских дисциплина на програму од VII до XI ОИ 

На основу анализе увођења значајних 
новина које су биле присутне у техници 
извођења атлетских дисциплина, процеса 
технологије атлетског тренинга, увођења нових 
правила на такмичењима и постигнутих 
резултата (укупно 105 олимпијских и 214 
светских рекорда), као и минималног смањења 
атлетског програма (2 атлетске дисциплине од 
укупно 31), може се закључити да је суштински 
постојећи атлетски програм у периоду од VII до 
XI модерних ОИ квалитативно имао значајан 
утицај на развој атлетике, чиме је потврђена 
друга хипотеза - Х2. 

7.3. Период од XIV до XXVII  
       модерних Олимпијских игара 

7.3.1. Новине у техници атлетских  
          дисциплина  

У разматраном периоду значајне новине 
у техници атлетских дисциплина су: у 
дисциплини 400 м препоне, растојање између 
препона Италијан Морале претрчава у 
четрнаестокорачном ритму, Едвин Мозес у 
тринаестокорачном ритму, да би Кевин Јанг 
првих пет препона претрчао у 
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дванаестокорачном ритму; у скоку у даљ - Ралф 
Бостон користио је корачну варијанту технике 
скока у даљ (са три и по корака); у троскоку - 
Руска школа (тзв. вертикалног скока) и Пољска 
школа  варијанта технике – раван скок; у 
дисциплини скок у вис - фозбери или леђна 
варијанта скока у вис; бацање кугле - леђна 
варијанта технике (О’Брајен) и ротациона 
(кружна) - варијанта технике (Александар 
Баришњиков).  

7.3.2. Атлетска правила  

У периоду од XIV до XXVII модерних 
ОИ атлетским правилима уведена је: употреба 
хронометра са стотим деловима секунде (Токио 
1964.); стаза од синтетичког материјала - тартан 
(Мексико 1968.); Замена дисциплине трчање на 
80 м препоне стазом од 100 м препоне, с тим 
што се повећала и висина препона на 0,84 м; 
уведена нова дисциплине за жене – трчање на 
400 м преко препона; скок у вис - троугаона 
летва се замењује цилиндричном; појава тартан 
залетишта, специјалних душека за доскочиште, 
спринтерица и др. утицали су на достизање 
висина скокова близу 2.5 м; скок мотком - од 
1945 – 1960. у употреби је била метална мотка, 
од 1961. мотка  од фибергласа; бацање диска - 
године 1961. ограничен је сегмент где пада 
диск на 60о  затим се смањује на 45о, да би од 
1978. године смањен на угао од 40о, док се 
висина заштитне мреже повећала од 2.74 м на  
4 м (1979. - 9 стопа); бацање копља - 
четрдесетих година XX-ог века појављује се 
ново метално копље. Почетком педесетих 
година копље "Хелд". Године 1961. сектор пада 
копља се редуцира на око 29о. Као што је био 
случај са диском, сектор пада кладива се 
смањује на 60о 1961. године, 45о  1966. и 40о   

1978. године. Мрежа постаје обавезна 1966., а 
1979. најнижа прописана висина износила је  
5 м. 

7.3.3. Технологија спортског тренинга 

Период од Другог светског рата до данас 
карактеристичан је по отпочињању бурних 
геополитичких промена у свету. Процеси 
диференцијације и интеграције у наукама 
довеле су до појаве кибернетике (посебно 
појаве теорије система, информација и 

управљања), у биологији (откривања генома и 
ДНК), информатике (успостављања 
информационих система), биоенергетике и 
других наука. Сходно томе, и теорија и 
методика спортског тренинга се почела нагло 
развијати, захваљујући пре свега интензивном 
развоју различитих наука и технологија 
базираних на интердисциплинарном приступу у 
истраживањима, практичним сазнањима и 
искуствима, као и међусобној сарадњи 
научника различитог профила, лекара, 
физиолога, психолога, тренера и спортиста из 
различитих земаља.  

7.3.4. Атлетски резултати 

Упоређујући табеле 2 и 3 види се да је у 
трећем посматраном периоду оборено знатно 
више и олимпијских и светских рекорда, него у 
другом посматраном периоду. Однос од 105 
олимпијских рекорда у периоду од VII до XI 
ОИ, наспрам 392 у периоду од XIV до XXVII, 
као и 214 светских рекорда, у другом периоду, 
у односу на 925 светских рекорда у трећем 
периоду говори да је овај период четвороструко 
богатији у односу на претходни период. То је 
значајно утицало на развој популарности 
атлетике, као и њеног суштинског развоја. 

7.3.5. Атлетски програм модерних  
          Олимпијских игара 

У периоду од XIV до XXVII модерних 
ОИ дошло је до веома значајног проширења 
програма атлетских дисциплина. Наиме, може 
се уочити да су на програму XIV ОИ биле 
заступљене 33 атлетске дисциплине, а на 
XXVII ОИ 46 атлетске дисциплине (Слика 3). 

У посматраном периоду дошло је до 
укидања само четири атлетске дисциплине. Од 
тога три дисциплине - 80 м препоне за жене, 
ходање на 10.000 м за мушкарце и петобој за 
жене су доживели следеће трансформације: 
трчање на 80 м препоне за жене замењено је са 
трчањем на 100 м препоне, а ходање на 10.000 м 
за мушкарце замењено је дужом дистанцом - 
ходање на 20.000 м и петобој за жене је замењен 
са седмобојем. У истом периоду четврта 
дисциплина која је била укинута – трчање на 
3.000 м за жене, трајала је само на трима 
Олимпијским игарама (XXIII, XXIV и XXV). 
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Табела 3.  Постигнути олимпијски и светски рекорди у периоду од XIV до XXVII ОИ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОЛИМПИЈСКИ РЕКОРДИ СВЕТСКИ РЕКОРДИ 
100 м 20 26 
200 м 27 22 
400 м 23 35 
800 м 21 27 
1.500 м 12 33 
3.000 м стипл 11 30 
5.000 м 11 39 
10.000 м 14 34 
100 м препоне 7 15 
110 м препоне 14 12 
400 м препоне 21 28 
4x100 м 22 33 
4x 400 м 10 23 
скок у вис 23 62 
скок у даљ 14 31 
скок мотком 16 97 
троскок 12 25 
бацање кугле 21 76 
бацање диска 24 61 
бацање копља 25 60 
бацање кладива 18 54 
седмобој 2 8 
десетобој 8 26 
ходање на 20 км 9 47 
ходање на 50 км 7 21 

УКУПНО: 392 925 

 

Тренд развоја атлетских дисциплина на програму од XIV 
до XXVII Олимпијских игара
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Слика 3.  Тренд развоја атлетских дисциплина на програму од XIV до XXVII ОИ 
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Интересантан је податак да су 24 мушке 
дисциплине које су биле заступљене у 
програму XIV ОИ биле присутне и на XXVII 
ОИ, изузев дисциплине ходање на 10.000 м која 
је замењена са дупло дужом дистанцом -  
20.000 м.  

Врло је интересантна чињеница, да су 
свих 12 дисциплина програма првих модерних 
ОИ – 100 м, 400 м, 800 м, 110 м препоне, 1.500 
м, маратон, скок у вис, скок мотком, скок у 
даљ, троскок, бацање кугле и бацање диска, 
остале у атлетском програму Игара до 
данашњих дана. Кроз питање - како су се оне 
задржале до данашњих дана? - може се открити 
и јасна визија тадашњих људи који су креирали 
атлетски програм.  

Жене су почеле да се такмиче први пут на 
IX ОИ у 5 атлетских дисциплина. Тренд развоја 
дисциплина атлетског програма за жене од XIV 
до XXVII ОИ је асцедентног тока. На XIV ОИ 
било је 9 атлетских дисциплина за жене, док на 
XXVII 21 дисциплина. То је период врло 
значајног проширења атлетског програма на 
ОИ за жене. Потребно је истаћи да су се данас 
жене готово изједначиле у атлетском програму 
ОИ са мушкарцима изузев у двема 
дисциплинама – 3.000 м препреке и 50.000 м 
ходање, што не значи да се у скорије време 
неће изједначити.  

На основу увођења значајних новина, 
које су биле присутне у техници извођења 
атлетских дисциплина, процеса технологије 
атлетског тренинга који се одвијао у 
квалитетнијим условима, увођења нових 
правила на такмичењима и постигнутих 
високих резултата (олимпијских - 392 и 
светских рекорда - 925), као и значајног 
проширења атлетског програма (са 33 атлетске 
дисциплине на укупно 46), може се закључити 
да је постојећи атлетски програм у периоду од 
XIV до XXVII модерних ОИ имао највећи 
подстицај на развој атлетике, чиме је потврђена 
трећа хипотеза – Х3.  

8. ЗАКЉУЧАК 

На развој атлетике утицале су у великој 
мери модерне ОИ, почев од 1896. године. Оне 
су уствари значиле за атлетику првенство света, 
што је касније и потврђено и статутом ИААФ, 

основаног 1912. године. Утицај ОИ на развој 
атлетских резултата најбоље се може уочити 
поређењем најбољих резултата постигнутих на 
појединим Играма и честим побољшањем 
светских рекорда. Атлетика се највећим делом 
развијала кроз такмичења на ОИ, а светска 
првенства су преузела допунску улогу тек од 
1983. године. 

ОИ су одиграле најважнију улогу у 
развоју атлетике, јер су се у последњих 108 
година одигравала такмичења из атлетике, за 
разлику од других такмичења као што су на 
пример, европска, балканска такмичења, 
државна првенства и сл. Оне су имале утицај на 
развој атлетике у појединим земљама које нису 
имале државна првенства. 

У периоду I - V ОИ утврђено је да су биле 
присутне новине у техници извођења атлетских 
дисциплина, као и у процесу технологије 
атлетског тренинга, да је дошло до увођења 
нових правила на такмичењима, да су се 
поправљали резултати олимпијских (81) и 
светских рекорда (21), да је дошло до значајног 
проширења атлетског програма (на сваким 
наредним ОИ било је присутно увођење нових 
атлетских дисциплина), може се закључити да 
је еволуција атлетског програма у периоду од I 
до V модерних ОИ имала снажан подстицај на 
развој атлетике.  

У периоду VII - XI ОИ дошло је до 
увођења значајних новина које су биле 
присутне у техници извођења атлетских 
дисциплина, процеса технологије атлетског 
тренинга, увођења нових правила на 
такмичењима и постигнутих резултата (укупно 
105 олимпијских и 214 светски рекорд), као и 
минималног смањења атлетског програма (2 
атлетске дисциплине од укупно 31). На основу 
тога је закључено да је постојећи атлетски 
програм у периоду од VII до XI модерних ОИ 
квалитативно имао значајан утицај на развој 
атлетике. 

На основу увођења значајних новина, 
које су биле присутне у техници извођења 
атлетских дисциплине, процеса технологије 
атлетског тренинга који се одвијао у 
квалитетнијим условима, увођења нових 
правила на такмичењима и постигнутих 
високих резултата (олимпијских - 392 и 
светских рекорда – 925), као и значајног 
проширења атлетског програма (са 33 атлетске 
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дисциплине на укупно 46), може се закључити 
да је атлетски програм у периоду од XIV до 
XXVII модерних ОИ имао највећи подстицај на 
развој атлетике. 

На основу добијених података путем 
анализе утврђено је да је на програму модерних 
ОИ од I до XXVII било укупно 79 дисциплина. 
Од тог броја 46 дисциплина постоји и данас, 
док је 33 укинуто. 

На основу прикупљених извора, везаних 
за изучавање дефинисане појаве, након 
изведене научне критике, поступком синтезе 
дошло се до одређених закључака који су нам 
пружили корисне сугестије о могућностима и 
правцима даљег развоја атлетике.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

/1/  Arlott, J. (1975). The Oxford Companion to 
Sports & Games, Oxford University Press, 
London. 

/2/  Bravo, J. (1986). Manual Tecniko dela Escuela 
Nacional de Entrenadores, Historia de las 
Tecnicas, Real Federacion Espanola de 
Atletismo, Madrid. 

/3/  Christopoulos, G., Bastias, J. (1976). The 
Olympic games, Ekdotike Athenon S.A., Athens. 

/4/  Чавин, Б. (1979). Все об олимпијских играх, 
Фискуљтура и спорт, Москва. 

/5/  Ћирић, А. (1996). Игре у Олимпији, Време 
књиге, Београд. 

/6/  Doherty, J. K. (1963). Modern Track and Field, 
Prentice-Hall Inc., London. 

/7/  Домазетовић, Љ. (2000). Античке спортске и 
Олимпијске игре – истине и заблуде, Издање 
аутора, Београд. 

/8/  Енциклопедија физичке културе А-О и П-Ж, 
(1975). Југословенски лексикографски завод, 
Загреб. 

/9/  Илић, С. (1987). Историја физичке културе, 
ИПРО ,,Партизан’’, Београд. 

/10/  Kaiser, R. (2000). Olympia – Almanach, von 
Athen 1896. bis Sydney 2000., Agon 
Sportverlag, Kassel. 

/11/  Kindersley, D. (2000). The Olimpic Games 
1896-2000., Amber Books Limited, London. 

/12/  Коковић, Д. (2004). Социологија спорта, 
Спортска академија, Београд. 

/13/  Коковић, Д. (2004). Спорт и медији, Факултет 
за услужни бизнис, Нови Сад. 

/14/  Курелић, Н. (1954). Атлетика, Спортска 
књига, Београд. 

/15/  Липовац, Ш. (1952). Олимпијске игре од 
Атине до Хелсинкија, Издање илустрованог 
листа "Дуга", Београд.  

/16/  Matthews, P. (1982). The Guinness book of 
Track & Field Athletics, Guinness Superlatives 
Limited, Norfolk. 

/17/  Правила за атлетска такмичења, Атлетски 
савез Југославије, Београд (2002). 

/18/  Стефановић, Ђ. и Гавриловић, П. (1977). 
Иновација у техници ношења штафетне 
палице, Физичка култура, Београд, 5, 374-378. 

/19/  Стефановић, Ђ. (1991). Рекорд као сегмент 
стваралаштва у атлетици, Годишњак стручно-
информативни гласник за Факултет физичке 
културе Универзитета у Београду, Београд, 2, 
100-102. 

/20/  Стефановић, Ђ. (1992). Атлетика 1 – Настанак 
и развој атлетских дисциплина, СИА, 
Београд. 

/21/  Стефановић, Ђ. (1992). Атлетика 2 – Техника, 
СИА, Београд. 

/22/  Стефановић, Ђ. и Јаковљевић, С. (2004). 
Технологија спортског тренинга, Факултет 
спорта и физичког васпитања, Београд. 

/23/  Табачник, Б. (1969). Что наиболее 
значитељного можно ожидат в развитии 
техники легкоатлетических видов в 
ближаjшие 25 лет, Легкаја атлетика, Москва, 
10, 45. 

 

мр Драган Перишић  
Спортски центар "Осечина",  
Болничка 1,14253 Осечина, 
тел. 014/51-577  


