
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ (3)
Велики спортски догађаји 
-организатори, тамичари, посматрачи, 
тренери, волонтери, медији, туристи ,
људи у разним услугама ... 



Екипни спортови – сви који се изводе групно (у једној екипи више 

такмичара), а ту су најбројније спортске игре (фудбал, кошарка, одбојка, 

рукомет, ватерполо, бејзбол, крикет, хокеј и др.)

Појединачни спортови - појединац се сам бори за свој успех (атлетика, 

гимнастика, борилачки спортови, стрељаштво, пливање, скијање и др.) 

- У многим појединачним дисциплинама бодови сваког учесника из

исте екипе се сабирају да би се добио екипни победник.

- Неки спортови могу бити појединачни и групни - тенис, бадминтон, 

уметничко клизање, синхроно пливање, стони тенис, скокови у воду и др. 

Физички спортови Екипни (тимски, групни)
Умни спортови Појединачни (самостални)
Комплексни - електр. контрола          

Олимпијски Такмичарски 

Неолимпијскси Нетакмичарски (из рекр., здравс. разл.)

ПОДЕЛА СПОРTА

Око 8.000 спортских игара



ВРСТЕ СПОРТОВА
1. Тркање

2. Такмичење са противником 

3. Остали такмичарски спортови 

4. Атлетика

5. Спортови са животињама 

6. Борилачки спортови 

7. Бициклизам 

8. Екстремни спортови 

9. Гимнастика

10. Мото спорт

11. Спортови на отвореном

12. За снагу

13. Са рекетом

14. На ролерима

15. Скијање / Снежни спортови 

16. Санкање 

17. С метом 

18. Тимски спртови 

19. Мисаони спортови 

20. Ваздухопловни спортови

21. Спортови у и на води

22. Специфични – биатлон, триатлон, 

модерни петобој (мачевање, стрељаштво, 

јахање, пливање и трчање)

ПОСЕБНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Ваздушни спортови

Атлетика (стаза и терен)

Електронски спортови

Спортови издржљивости

Спортови са головима

Клизање

Спортови на снегу

Спортови снаге

Стони спортови

Спортови са метом

Тимски спортови

Спортови уз помоћ ветра

Фиктивни спортови - игрице, живот.ситуац., Хари Пот.
ОСТАЛО

Шах и бокс

Брзо јело

Ношење јаја у кашики

Екстремно пеглање

Ношење твора у панталонама

Жонглирање са торбицом (лоптом)

Бацање овчијих изнутрица

Сечење стабала – трупаца

Пицигин

Ударање лоптице о зид (Зога фалу)

Рингет - игра на леду за жене (сл. хокеју)

Трка у џаковима

Сапунске ципеле

Првобитни тенис – без рекета (теникоит)

Игра везаном лоптом (Тетербал)

Трка са три ноге

Валбал – игра лоптом о под и зид

Ношење жене

Вртење објекта на прсту



Пицигин на новосадском Штранду (у доњем делу слике)



НИВОИ СПОРТОВА

☺ Рекреативни спорт - редовни програм вежбања и такмичења –

очување здравља и физичке спремности.

☺Школски спорт - тренинзи и систем такмичења прилагођени узрасту.

☺ Аматерски спорт - спортисти појединци стичу друштвену и спортску 

афирмацију, спорт због задовољства, допунскуа зарада и сл.

☺ Спорт инвалида - окупља инвалиде и организује такмичења у циљу 

телесне и менталне рехабилитације.

☺ Професионални спорт - спортисти, њихови тренери, менаџери и др.

плаћени за своје активности и он је њихово основно занимање.

☺ Елитни или врхунски спорт - омогућава најбољим појединцима да 

постану врхунски; а врхунски из масовног бављења (по правилу).

☺ Нетакмичарски спорт - индивидуални или групни спорт - универзалне 

вредности – могу бити активне све категорије становништва.

☺ Такмичарски спорт - кључни значај придаје се победи, конкуренцији, 

жртвовању (победа постаје друго име за спорт) - спорт = рад.



Најпопуларнији – најмасовнији спортови 

Спорт
%  од укуп. 
бр. спорт. 

1. Лака атлетика (ходање, трчање) 9,60

2. Фудбал 8,40

3. Пливање (и роњење) 8,10

4. Јога 7,40

5. Бициклизам 6,40

6. Кошарка 5,70

7. Одбојка (и на песку) 5,40 

8. Хокеј 5,10

9. Тенис 4,90

10. Бодибилдинг 4,70

11. Голф 4,50

12. Спортски плес 3,80

13. Скијање 3,40

14.
Борилачки (слоб. и грчк.-рим. рв., 
бокс, џудо, вушу, карате, џиуџицу)

3,40

15. Стони тенис 3,10

16. Спортски оријентиринг 3,00

17. Национални спортови 2,70

18. Пењање по природним стенама 2,60

19. Ролер-спорт 2,00

20. Екстремни спортови 1,10

Вушу борци



Спорт Навијачи Простор

1 . Фудбал 4 милијарде Читава Земља

2. Крикет 2,5 милијарде ВБ и Комонвелт

3 . Хокеј на трави 2 милијарде
Европа, Африка, 
Азија и Аустралија

4 . Тенис 1 милијарда Читава Земља

5. Одбојка 900 милиона
Зап. Европа, Сев. 
Америка , Ист. Азија

6. Стони тенис 875 милиона Читава Земља

7. Кошарка 825 милиона Читава Земља

8. Бејзбол 500 милиона САД, Кариби и Јапан

9. Рагби 475 милиона ВБ и Комонвелт

10. Голф 450 милиона
Зап. Европа, Ист. 
Азија и Сев. Амер.

Популарност спортова по броју навијача



➢ Спорт условио и утицао на развој различитих активности и делатности: медији (на Летњим

ОИ више акредитација за медије него за спортисте - 15.000 према 10.000.), произвођачи

опреме, франшизе, спортски клубови са бројним стручним профилима, лекари, адвокати,

адвокатске канцеларије тренери, разни саветници, баштовани, економи... Архитектура

специјализована за пројектовање стадиона и других објеката. Велики новац у оптицају.

➢ Развијају се индустрија, занати, и друге делатности - грађевинска, текстилна, дрвна,

кожна, аутомобилска; забава, медијски сектор и туризам.

➢ Уговори професионалних спортиста, спонзорства, оглашавања и јавне субвенције са

великим новцем. Спортска клађења – велики новац.

➢ Неки спортски клубови су велике компаније.

➢ Спортска опрема, телевизијска права и друго утичу на спортски и економски развој.

Џакарта – Стадион Гелора Бунг Карно 



Србија - будући национални стадион
250 милиона евра, 55.000 места

(близо аутопута и аеродрома)





Коњичка опрема



➢ Удио БДП-а који се остварује у спорту је већи у најразвијенијим земљама –

због великих инвестиција (стадиони, хале, терени) али и великог удела који

појединци и домаћинства издвјају за спорт.

➢ Без волонтирања, удео спорта у француској привреди 2003. је био 1,73% БДП-а 

или 27,4 милијарде €. Потрошња појединаца и домаћинстава је више од 50% тог

износа (14,2 милијарде) - 3,7 милијарди потрошено на спортску одећу и обућу, 

2 на трајна добра, 2,7 на остале робе и 5,8 на услуге. 

➢ Процењује се да 100.000 запослених (58% мушкараца и 42% жена) ради у 

спортском сектору Француске.



➢ Професионални спортисти све видљивији – више такмичења, више новца. Све више 

волонтера и аматера спортиста има побољшан приступ спорту – и све атрактивније 

одморе са већом потрошњом. 

➢ Гледаоци присуствују све спектакуларнијим такмичењима. 

➢ Разне злоупотребе – корупција, финансијске и земљишне злупотребе, допинг, 

штетност додатака исхрани или напитака, загађивање околине, отпад, мржња, 

дискриминација, много ТВ прен.- заглупљивање ... Минимизирти негативности. 

➢ Агенда 21 МОК-а. Повезаност спорта, здравља, економије и животне средине. Везе 

са околином и здрављем су очигледније код „спортова на отвореном“, али нису 

занемарљиви ни утицаји спортова у затвореном простору или такозваних

„аутомобилских“ или „механичких “ спортова (позитивни и негативни утицаји).

➢ После одлука конгреса у Рију (јуни 1992) Олимпијски покрет од 1999. сматра да је 

животна средина трећи стуб олимпизма, уз спорт и културу – “зелене" ОИ и стално 

координирање спорта и животне средине на глобалном и рег. нивоу.

Ленс

Амстронг

Илегални путеви дроге



Атлетичари са ОИ 525. п.н.е.

Олимпијски маратон 1896.

Победник маратона 1896.

Спиридон Луис

АТЛЕТИКА БАЗА СВИХ СПОРТОВА
СПРЕМНИ И ПОЈЕДИНЦИ И ЕКИПЕ,

СПРЕМНИ И ВОЈНИЦИ И ПОЛИЦАЈЦИ



Грчко-Персијски ратови 500-479. г.п.н.е.
- војници добро припремљени и психичики и физички



Ахеменидско (Персијско) царство
520-330. п.н.е. оснивач Кир (5,5 милиона km², 
30-50 мил.ст. или 46% ст. Старог света) 

Персијски војници 
из гарде бесмртних

Грчка фаланга



Персијски бродови

Грчки брод

Грчка фаланга

Војници спремни и 

на копну и на води.

Спремнији побеђују!



МАРАТОНСКА БИТКА 

Време: август/септ. 490. п.н.е.

Место: Маратон, Грчка

Резултат: Одлучна победа Грка 

Сукобљене стране

Атина
Платеја

Персијско царство

Команданти и вође

Милтијад
Калимах

Датис
Артаферн

Јачина

~10.000 Атињана
~1.000 Платејаца

~25.000 пешака
~1.000 коњаника
200.000-600.000 и 10.000 
(Разни антички извори)

Жртве и губици

192 мртвих Атињана
11 мртвих Платејаца 

6.400 мртвих

ГРЧКО-ПЕРСИЈСКИМ РАТОВИМА 

претходио Јонски устанак

499-494. п.н.е.

„Јер ако се са мном сложиш да 

морамо да се боримо, земљу своју 

учинићеш слободном, а град свој 

најбољим у читавој Грчкој. Али ако 

одлуку донесеш да се не боримо, 

изгубићемо све.” 

Надахнуте речи Милтијада, атинског 

генерала, упућене саборцу генералу 

Калимаху.

Маратон данас - Маратонска битка 490. п.н.е. (34,5 km

од Атине) - Грци ↔ Персијанци - за победу малобројнијих 

Грка била је важна припремљеност и одлучност!



Александар Вел.
Пешадија:
12.000 Македонаца

7.000 савезника

5.000 најамника

7.000 Одриза, Трибала и 

Илира

Стрелаца 4.500

Коњица:

1.800 македонских

1.800 тесалских

600 из остале Хеладе

укупно 4.500

900 трачких и пеонских 

извидника

Дарије III
Пeшадија:
40.000 персијске 

пешадије

10.000 бесмртника

30.000 грчких 

плаћеника

Коњица:

20.000 Персијанаца

20.000 коњаника

неколико десетина 

хиљада грчких 

плаћеника

Грчка 336. г.п.н.е.

Александар Велики -Македонски
(356-323) од детињства подучаван (Аристотел),
а спремао се за ратника и војсковођу. Год. 334.
п.н.е. креће у освајање света! Да би владао
Светом мора победити Персију, а за то је
потребна способна војска!

ГРЧКА ПЕРСИЈА

Демостен, Тукидид и Херодот сматрали су 
Македонце варварима.  За старе Грке, варвари су 
били сви који нису говорили грчким језиком. 



Освајања Александра Македонског 

и најзначајније битке и опсаде 334-323. г.п.н.е.
(Граник (1), Халикарнас (2), Иса (3), Тир (4), Газа (5), 

Гаугамела (6), Персополис (7), Ешата (8), Хидасп (9)  

- код Хидаспа Александар осниова насеља Букефала и Никеа)

__

__ __ __

__
__

__

__

__

__

1

2 3

4

5

6

7

8

9



Битка код реке Граник 334. г.п.н.е.
Александар Велики ↔ Дарије III; Грцима
отворен пут за освајање Блиског истока

Време: рано лето 334. п. н. е., река Граник, Пропонтида

Сукобљене стране

Коринтски савез Персијанци и грчки плаћеници

Јачина

Пешадија: укупно. 32.000
12.000 Македонаца
7.000 савезника
5.000 најамника
7.000 Одриза, Трибала и Илира
1.000 стрелаца и тзв. Агријана

Коњица: укупно 5.100
1.800 македонских
1.800 тесалских
600 из остале Хеладе
900 трачких и пеонских извидн.

Пешадија: 5.000–20.000 грчких 
плаћеника хоплита 
Коњица: 10.000–20.000 
коњаника
Укупно: 20.000–30.000  

(савремена процена)

300 до 400 убијених 
1.150-1.380 до 3.500-4.200 рањ.

Убијено 3.000 пешака, 1.000 
коњаника, 2.000 заробљних



Битка код Иса (новембар 333. г.п.н.е)

Македонци

Персијанци

Коринтски савез Персијско царство

Александар Велики Дарије III

Војска: 5.000 коњаника
26.000 пешака

Војска : 20.000 коњаника
40.000 перс. пеш; 10.000 бесмртника
30.000 грчких плаћеника

Погинулих око 500 Више десетина хиљада погинулих



(лука)

(лука)

Детаљ са опсаде Тира 
новембар 333. п.н.е. 

- август 332. п.н.е.

Феникија

Македонија -
Коринфски савез

Житељи Тира

Александр 
Македонски

Цар Азимилк?

Војска: 30-35  
хиљада војника

9-10  хиљада  
грађана

Погинуло 400  
војника

Убијено:  
8-9  хиљада 

мушкараца Тира;
30.000

заробљено



Тир (Сур) 1934.

Сидон  (Саида)

Библос - у првом плану 
остаци античког насеља

Најзначајнији градови Феникије

Главна улица 
- остаци античког Тира

Остаци
феничког 
Сидона



Феникија



БИТКА КОД ГАУГАМЕЛЕ (код Мосула)
1. октобар 331. п.н.е. (победа Македонаца)

Сукобљене стране

Македонци и савезници 
Персијанци и грчки 
плаћеници 

Команданти и вође

Александар Велики Дарије III

Јачина

7.000 коњаника
40.000 пешака

око 100.000 војника

Жртве и губици

најмање 4200 убиј. и рањ. око 40.000 убиј. и рањ.



Персијска врата

Персијска врата
на планини Загрос

Загрос (4409 m)

Битка за персијска врата (код Персополиса) 

20. јануара 330. п.н.е. – Победа Грка

Македонија
Коринтски савез

Персија 
(Держава Ахеменида)

Александр Македонски Ариобарзан

Војска:
17 хиљада

Различити подаци:
40.000 (Arrien)

25.000 (Diodore de Sicile)
700-2.000 (Encyclopædia Iranica)

5-9  хиљада Огромни (по некима сви погинули)



Битка код реке Хидаспе (данас у северном 
Пакистану мај - јун 326. п.н.е. – Победа Грка

Грци Порова војска

Заповедници

Александар Велики Пор (Порус)

Војска

4.000 коњаника
50.000 пешака

6.000 коњаника
30.000 пешака
200 бојних слонова

Губици

Велики губици пешака
(900-4000 мртвих)
Неколико  коња и 
коњан.

Готово сва коњица,
велики губици 
пешадије,
100 бојних слонова

Пор довед пред Александра



Краљевства Александрових наследника (његови генерали) -

Антигона, Птолемеј, Селеук, Лизимах и Касандeр око 305. п.н.е.



Грчке територије око 188. године п.н.е.



1. Тркање
* „Људски погон“ (трчање, пливање,...)

* Бициклизам, веслање, кану, ...

* Мотоциклистичке трке, једрење, глисери..

2. Такмичење са противником
* Борилачки (џудо, карате, бокс, аикидо..)

* На терену (тенис, бадминтон, одбојка..)

* Тимски (фудбал, рагби, хокеј ...)

3. Остали такмичарски спортови

* Погађање мете (стрељаштво, голф,  

стреличарство, пикадо ...)

* Оцењивачки спортови (гимнастика, 

скокови у воду, бодибилдинг...)

* Снага (дизање тегова, бацање кугле...)

4. Атлетика

* Скокови (троскок, даљ, вис, мотка),

* Трчање (кратке стазе, средње стазе,                              

дуге стазе - маратон, 

полумаратон, ултамаратон ..)

* Бацања (диска, кладива, потковице, 

копља, кугле)

* Брзо ходање

5. Борилачки 

спортови

* Аикидо

* Бокс

* Капоера

* Мачевање

* Џудо

* Џиуџица

* Капап 

* Карате

* Кендо (мач)

* Нагината 

* Самбо

* Сумо рвање

* Теквандо

* Винг чун

* Рвање

* Ву шу

* Кик бокс



Маратон човек против коња је годишњи маратон, а такмиче се тркачи и јахач

на коњу, а одржава се у велшком граду Ланвртид Велс (Llanwrtyd Wells).

Такмичење је започело 1980. године, када је локални земљопоседник Гордон Грин

начуо дискусију између двојице људи у његовом пабу Нојад Армс (Neuadd Arms). Један

од људи је тврдио да је на великој дистанци у природи човек једнак било ком коњу.

Грин је одлучио да се овај изазов испроба пред јавношћу, и организовао је трку.

Ово није била прва трка човека са коњем.

У 18. в., човек Гуто Нит-Бран (Guto Nyth-Brân) тркао се са коњем у велшкој грофовији

Кардиганшир (Cardiganshire) и победио.

Историја трке
- Године 1982., рута је благо измењена, да би такмичење било равноправније: стаза је

мало краћа од традиционалног маратона од 22 миље, али је терен захтевнији.

- 1985. и бициклистима је било допуштено учешће - и те године, америчка шампионка у

бициклизму, Џеки Фелан (Jacqui Phelan) је тесно изгубила од најбржег коња;

- 1989. британски бициклиста, Тим Гулд (Tim Gould) је победио најбржег коња за три

минута - први пут човек је у трци званично победио коња?;

- 1994. брдским бициклима је забрањено даље такмичење, јер британски закон не

дозвољава трку бициклима по овим стазама;

- 2004. на 25. трци победио је Хав Лоб (Huw Lobb) - време 2 сата, 5 мин. и 19 сек. То је

био први пут да човек који трчи победи на трци, и Лоб је освојио награду од 25000

фунти (која је расла за 1.000 £ годишње од оснивања такмичења). Ова трка је имала и

највише такмичара - 500 тркача и 40 коња.

Трка човека и коња



НАЈПОЗНАТИЈЕ

БОРИЛАЧКЕ

ВЕШТИНЕ



Кендо (Јапан око 800. године 

- мачевање - ум, мач и тело су једно)

Самбо (Русија) - самоодбрана без оружја 

- спајање народних борилачких вештина са 

џудоом и џијуџицом

Капап или Крав мага (Израел)
Борба прса у прса укључује технике бокса, џудоа, 

рвања, борбе ножевима, борбе палицама и 

онеспособљавање ватреног 

оружја - данас нагласак 

на самоодбрани.

Палице 

за капап Ненадмашан у слободној борби (ultimate-fight)



Нагината џицу данас

Нагината самураји 1870.
(нагината је оружје које користе)

Прво коришћење нагината оружја

(дуги мач) потиче из друге половине 

VII века у Јапану.



Бициклизам
BMX

Циклобал

Циклокрос

Планински бициклизам

Друмски бициклизам

Бициклизам на писти

Лежећи (пара) бициклизам

Екстремни спортови
Скејтборд

Сноуборд

Мотокрос

Скок с еласт.канапом (банџи)

Војни фитнес 

Скокови са падобраном

Сурфовање

Бодибординг

Ултра-маратон ...

Гимнастика
Аеробик

Акробатика

Уметничка гимнастика

Ритмичка гимнастика

Трамбулина

Мото спорт
Аутоспорт

Трке чамаца

Трке моторцикала

Остало
Борба робота

Плес

Спортови за људе са

посебним потребама

Слободни фудбал

Хокеј ногом

Модерни петобој (мачевање,

стрељаштво, јахање, пливање 

и трчање)

Триатлон

Британске гимнастичарке на ОИ у Лондону 1908.

Ритмичка 

гимнастика



БИЦИКЛИЗАМПо неким изворима - први бицикл нацртао 
Микеланђело. Понегде се наводи (нема 
доказа) да је  први бицикл направио 
Сирак 1790, а 1818. Драис у Паризу 
представља двоколицу (без педала).



Око 1820.

Почетак 20. в.

Ватрогасни бицикл

Вашингтон 1886..







Уганда

Лондон

Пољска Танзанија





Тандем бицикл

1898.

Склапајући

Амстердам - такси За лежећи положај

Двосед



БМХ – теренски бицикл

Планински бициклизам



Динамо за 
производњу струје

Такмичење на 

писти - сала



За инвалиде

2014.

Бицикл - ручни погон



Веломобил

Ручни погон

Шампионат 

Аустралије



Месечев веломобил



Играње фудбала на бициклу

Амерички фудбал 

на једноциклу



Први дан
• 100 m
• Скок у даљ
• Бацање кугле
• Скок у вис
• 400 m

Други дан 
• 110 m препоне
• Бацање диска
• Скок мотком 
• Бацање копља
• 1500 m

Триатлон
(пливање, вожња бицикла, трчање)

Десетобој мушкарци

Први дан
• 100 m
• Бацање диска
• Скок мотком
• Бацање копља
• 200 m

Други дан
• 100 m препоне
• Скок у даљ
• Бацање кугле
• Скок у вис
• 1500 m

Десетобој жене

Седмобој за жене у 2 дана: 
1. дан: 100 m препоне, скок у вис, 

бацање кугле, 200 m

2. дан: скок у даљ, бацаље копља, 

800 m

Седмобој у дворани за мушкарце је 

скраћени облик десетобоја: 
1. дан: 60 m, скок у даљ, бац. кугле, скок у вис

2. дан: 60 m препоне, скок мотком, 1000 m

https://en.wikipedia.org/wiki/Javelin_throw


Спортови на отвореном
Бацање

Кретање кроз кањоне

Пењање

Пењање уз стене

Планинарење

Фризби (летећи диск)

Оријентиринг

Псеће соаонице

Спортско пецање

Спортови снаге
Бодибилдинг

Дизање терета (Powerlifting)

Надвлачење конопца

Дизање тегова

Са рекетом
Бадминтон

Краљевски (реални) тенис

Меки тенис

Сквош

Стони тенис

Тенис

Скијање и спортови на снегу
Ски маратон

Скијање на води

Уметничко клизање

Брзо клизање

Алпско скијање

Скијање на неуређеним стазама

Бијатлон

Скијашко трчање

Скијање на кратким скијама

Скијање слободним стилом

Скијање на трави

Нордијска комбинација (ски трчање и скокови)

Скијање на ролерима

Боб

Скијоринг (скиј. са псећом вучом)

Скијашки скокови

Теренско скијање

Брзо скијање

Телемарк скијање

Сноуборд

Сноуборд слободним стилом

Екстремни сноуборд

Спортови у којима се користе санке
Боб

Санкање

Скелетон

Телемарк скијање 

– пета није фиксирана

Бијатлон

Скелетон Скелетон



Ројал (реал) – краљевски (реални) тенис

Игралиште 

(хала) у Њукаслу

Тенис 

некада

Правила и бодовање слични као у 

савременом тениског. Са шест 

освојених гемова добија се сет, без 

потребе за разликом од два гема 

при резулату 5:5. Мечеви се играју 

у три сета (два добијена) или на 

великим турнирима у пет сетова за 

мушкарце (три добијена). Лоптице 

пречника 64 mm, ручне израде -

језгро од плуте, а преко слој тешке 

вунене тканине. Рекет дуг 690 mm.

Димензије терена су 29,3 × 9,8 m

(плус – минус 1 до 2 m).



Сквош

Два или четири играча на затвореном игралишту.  

Један од најбржих и најисцрпљујућих спортова. 

Лоптица од каучука (242 km/h). Пауза између две 

измене удараца не сме прећи 10 секунди.

Рекет (од 686 mm дуг и 

215 mm широк) и 

лоптица (пречник 

39,5-40,5 mm, тежине 

од 23 до 25 g)

од гуме.

Детаљ са Отвореног

првенства САД у 

сквошу 2011.

Терен је окружен са четири зида. На терену је 

линија напада, раздваја предњу и задњу страну 

и полуобучне линије, раздвајајући леву и десну 

страну стражњег дела терена, стварајући три 

"кутије« (поља): предња половина, задња лева 

четвртина и задња десна четвртина. Оба задња 

поља садрже мања сервисна поља (кутије). 

Ознаке на поду су важне само док се сервира. 

Димензије терена: дужина 9750 mm плус-минус 

10 mm, ширина 6400 mm плус-минус 10 mm, 

висина 5640 mm и дијагонала 11665 mm плус-

минус 25 mm. Сервис изнад сервисне линије 

(средња на предњем зиду), лоптица се враћа на 

под, удара је други играч и тако наизменично 

до освајања поена. Игра се на три добијена сета

до 11 поена (разлика мора бити два поена). 



Спортови са клизаљкама и ролерима
Уметничко клизање

Хокеј са ролерима

Клизање на ролерима

Брзо клизање на кратким стазама

Брзо клизање

Синхроно клизање

Спортови са метом

Стреличарство 

Атлатл

Билијар

Боћање

Куглање

Крокет

Карлинг

Пикадо

Голф

Бацање потковице

Гађање ласером

Куглање на трави

Стрељаштво

Обарање чуњева

Тимски спортови
Еирсофт – војна игра гађања

Алтимет фризби (Разби, Фризби)

Амерички фудбал

Аустралијски фудбал

Бенди (слично хокеју) 

Бејзбол

Баскијска пелота

Канадски фудбал

Кану поло

Карлинг

Келтски фудбал

Корфбол

Кошарка

Крикет

Лакрос

Нетбол

Одбојка

Пеинтбол

Поло

Рукомет

Рагби

Рушење чуњева

Софтбол

Флег Фудбал (сл. Амрич. 

фуд . без конт. играча) 

Флорбол

Фудбал

Футсал

Хазена

Хокеј

Хокеј на трави

Хокеј на леду

Хокеј на ролерима

Синхроно клизање

Боћање



Крокет

Крокет (Croquet) 

- Циљ дрвеним маљем ударити куглу и сa што мање 

покушаја протерати је кроз жичане голове у облику 

изврнутог латиничног U. 

- Голови су размештени по игралишту одређеним 

системом, а редослед удараца унапред одређен. 

- Крокет играју 2 до 8 такмичара у 2 екипе, на равном 

травнатом терену произвољних димензија. 

- Право на додатни ударац се добија ако се погоди 

гол или ако се својом  лоптом удари противничка.

- Популаран у Француској у 16-17. веку, као „Пај мај“.

- Игралиште на равној ливади величине 20 m x 40 m.

- За игру потребна: два дрвена кочића дуга 40 cm,  

ознчавју почетну и завршну тачку игралишта; 12 до 

20 (голова) од јаче жице; маљ дуг 80-100 cm,  

ваљкасте главе од тврдог дрвета дужине 15 cm и 

промера 7-8 cm; 8 различито обојених кугли плава, 

наранџаста, црна, жута, смеђа, зелена, љубичаста и 

тамно црвена промера 9 cm, тежине 350-400 g.



Атлатл

Оружје старијег палеолита



КОРФБОЛ (бацање лопне у корпу)

Од 1902. у Низоземској по угледу на шведски 

рингбол (обруч на 3 m). Корпа на стубу на 

висисни 3,5 m, пречник корпе 39-42 cm. Стуб 

је на 2/3 растојања од центра до аут линије. 

Терен 20 ● 40 m. Екипа 8 играча, 4 мушкарца 

и 4 жене. Низоземска (100.000 играча), 

Белгија, Тајван, САД, Немачка, Тајпех...

Игра се на травнатим теренима, на бетону, у 

сали и на песку.

Терен за корфбол

Најзначајнија такмичења у 2019.





Штап са мрежом, 

лопта и кацига

• Измислили је северноамерички индијанци "на задовољство 

Створитеља" јер су играјући је племена међусобно решавала конфликте. 

• Играју две екипе по 10 играча (9+ голман - мушки), 12 жене.

• Играчи у три групе (у свакој по 3): нападачи, везни и одбрана. 

• Циљ игре је гуменом лоптом постићи погодак, користећи при 

томе штап с пришвршћеном мрежицом на врху за хватање 

лопте, додавање саиграчу или шут на гол. 

• Игра се 4 пута по 15 минута.

• Лакрос се игра на терену идентичне величине фудбалског 
(дужина 100 m, а ширина 54-60 m).

• Офсајд је једно од важнијих правила. На једној половини терена 

увек мора да је минимум 3, а максимум 6 играча из једне екипе. 

Ако је мање од 3 или више од 6 играча, екипа је направила офсајд.

• Не постоји корнер, а аут је на све 4 стране терена.
• Највише се игра у САД (посебно Ирокези) и Канади.

ЛАКРОС



Индијанци играју лакрос око 1846-1850.

Лакрос на песку

Игралиште

за лакрос



Флорбол

Флорбол 
- 6 играча са голманом - у затвореном простору. 

- Терен ограђен, димензије 18-22 m шир., 36-44 m дуж.

Ограда висока 50 cm, а углови терена заобљени. 

- Голови широки 160 cm и високи 115 cm, дубина 65 cm

и удаљени су 2,85 m од најближе ограде.

- Штап је краћи од хокејашког, максимална дужина

штапа је 114 cm, не тежи од 350 грама.

- Пластична лоптица - штапом се убацује у гол - тешка

23 g, пречник 72 mm. Садржи до 26 рупа пречника

10 mm. Брзина и до 200 km/h.

- Најпопуларнији: Чешка, Финска, Шведска, Швајцарска,

брзо напредује у Аустралији, Канади, Немачкој, Јапану

Србији, Мађарској, САД ...

Лопта за флорболИгралиште

за флорбол

и палица



Спортови у или на води
Веслање

Скијање на води

Роњење

Једрење

Подводни хокеј

Сурфовање

Пливање

Синхроно пливање

Спортски риболов

Кану

Кајак

Вејкборд (Вејксурфинг – спортисту 

вуче пловило)

Ватерполо 

Змајеви чамци 

Бодибординг

Kеитсурф

Слободне трке јаких бродова  

Сурф спашавање

Фигуре на води

Сурфовање на ветру

Ваздухопловни спортови
Акробатско летење, 

Летење хеликоптерима и сличним летилицама,

Балонарство,

Летење на дасци

Ваздухопловно једриличарство,

Ултралаке летелице,

Безмоторно змајарство и параглајдинг, 

Моторно летење (Општа авијација),

Падобранство,

Ваздухопловно и ракетно моделарство.

Мисаони спортови (игре на табли)

Бриџ

Шах

Дама

Покер

Го (веи ћи, иго, бадук)

Скребл (речи од 

исписаних коцкица)

Летење на дасци (Скајсурфинг)

- са 4000 m



Го или Веи ћи у Кини

Сто за игру го

Игра стара између 3 и 4 хиљаде година, што је чини најстаријом 

игром која се и данас игра по неизмењеним правилима.

Фигуре које се зову каменови, стављају се на пресеке линија на табли 

од 19 хоризонталних и 19 вертикалних линија, а постоје и варијанте 

различитих мањих табли (13 • 13 и 9 • 9).

Сваки играч има 180 фигура (каменова). 

Као територија рачунају се све тачке пресека, а вредност сваке је један 

поен. Сваки камен има четири суседна пресека које играчи називају 

слободе. Да би нека група каменова била жива мора да има најмање 

два одвојена слободна пресека који се називају очи. Противнички камен 

је заробљен када све позиције око њега заузме играч супротне боје 
(заробљени каменови се скидају са табле).

У Јапану звезде игре го годишње могу да зараде и преко милион долара. 



Скребл – Квизовка (у Русији 

Ерудит или Словодел)



Брод-хотел са тропским угођајем и 
бројним рекреативним садржајима

Фазе у сурфовању

Сурфери на Златној обали

У Аустралији

Сурфери уз обале Калифорније



Синхроно пливање

Бодибординг



Спортови са животињама
Трке камила, Трке коња, Трке хртова,

Трке запрега, Голубарство, Трке четворопрега, 

Трка са препонама, Трке паса.

Кочије у Европи, Азији и Египту 2000-500. г.п.н.е.




