ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА "СПОРТСКО-РЕКРЕAТИВНИ ТУРИЗАМ"
01. Однос спорта и туризма (уводна разматрања).
02. Дефиниција спорта, туризма и спортског туризма.
Спортска рекреација.
03. Врсте спортског туризма.
04. Историјски развој веза између спорта и туризма. Везе
спорта и туризма у античком свету.
05. Везе спорта и туризма у Средњем веку и у доба ренесансе
06. Везе спорта и туризма у предмодерном свету.
07. Везе спорта и туризма у 19. и почетком 20. века.
08. Развој спортских активности.
09. Подела спортова (спортских активности).
10. Атлетика.
11. Гимнастика.
12. Пешачење.
13. Скијање.
14. Планинарење и алпинизам.
15. Пливање.
16. Фудбал.
17. Кошарка.
18. Рукомет.
19. Одбојка.
20. Тенис.
21. Голф.
22. Крикет.
23. Бејзбол.
24. Хокеј.
25. Бициклизам.
26. Аутомобилизам.
27. Олимпијске игре.
28. Демократизација спорта и туризма у 20. веку.
29. Демокр. спорта и туризма - промене у ставу и вредностима
30. Пораст значаја спорта и туризма као последица
демократизације.
31. Природа (суштина) спорта.
32. Хејвуд-Кевов модел спорта.
33. Природа (суштина) туризма.
34. Природа (суштина) спортског туризма. Пибусова и Халова
класификација одмора.
35. Дводимензионална класификација спортског туризма.
36. Услови потребни за одвијање спорта.
37. Услови потребни за одвијање туризма.
38. Услови потребни за одвијање спортског туризма.
39. Карактеристике спортиста, туриста и спортских туриста.
40. Спорт као растући сегмент туристичке привреде.
41. Природни и антропогени ресурси као атракција.
42. Активни спортови на одмору. Спортски активни одмори –
на бази једног спорта.
43. Активни спортови на одмору. Спортски активни одмори –
на бази више спортова.
44. Одмори са спортском активношћу. Организоване спортске
активности на одмору.
45. Одмори са спортском активношћу. Слободне спортске
активности током одмора.
46. Пасивни спортови током одмора. Посматрачи зналци.
Случајни посматрачи.
47. Активни спортови током радног времена.
48. Пасивни спортови током радног времена.
49. Спортски развој (канадски и британски модел).
50. Туристички ресурси – спортски развој. Развој спортске
активности на доступним туристичким ресурсима.
51. Спортски развој на бази посета природним ресурсима.
52. Развој спорта на бази посета антропогеним ресурсима.
53. Туризам покретач развоја спорта кроз програме и
инструкције.
54. Значајни догађаји у функцији стимулисања спортског
развоја. Улога висококвалитетних објеката у локалном
спортском развоју. Позитивни и негативни резултати
спортског развоја – Светски куп САД.

55. Утицај елитних извођача и тренера на спортски развој.
56. Фактори (забране) који отежавају спортски развој
подстакнут туризмом.
57. Спорт и туризам као економске делатности.
58. Економски ефекти одмора са спортском активношћу.
Дневне посете у Британији и пораст броја туроператора.
59. Велики спортски објекти и догађаји као атракција. Методе
за испитивање утицаја. Највећи спортски догађаји.
60. Догађаји средњег значаја. Мањи догађаји. Увећани
економски добитак.
61. Спорт и туризам у обнови градова и региона.
62. Концептуалне основе социо-културног утицаја спортског
туризма. Смитова типологија и одговор домаћина
63. Позитивни социо-културни утицаји спортског туризма
(рурална и урбана средина; психолошка корист; културно
разумевање; очување традиције; дејство санкција).
64. Негативни социо-културни утицаји спортског туризма (на
руралну и урбану средину; недостатак културног
разумевања; одевање и језик; очување културне традиције).
65. Насиље у спорту. Спортски туризам за све.
66. Културна хомогеност.
67. Појачана брига за природно окружење. Упутство за
одрживи туризам. Пораст учешћа спортова у природи.
68. Штета коју туризам наноси природном окружењу.
69. Утицај села за и спортског туризма на природно окружење
– утицај појединих спортова.
70. Минимизирање негативних утицаја спортова на природу.
71. Неке специфичне еколошке мере.
72. Утицај спортског туризма на урбано окружење.
73. Здравствени значај спортског туризма - позитивни утицаји.
74. Негативни здравствени утицаји спортског туризма.
75. Здравствени и кондициони (фитнес) одмори.
76. Спортски туризам за људе са инвалидитетом. Спортски
туризам у борби против болести.
77. Питања управљања и политике спортског туризма.
78. Управљачка структура спортског туризма.
79. Власт и политика спортског туризма – уплитање власти –
политика развоја – политика као контрола.
80. Спортски туризам у XXI веку (уводни део).
81. Будући трендови у спортском туризму – промене у
друштвеном контексту XXI веку.
82. Будући трендови у спортском туризму – промене у спорту
и туризму у XXI веку.
83. Будући трендови у спортском туризму – промене у
спортском туризму у XXI веку.
84. Рекреација – теоријске поставке.
85. Елементи рекреације – субјект и место.
86. Елементи рекреације – временска детерминисаност
рекреације.
87. Здравствена функција рекреације.
88. Фактори рекреације – патогени фактори.
89. Фактори рекреације – стимулативни фактори и
међуусловљеност рада и рекреације.
90. Облици рекреације у односу на субјект, место, време и
средства.
91. Физиолошка, кондициона и терапијска рекреација.
92. Туристичка рекреација.
93. Рекреација радно-активног становништва, те становништва
трећег доба, деце и омладине.
94. Индивидуална и породична рекреација.
95. Рекреација према природној средини и годишњем добу.
96. Рекреација као питање здравствене равнотеже.

