HISTORIA SPORTU
W PIGUŁCE

CO TO JEST SPORT ?
Sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach.
Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności
intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.
Rodzaje sportu:
 sport amatorski – aktywność fizyczna podejmowana dla wypoczynku,
rozrywki i odnowy sił psychofizycznych,
 sport wyczynowy – forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie
w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych,
 sport profesjonalny – rodzaj sportu wyczynowego uprawianego w celach
zarobkowych.

W niektórych ujęciach sport to również kultura fizyczna, dbanie o własne ciało,
podziwianie piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny sportu.

CZASY PREHISTORYCZNE

W czasach tych nie znano pojęcia „sport”.
Jednak już u ludzi pierwotnych sprawność fizyczna człowieka miała ogromne
znaczenie w życiu, w walce o zdobywanie pożywienia i w obliczu ciągłych
zagrożeń. Człowiek pierwotny musiał być silny, sprawny, zdrowy, czyli odporny na
choroby i zmienny klimat oraz czujny i orientujący się w terenie.
Sprawność ta była ważna w życiu, tym bardziej, iż narzędzia, którymi posługiwał się
człowiek w celu, np. zdobywania pożywienia ,były bardzo prymitywne. Dopiero dużo
później człowiek oswoił niektóre zwierzęta, np. psy i nauczył się posługiwać nimi na
polowaniu czy konie, na których zaczął jeździć. Tak więc zupełnie nieświadomie ludzie
pierwotni wykonując najprostsze czynności, uprawiali sport.

STAROŻYTNOŚĆ
W starożytności sport był już znany.
W starożytnych Chinach, np. dzieci i młodzież uprawiały: gry i zabawy, łucznictwo, tańce,
rytmikę. Sporty w Chinach przygotowywały młodzież do służby wojskowej i życia
w grupie. Uprawiano więc jazdę na rydwanach, łucznictwo, rzut kamieniem, oszczepem,
ćwiczenia w posługiwaniu się kuszą.
Bardzo popularne były zapasy, organizowane w formie występów publicznych.
W połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery w Chinach upowszechnił się boks określany
ścisłym regulaminem.
Jednym z najstarszych sportów w Chinach byłą piłka nożna. Sama piłka początkowo była
wypełniona włosiem, pokryta skórą, zszytą z ośmiu skrawków.
Powszechne było także pływanie. W XI wieku dziecko oswajało się z wodą w wieku lat
siedmiu, w wieku 10 lat już dobrze pływało a wieku lat 15 nurkowało.
Chińczycy znali również od dawna gimnastykę, która nazywała się Chi Kung . Ćwiczenia
te służyły wszechstronnemu rozwojowi organizmu i zwiększeniu jego odporności.

STAROŻYTNY EGIPT



Egipcjanie nie wymyślili sportu, ale niewątpliwie dokonali w jego
historii prawdziwej rewolucji. To nad Nilem pojawiły się pierwsze
gry zespołowe, tam żył pierwszy wymieniony z imienia sportowiec
i tam wprowadzono w życie zasady fair play.
Egipski sport wiązał się w nierozerwalny sposób z religią, ale też
z demonstracją siły. Zdecydowanie najpopularniejszą rozrywką
fizyczną były zapasy, uprawiane zarówno przez młodzież jak
i dorosłych. Wiele dzisiejszych dyscyplin sportowych było
praktykowanych już przez starożytnych Egipcjan. Inskrypcje na
zabytkach wskazują, że trenowali zapasy, podnoszenie ciężarów,
skok w dal, pływanie, wioślarstwo, strzelectwo, wędkarstwo,
lekkoatletykę, czy wszelkiego rodzaju gry w piłkę.
Natomiast rysunki na budynkach faraonów przedstawiają
ustanowione kilka tysięcy lat temu zasady gier, do których zalicza
się: neutralny sędzia czy stroje zawodników. Zarówno przegrana,
jak i wygrana drużyna miała owacje ze strony widzów, ta
pierwsza w imię sportowego ducha, druga zaś dla okazania
wyższości.

DYSCYPLINY SPORTOWE STAROŻYTNYCH EGIPCJAN
Hokej
Starożytni Egipcjanie grali w grę przypominającą dzisiejszego hokeja. Rysunki na grobach w Beni Hassan
przedstawiają zawodników trzymających długie kije wykonane z gałęzi palmowych, z wygiętym końcem,
podobnych do dzisiejszego kija hokejowego. Piłka zaś była wykonana z włókien sprężystego papirusu, pokrytego
dwoma kawałami skóry w kształcie półkola. Piłka była zazwyczaj w dwóch lub więcej kolorach.
Piłka ręczna
Rysunki dotyczące tego sportu znajdują się na grobach w Sakkarze. Piłka wykonana była ze skóry, wypełniona
włóknami roślinnymi lub sianem, czasem też wykonana była z papirusu roślin, gdyż to zapewniało lekkość i
większą wytrzymałość.
Łucznictwo
Łucznictwo było znanym sportem w starożytnym Egipcie i często zapisywanym na płytach starożytnych świątyń.
Płyty te pokazują umiejętności królewskich i książęcych rodzin w precyzyjnym kadrowaniu celu, a także ich
wytrzymałość w naciąganiu łuku. Zawody tej dyscypliny sportowej były powszechne. W XXI wieku p.n.e. król
Amenhotep II chwalił się, że przebił środek grubego kawałka mosiądzu czterema strzałami.
Rzut oszczepem
Oszczepy różniły się długością w zależności od rodzaju ofiary. Były wyrzucone lekko w górę aby szybko się
obracały i wróciły z powrotem, by móc je ponownie użyć. Kij zaś miał zakręcony koniec.

Wędkarstwo
Wędkarstwo było jednym ze sportów uprawianych przez królów, książęta i zwykłych
obywateli. Istnieje wiele rysunków przedstawiające sceny połów, znajdujące się na
grobach w Sakkarze. W Muzeum Egipskim w Kairze można zaś obejrzeć wiele
rodzajów wędek i haków o różnych kształtach, które przedstawiają zaczątek tego
sportu w starożytnym Egipcie.
Podnoszenie ciężarów
Podnoszenie ciężarów to jeden ze sportów dość popularnych wśród starożytnych
Egipcjan. Jednym ze sposobów podnoszenia ciężarów była próba udźwignięcia
ciężkiego worku z piaskiem w jednej ręce i utrzymanie go w wyprostowanej pozycji.
Zawodnik musiał pozostać tak przez krótki okres czasu.
Skok wzwyż
Dwaj gracze siedzieli naprzeciwko siebie z wyciągniętymi stopami i położonymi na
sobie stopami. Jeśli trzeciemu zawodnikowi udało się przeskoczyć tę barierę, dwaj
siedzący gracze wyciągali przed siebie ręce, aby podnieść barierę, którą zawodnik
musiał przeskoczyć bez dotykania. Gra jest nadal praktykowana w egipskich wsiach i
nazywana jest „goose steps".
Bieganie
Maratony były niezwykle ważne w starożytnym Egipcie, w szczególności podczas
obchodów przejęcia władzy przez nowych królów. Jednym z rytuałów tej uroczystości
było zorganizowanie maratonu wokół świątyni w celu pokazania swojej sprawności
fizycznej i umiejętności intelektualnej.

STAROŻYTNA GRECJA
W starożytnej Grecji sport uważano za ważny element edukacji
chłopców i pozytywnego kształtowania charakterów. Grecy starożytni
bardzo cenili rywalizację sportową i sądzili, że zwycięstwo jest znakiem
boskiej przychylności dla zawodnika.
Sport miał dla Greków znaczenie religijne - największe zawody
odbywały się z okazji świąt religijnych. Najsłynniejszymi były igrzyska
olimpijskie, dużą popularnością cieszyły się też pozostałe igrzyska o
charakterze panhelleńskim. Każda polis grecka miała własny kalendarz
imprez sportowych, na których miejscowi sportowcy podejmowali
współzawodnictwo ku czci bogów patronujących miastu.
Każdego roku odbywały się przynajmniej dwa wielkie igrzyska, a było
też wiele imprez lokalnych i urządzanych z powodu szczególnych
okazji. Zawodnicy mieli okazje do występowania i zdobywania nagród.

Grecy przedkładali indywidualną rywalizację nad sport zespołowy.
Podczas zawodów zazwyczaj rozgrywano następujące dyscypliny: biegi (krótkie,
na dystansie 192,27 m, długie - na 384,54 m, długodystansowe oraz bieg
w uzbrojeniu), konkurencje lekkoatletyczne (skok w dal, rzut dyskiem, rzut
oszczepem) oraz walki (zapasy, boks i pankration), a także wyścigi
koni i rydwanów. Wyścigi rydwanów cieszyły się dużą popularnością wśród
Greków. Kobiety i dziewczynki miały również możliwość uprawiania pewnych
sportów. W Sparcie poddawane były intensywnym ćwiczeniom fizycznym.
Podczas igrzysk olimpijskich odbywał się bieg dziewcząt, który był rozgrywany
poza terenami sanktuarium, gdzie miały miejsce zawody mężczyzn.
Zamiłowanie Greków do sportu wywodziło się głównie z uwielbienia siły i piękna
męskiego ciała. Przedstawienia sportowców były częstym tematem dzieł artystów.
Zawodnicy występowali nago lub prawie nago, ciała mieli namaszczone oliwą.
Taki strój (czy raczej jego brak) uznawano za niestosowny dla kobiet. Podczas
nielicznych rozgrywanych przez nie konkurencji dziewczynki nosiły tuniki.
W każdym mieście ważną rolę pełnił gimnazjon, miejsce życia towarzyskiego i
dyskusji politycznych, a także ćwiczeń sportowych mężczyzn z bogatych rodów.

STAROŻYTNY RZYM
Ćwiczenia fizyczne miały przygotować do służby wojskowej. Młodzi Rzymianie
kształcili się w Palestrach gdzie doskonalili swoje sprawności fizyczne. Rzymianie
chętnie polowali, oraz uprawiali wiele gier o charakterze sportowym, byli
prekursorami igrzysk olimpijskich jednak miały one charakter widowiskowy, a w
zawodach uczestniczyli tylko zawodowcy, a sport miał być widowiskiem, często
brutalnym.

W późniejszym okresie Cesarstwa Rzymskiego konkurencje
sportowe na igrzyskach zostały zastąpione walkami
gladiatorów. Gladiatorzy to byli niewolnicy szkoleni do walk
w specjalnych koszarach. Często walczyli oni z dzikimi
zwierzętami, co upamiętnił Henryk Sienkiewicz w swojej
powieści „Quo vadis”.

W ŚREDNIOWIECZU- V- XV WIEK N. E.
Okres średniowiecza datujący się od upadku Cesarstwa
Rzymskiego tj. roku 476 do końca XV wieku jest okresem
rozkwitu chrześcijaństwa, a zarazem upadku kultury fizycznej.
Kościół głosił, że dbałość o rozwój fizyczny ciała i o jego piękno
jest rzeczą grzeszną. Zdrowie duszy a nie ciała było w surowej
ideologii chrześcijańskiej rzeczą najważniejszą. Człowiek posiada
jednak naturalną potrzebę ruchu i ta potrzeba nie była
kwestionowana. Młodzi i starsi uprawiali biegi, pływanie
i polowanie. Popularna była gra w piłkę, kości , żeglarstwo
i rybołówstwo.

W tym czasie popularne stają się:
turnieje rycerskie

ŻEGLARSTWO

SPORT W DOBIE ODRODZENIA
W XV i XVI wieku w Europie następuje pewien zwrot do
dawnej kultury antycznej a więc i do dawnych uprawianych
w starożytności sportów. Renesans przeżywa gimnastyka ciała,
na temat ćwiczeń fizycznych i ich znaczenia dla zdrowia
wypowiadają się lekarze. Odnowa myśli pedagogicznej a co za
tym idzie i kultury fizycznej rozpoczęła się we Włoszech
i wkrótce rozprzestrzeniła w całej Europie.
Myśliciele i humaniści z tego okresu szczególnie podkreślają
znaczenie gimnastyki jako środka leczniczego oraz
kształtującego i rzeźbiącego ciało ludzkie. Nie negowano
jednocześnie znaczenia innych starożytnych dyscyplin
sportowych takich jak: taniec, gra w piłkę, zapasy, jazda
konna, wioślarstwo, pływanie, biegi, sporty walki, rzuty,
skakanie, szermierka.

GIMNASTYKA ROZWINĘŁA SIĘ
W XVI WIEKU

W ODRODZENIU- XVI WIEK
NASTĘPUJE ROZWÓJ PŁYWANIA
Pierwszy opis techniki pływania pochodzi
z XVI wieku. Opisane jest pływanie żabką, na
plecach i na boku. Zachęca się wtedy także
młodzież do nurkowania, gdyż przydaje się ono
w ratowaniu tonących.

SPORT W DOBIE OŚWIECENIA
W wieku XVII i XVIII szczególnie w Europie
następuje szybki rozwój nauki, tak szybki, że
okres ten zaczęto nazywać okresem Oświecenia.
Powstają szkoły i nawet podręczniki do ćwiczeń
fizycznych i specjalne place do uprawiania sportu
zwane boiskami. Zajęcia sportowe prowadzą
przygotowani do tego nauczyciele. Lekcje sportu
na specjalnych placach, czyli boiskach pod okiem
nauczycieli w Polsce dopiero zaczynają być
prowadzone w XIX wieku.

W XVIII WIEKU POWSTAJĄ NOWE
DYSCYPLINY SPORTOWE
SZERMIERKA

JEŹDZIECTWO

ŁYŻWIARSTWO
Łyżwiarstwo rozwijało się najpierw w krajach Europy północnej gdzie
panowała długa zima a rzeki i jeziora przez dłuższy czas były skute
lodem. Pierwsze łyżwy były zbudowane z kości zwierzęcych, dopiero
później oprawiano je w żelazo. Łyżwy stalowe pojawiają się dopiero
w XVII i XVIII wieku. W Anglii powstaje w 1642 roku pierwszy klub
łyżwiarski a we Francji obok gier w piłkę właśnie łyżwiarstwo staje się
w tych czasach ulubioną zabawą na dworach.
Swój rozkwit łyżwiarstwo przeżywa w wieku XIX, kiedy to powstaje
szereg szkół i klubów łyżwiarskich a w miastach, na placach zakładane
są tzw. ślizgawki.

SPORT W XIX WIEKU
Od początku XIX wieku sport i rekreacja fizyczna
zaczynają się intensywnie rozwijać głównie dlatego,
że zaczął rozwijać się wielki przemysł, który niósł za
sobą zmęczenie ciężko pracujących w nim ludzi.
Ludzie ci potrzebowali ruchu, jako naturalnego
czynnika odpoczynku po ciężkiej pracy.
W Europie Zachodniej powstają tereny gier, zabaw
i rekreacji a później kluby i zrzeszenia sportowe.

NOWE DYSCYPLINY SPORTOWE- XIX WIEK
KOLARSTWO

BOKS

WYŚCIGI SAMOCHODOWE

Od XIX wieku powstają stowarzyszenia i kluby sportowe, najpierw
o charakterze lokalnym a później także międzynarodowym. Przykładem
takiego międzynarodowego klubu było Stowarzyszenie Gimnastyczne pod
nazwą „Sokół”, które powstało w 1862 roku w Pradze czeskiej, a wkrótce filie
„Sokoła” zaczęły powstawać w całej Europie, w tym również i w Polsce.
Amatorzy ćwiczący w klubach sportowych pragnęli popisać się swoimi
umiejętnościami przed szerszą publicznością, stąd powstała idea
organizowania zawodów sportowych, a szczytem tej tendencji było
reaktywowanie w 1896 roku z inicjatywy Francuza Pierra de Coubertina
pierwszych Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w Atenach.
Nie przypominały one jednak dawnych igrzysk w starożytnej Grecji.
Najliczniejsze były konkurencje lekkoatletyczne a bohaterem igrzysk został
Grek – Spirydos Luis, który wygrał bieg maratoński na dystansie 40 km.
Na całej trasie biegu stało i kibicowało ok. 100 tysięcy widzów.
Ogółem w Igrzyskach brało udział 115 zawodników z 13 krajów.

SPORT W XX WIEKU
Problemy sportu i rekreacji stały się problemami
międzynarodowymi.
Sport i rekreacja weszły na stałe do systemu nauczania
i wychowania. Zajęcia sportowe i rekreacyjne są prowadzone przez
specjalistów szkolonych na Akademiach i Wyższych Szkołach
Wychowania Fizycznego. Uprawianie jakiegokolwiek sportu staje
się niejako „stylem” życia współczesnego człowieka.

RUCH OLIMPIJSKI






Po roku 393 n.e., kiedy to rozegrano ostatnie Igrzyska ery starożytnej, pamięć o greckim wychowaniu zamarła. Powrócono
do niego w czasie odrodzenia – wzmianki o igrzyskach olimpijskich znajdują się w pismach takich twórców jak Matteo
Palmieri, Hans Sachs i Thomas Kyd.
W 1833 r. w Szwecji powstało Towarzystwo Olimpijskie. Z inicjatywy tej organizacji rok później zorganizowano dla
upamiętnienia starożytnych igrzysk greckich tzw. Igrzyska Skandynawskie. Pierwsza Olimpiada tego typu odbyła
się
14 lipca 1834 r. w Ramlösa w Szwecji. W programie przewidziano biegi, skoki wzwyż, o tyczce i przez żywego
konia, zapasy, ćwiczenia zręcznościowe, wspinanie się po linie i maszcie. Drugie i ostatnie Igrzyska Skandynawskie
odbyły się 2 lata później.
Ideę wskrzeszenia starożytnych Igrzysk jako pierwszy zaproponował grecki filantrop i weteran wojen z Turkami,
Evangelos Zappas w 1833 r. Dzięki jego hojności, od 1859 r. co 4 lata miały się odbywać „olimpijskie zawody
gimnastyczne”. Doszło do rozegrania trzech Igrzysk – w 1859, 1870 i 1875 r. Były to zawody narodowe, w których
startowali wyłącznie Grecy. W tym samym czasie trwały prace wykopaliskowe w Olimpii. Nasilała się fascynacja antyczną
kulturą, co zaowocowało w postaci formułowania idei wskrzeszenia Igrzysk. Jako pierwszy pomysł odnowienia starożytnej
rywalizacji sportowej z udziałem zawodników z całego świata postulował w 1888 r. Francuz Pascal Grousset. Powstała w
ten sposób koncepcja, której orędownikiem stał się francuski baron Pierre de Coubertin. Z jego inicjatywy w czerwcu 1894
r. zwołano w Paryżu Międzynarodowy Kongres dla Wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich z udziałem 79 delegatów i 2000
zaproszonych gości. 23 czerwca 1894 r. powołano do życia Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. Dla kontroli przebiegu
I Igrzysk Olimpijskich, które początkowo miały odbywać się co 2 lata, powołano Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
w skład którego weszło piętnastu przedstawicieli dwunastu krajów biorących udział w posiedzeniu Kongresu. Pierwszym
prezesem MKOl został wybrany Grek Dimitrios Wikielas, który zabiegał, by pierwsza Olimpiada odbyła się w 1896 r.
w Atenach, a nie, jak to początkowo zakładano, w 1900 r. w Paryżu. Komitet pozytywnie rozpatrzył jego postulaty.
Początkowo prezesem MKOl miał być przedstawiciel kraju, którego miasto jest organizatorem Igrzysk. Jednak gdy przed
Igrzyskami w Paryżu w 1900 r. wybrano barona de Coubertin, zmieniono ten zapis. Francuz był prezesem MKOl aż do
1925 r.

SYMBOLE OLIMPIJSKIE
Flaga olimpijska
Najbardziej znany ze wszystkich symboli olimpijskich, flaga olimpijska odzwierciedla
ideały Pierre’a de Coubertina – twórcy nowożytnych igrzysk. Pięć różnokolorowych
przecinających się kół symbolizuje zarazem różnorodność, jak i jedność ludzi zamieszkujących
Ziemię. Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski – Europę, czarny – Afrykę,
czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony – Australię. Dodatkowo kolory te zostały dobrane tak,
by każdy z nich pojawiał się przynajmniej raz na jakiejś fladze państwowej. Flaga olimpijska
wciągana jest na maszt podczas ceremonii otwarcia igrzysk.
Koła oznaczają też 5 dyscyplin sportowych w starożytności.
Hymn olimpijski
Hymnem olimpijskim, oficjalnie od 1958 roku, jest utwór muzyczny zatytułowany „Hymn
Olimpijski”, skomponowany przez Spirosa Samarasa. Autorem słów był Kostis Palamas.
Motto olimpijskie
Oficjalnym mottem igrzysk jest łacińskie zdanie: Citius Altius Fortius, czyli Szybciej, Wyżej,
Mocniej. Innym znanym cytatem opisującym olimpiadę jest zdanie: Najważniejszą rzeczą w
igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, podobnie jak w życiu nie jest
ważne triumfować, ale zmagać się z organizmem.

Ogień olimpijski
Przy pomocy skupionych promieni słonecznych ogień olimpijski wzniecany jest w Grecji w ruinach świątyni Olimpii.
Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk z
1928, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936. Na koniec ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk.
Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały czas trwania zawodów.
Do tej pory płomień olimpijski zgasł pięciokrotnie:
1976 roku w Montrealu (powodem był ulewny deszcz)
2004 na Igrzyskach w Atenach na starym stadionie z Igrzysk 1896 roku
2008 w Pekinie (według oficjalnych komunikatów powodem były problemy techniczne)[3]
2012 podczas podróży do Londynu (podczas przeprawy pontonowej)[4]
2013 po starcie sztafety do Soczi, na Placu Czerwonym w Moskwie, prawdopodobnie z powodu silnego wiatru[5].
Przed Igrzyskami w Pekinie w 2008 r. sztafecie olimpijskiej we wszystkich miastach towarzyszyły liczne protesty
przeciwników chińskiej polityki wobec Tybetu i Darfuru. Uczestnicy tych protestów starali się zakłócić bieg sztafety oraz zgasić
płomień olimpijski.
Inne symbole
Współcześnie przy okazji igrzysk powstaje oficjalna piosenka olimpijska. Promocji igrzysk służy też przygotowania
oficjalnych maskotek igrzysk. Do każdych igrzysk jest również układane specjalne hasło odzwierciedlające ideę olimpijską.
Dyscypliny olimpijskie
Na pierwszych igrzyskach rozgrywano zawody jedynie w 9 dyscyplinach :
lekkoatletyce, kolarstwie, szermierce, gimnastyce, strzelectwie, tenisie, podnoszeniu
ciężarów, zapasach i pływaniu (zawody wioślarskie z powodu złej pogody odwołano). Współcześnie ich liczba osiągnęła już
50, a ta liczba ciągle rośnie.
W skład każdej dyscypliny wchodzi od kilku do kilkunastu konkurencji, które rozgrywane są oddzielnie przez kobiety i
mężczyzn. Jednak istnieją takie dyscypliny bądź konkurencje, które są rozgrywane wyłącznie przez kobiety (gimnastyka
artystyczna, pływanie synchroniczne, siedmiobój lekkoatletyczny, rozgrywany w przeszłości softball) lub wyłącznie przez
mężczyzn (dziesięciobój lekkoatletyczny, zapasy w stylu klasycznym, rozgrywany w przeszłości baseball). Jedyną
dyscypliną, w której nie ma osobnych konkurencji dla kobiet i mężczyzn jest jeździectwo. Żeby dana konkurencja mogła
być wpisana do programu olimpijskiego musi być powszechnie uprawiana w wielu krajach świata: dla konkurencji męskich
– w co najmniej 75 krajach na 4 kontynentach, dla kobiecych – w co najmniej 40 krajach na 3 kontynentach.

Ceremonia otwarcia
Tradycyjnie igrzyska otwiera trwająca kilka godzin ceremonia otwarcia, której celem jest m.in. zaprezentowanie miasta
i państwa, w którym odbywają się igrzyska. Stałym elementem tej ceremonii jest defilada państw biorących udział w
zawodach. W defiladzie maszerują zawodnicy oraz działacze sportowi z danego kraju. Każde z państw wyznacza jednego
sportowca, który jako chorąży (flagowy) reprezentacji niesie flagę państwa. Sportowcy wchodzą na stadion według alfabetu
języka używanego w państwie, które gości igrzyska. Z uwagi na szacunek dla ojczyzny igrzysk defiladę otwiera Grecja,
a kończy gospodarz. Po wejściu wszystkich krajów na stadion olimpijski głowa państwa organizującego zawody dokonuje
oficjalnego otwarcia igrzysk, wypowiadając formułę:
dla letnich igrzysk: Ogłaszam otwarcie Igrzysk w ... (nazwa miasta gospodarza) dla uczczenia... (numer Olimpiady)..
Olimpiady ery nowożytnej,
dla zimowych igrzysk Ogłaszam otwarcie ...(numer Zimowych Igrzysk Olimpijskich) Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w ....(nazwa miasta gospodarza).
Wcześniej, w trakcie odgrywania hymnu olimpijskiego, na maszt wciągana jest flaga olimpijska, którą wnoszą na arenę
wybitne osobistości. Wszyscy flagowi zbierają się w kole, a jeden wybrany zawodnik, jeden trener oraz jeden wybrany sędzia
składają, w imieniu wszystkich zawodników, trenerów i sędziów, przysięgę olimpijską. Na koniec przedostatni biegacz sztafety
olimpijskiej wbiega na stadion niosąc ogień olimpijski. Przekazuje go ostatniemu biegaczowi sztafety, zazwyczaj
z goszczącego igrzyska kraju, który zapala znicz olimpijski. Często wypuszczane są gołębice – symbol pokoju.
Ceremonia zamknięcia
W części artystycznej ceremonii zamknięcia oprócz spektaklu przygotowanego przez gospodarzy swoją prezentację przedstawia
również miasto następnych igrzysk. Sportowcy wkraczający na stadion nie są już podzieleni wedle państw, a wszystkie flagi
państw uczestniczących w „festiwalu sportów” są niesione razem. Podczas ceremonii zamknięcia odgrywa się hymny oraz
wciąga na maszt 3 flagi: państwa obecnie goszczącego igrzyska, przyszłego gospodarza oraz Grecji. Nowym zwyczajem jest
ceremonia dekoracji zwycięzców ostatniej konkurencji: w przypadku LIO maratonu, a podczas ZIO biegu narciarskiego
na 50 km. Przemawiają ponownie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Przewodniczący MKOl. Przewodniczący
MKOl wypowiada formułę: Igrzyska Olimpijskie w ... uważam za zamknięte, oraz „wzywa młodzież całego świata do stawienia
się
za 4 lata w mieście przyszłych igrzysk”, po czym opuszcza się flagę olimpijską oraz gasi znicz. Stałym elementem jest
również przekazanie flagi olimpijskiej przez mera (burmistrza, prezydenta) obecnego miasta-gospodarza przyszłemu
organizatorowi igrzysk.

LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
Międzynarodowe zawody sportowe organizowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Odbywają się co 4 lata, tj. w pierwszym roku danej olimpiady (liczonych od 1896 roku). Należą do
największych i najbardziej popularnych zawodów sportowych na świecie. Zwycięstwo na igrzyskach
olimpijskich uznawane jest przez sportowców większości dyscyplin za najbardziej prestiżowe
osiągnięcie.
Same igrzyska, choć kojarzą się z młodością, z racji wielu dyscyplin obejmują różne podejścia do
sportu, a mimo nacisku na konkurencje fizyczne, szeroki jest również przekrój wieku uczestników.
Najstarszym medalistą igrzysk olimpijskich jest jak dotychczas 72 letni Oscar Swahn ze Szwecji,
który zdobył srebrny medal w strzelectwie w 1920 r. Wśród kobiet najstarszą uczestniczką igrzysk jest
Lorna Johnstone z Wielkiej Brytanii, która mając 70 lat w 1972 roku, uzyskała 12. miejsce w
ujeżdżeniu. Natomiast najmłodszym odnotowanym uczestnikiem igrzysk olimpijskich jest Dimitrios
Loundras z Grecji, który współzawodniczył w gimnastyce na pierwszych igrzyskach w 1896 r. mając
10 lat. Najmłodszą zdobywczynią złotego medalu olimpijskiego (w konkurencjach indywidualnych)
jest Marjorie Gestring, reprezentantka USA w skokach do wody, zdobyła złoty medal w skokach
z trampoliny na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku (mając 13 lat i 9 miesięcy) . Podobnie szeroki
przekrój jest wśród masy i wzrostu zawodników (zawodniczek) – kulomioci i kulomiotki osiągając
masę powyżej 140 kg i 200 cm wzrostu, z kolei inni lekkoatleci, startujący w tym samym czasie, na
tym samym stadionie (zwykle olimpijskim) mają dużo mniejszą masę i wzrost – np. złota medalistka,
biegaczka Florence Griffith-Joyner miała 169 cm wzrostu i ważyła 59 kg.

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
Międzynarodowe zawody sportowe organizowane co 4 lata przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Należą do największych i najbardziej popularnych zawodów sportowych na świecie.
Najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata (na przemian letnie
i zimowe) w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów.
Pierwsze igrzyska olimpijskie uzyskały to miano dopiero rok po ich przeprowadzeniu. Zawody w Chamonix
w 1924 roku początkowo nazywano Tygodniem Sportów Zimowych. W imprezie wzięło udział 16 państw –
w tym Polska.

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE
Igrzyska paraolimpijskie (pot. Paraolimpiada) – drugie pod względem wielkości zawody sportowe
w wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi i niepełnosprawnościami
intelektualnymi. W tym także niepełnosprawnych z problemami mobilności, po amputacjach kończyn,
z utratą wzroku i porażeniem mózgowym.
Igrzyska paraolimpijskie odbywają się co cztery lata, zazwyczaj kilka dni po igrzyskach olimpijskich,
i są organizowane przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (ang. International Paralympic
Committee). Organizowane są zawody letnie i zimowe.
Igrzyska paraolimpijskie zrodziły się z małego spotkania brytyjskich weteranów II wojny
światowej w 1948 roku, aby stać się jednym z największych międzynarodowych wydarzeń
sportowych początku XXI wieku. Paraolimpijczycy dążą do traktowania na równi z pełnosprawnymi
sportowcami olimpijskimi, jednakże istnieje duża różnica w finansowaniu sportowców olimpijskich
i paraolimpijskich.
W 1960 r. z inicjatywy sir Ludwiga Guttmanna odbyły się pierwsze letnie igrzyska paraolimpijskie,
zimowe w 1976 roku. Na igrzyskach paraolimpijskich można wystartować pod warunkiem uzyskania
kwalifikacji, podobnie jak na igrzyskach olimpijskich. Każdoroczne minima są podwyższane ze
względu na podnoszenie się poziomu sportowego. Począwszy od letnich igrzysk w 1988 roku
i zimowych w 1992 roku igrzyska paraolimpijskie odbywają się w tym samym miejscu co igrzyska
olimpijskie.

Dzisiejszy sport oparty na wszechstronnych badaniach
naukowych, pozwala na osiąganie wyników, jakie dotąd
wydawały się nie do osiągnięcia przez ludzki organizm.
Sport wyczynowy osiąga sukcesy we wszystkich dyscyplinach.
Nikt już nie kwestionuje znaczenia aktywności ruchowej dzieci
i młodzieży oraz profilaktycznej i rekreacyjnej roli ruchu dla
ludzi w wieku średnim i podeszłym.
Dziś każdy wie, że:

SPORT TO ZDROWIE

