Idete e Coubertin-it vazhdojne te jetojne

Përse i detyrohemi ne ende Pierre de
Coubertin ?
Pierre de Coubertin cilësohet si themeluesi i lojrave olimpike moderne. Ne ia
detyrojmë atij idenë, organizimin dhe zhvillimin ceremonial të këtyre lojrave.
ai dallohej për një aftësi metodike si dhe për simpatinë e tij ndaj rinisë
IOC

Olympische Zeremonien
citius - altius – fortius
( Latinisht: më shpejtë – më lartë –
më fortë)
Kjo është motoja zyrtare e lojrave

Coubertin themeloi me 1894 IOC-ne
,ai ishte 30 vjet presidenti i IOC- se
(1896-1925)

olimpike. Coubertin kuptonte nën
këtë moto përpjekjet e
vazhdueshme njerëzore për
perfeksionim, për të arritur
rezultate të larta.

Gjithmone nje perjetim i vecante :
Ceremonia e hapjes dhe e mbylljes. Foto:
Sydney 2000.

Flamuri

Protokolli olimpik

Harta olimpike

Betimi i lojrave
olimpike:

Rrathët olimpikë:

Që prej vitit 1920 në
Antwepen , një atlet ose
atlete që vjen nga vendi
mikpritës i lojrave
olimpike, bën betimin
olimpik: “Në emër të të
gjithë pjesëmarrësve në
gara, betohem se ne do të
ndjekim dhe respektojmë
të gjitha rregullat e
pjesëmarrjes në lojrat
olimpike, të cilat vlejnë dhe
funksionojnë për lavdi të
sportit dhe nder të
skaudrës sonë.

1913 Flamuri Olimpik
Për herë të parë ky flamur u përurua më 1 Maj 1920
në stadiumin olimpik të Antwerpen.

Sporti modern pesëgarësh
(1912 Stockholm)

„Këto pesë rrathë- blu, i verdhë, i
zi , jeshil und i kuq përfaqësojnë
pesë pjesë të botës. Përvec kësaj
këto gjashtë ngjyra (duke
përfshirë edhe ngjyrën e bardhë
të sfondit) përfaqësojnë të
kombinuara në këtë mënyre
ngjyrat e cdo kombi.Ngjyra blu
dhe e verdhe e Suedise, blu dhe e
bardhe e Greqise, tre ngjyrat e
Francës, Anglisë, Amerikës,
Gjermanisë, Belgjikës, Italisë dhe
Hungarisë. ngjyra e verdhe dhe e
kuqe e Spanjës kombinohen me
ngjyrat e Brazilit, Argjentines, me
Japoninë e vjetër dhe me Kinën e
re.Një emblem e vërtetëe
internacionale.“

Coubertin i cilësonte lojrat olimpike si një festival te
gëzimit dhe haresë, një garë paqësore dhe një mjet për
mirëkuptimin dhe lojën e drejtë midis sportistëve dhe
kombeve te ndryshme. Këto ideale humane duhen ruajtur
dhe mbrojtur përkundrejt cdo rreziku.
-12Copyright Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt

