
ТАКМИЧЕЊА ПОД ИНГЕРЕНЦИЈОМ 1ААЕ 

До касних седамдесетих, атлетика је имала свој тренутак славе сваке 4 

године, на Олимпијским играма. Данас, званични 1ААР такмичарски 

програм укључује Светско првенство, Светско јуниорско првенство, Светско 

првенство младих, Светско дворанско првенство, Куп континената, Светско 

првенство, Светски Куп Крос Држава, Светско првенство у полумаратону, 

Међународну Дијамантску лигу и Изазов (Челенџ) комбинованих 

дисциплина, брзо ходање, Изазов бацања кладива, Коаб Касе. 

ААР 

Крајем 19. века атлегика је посебно била популарна у свету. 

Организовање атлетског вежбања и такмичења напредовало је у развијеним 

индустријским друштвима са све ширим такмичарским програмом који се 

развијао у школама и на универзитетима, у војним организацијама и 

приватним клубовима . 

У Стокхолму (Шведска), након церемоније затварања Олимпијских 

игара,17. јула 1912. године основан је 1ААР (Међународна аматерска 

атлетска федерација) као светско владајуће тело за атлетику. 

Међународни аматерски атлетски савез је основан 1912. године од 

стране 17 националних атлетских савеза који су видели потребу за 

организовањем надлежног тела, које ће контролисати програм атлетских 

такмичења и успоставити стандардизовање техничке опреме и светске 

рекорде. 

Почетком 1960- их година, телевизијски пренос атлетике је зна- тно 

повећан, а многе компаније почеле су увиђати комерцијалну вредност у 

овом спорту. Постало је све теже пратити аматерско начело у 

традиционалном смислу, поготово с обзиром на време и ресурсе потребне за 

тренирање и одржавање спортиста. Суочени са овим комерцијално 

захтевним светом, 1ААР је направио промене у корист спортиста, гледалаца 

и свих осталих чланова „атлетске породице“. 



Године 1982.1ААР је напустио традиционални концепт аматеризма а 

1985. оформио фондације за спортисте. Овај начин на који су награђиване 

високе перформансе, створен је за веће групе подједнако талентованих 

спортиста. Временом је дошло до промене у односу на тзв аматере, учињено 

је да спортиста буде и финансијски мотивисан и сигуран спортиста на 

највишим нивоима. Овај развој наставља се са увођењем 1ААР такмичења 

Авардс 1997. године, које је понудило новчану награду за успешне 

атлетичаре по први пут у историји 1ААР гакмичења. Развој примењених 

спортских наука, побољшање опреме и нове технике тренинга и такмичења, 

донело је још више промена у спорту. Нажалост, зарад побољшања 

перформанси, споргисти су почели да користе допинг средства. Допинг је 

постао један од најизраженијих проблема у овом тренутку, што доводи у 

питање моралну политику у спорту, као и утицај таквих спортиста на 

здравље и животе младих људи. 

1ААР има развијени спортски покрет у свету у развоју и примени 

опсежног анти - допинг програма који укључује тестирање унутар и изван 

конкуренције (ћВр5:/Луу/миаа1'.ог§/ћоте). 

Савет 1ААР -а , који управља свим пословима 1ААР -а, састојао се од 

седам чланова из 17 чланица алијансе у 1912. години, док се данас састоји од 

27 чланова из 212 држава чланица алијансе. Године 1968. представник 

сваког подручја у свету је изабран у Савет 1ААР - а. Две жене су изабране по 

први пут 1995. године. Сада има шест подручја, а ту је најмање шест женских 

чланова Савета. 

С обзиром на управљање, број повезаних федерација растао је великом 

брзином, са 17 у 1912. години на 213 у 2008, те натраг до 212 у 2010. години 

када је федерација Холандских Антила престала да постоји самостално. Сви 

савези су позвани да присуствују 1ААР конгресу сваке две године. Док је 

1ААР некад функционисала на начин који погодује богатијим развијеним 

народима кроз систем гласања, 1987. године је коначно донет демократски 

систем “ једна земља, један глас 

Представништво 1ААР - а, сада се састоји од три зграде у Монаку. 

Организација данас запошљава готово седамдесет људ и, и има пуно радно 

време са мултинационалним стручним особљем. То ширење и раст је било 

могуће због планираног професионалног маркегиншког програма. 1ААР је 

одавно прихватио потребу да прихвати начин корпорагивног финансирања 

као средство како би се што боље промовисао и ширио развој спорга у света. 

У раним данима 1ААР приход је био ограничен 



на чланарине од придружених чланица савеза и додатне износе од продаје 

1ААР публикација. Али у последње две деценије, са ширењем у 

такмичарском програму и огромним интересовањем за атлетска такмичења 

које показују ТВ куће и корпоративни партнери, тај приход се драматично 

повећао. 

Овај потез приближавања професионалном спорту посебно је признаг 

2001. године, када је 1ААР Конгрес једногласно донео одлуку за промену 

имена и уклањање речи аматерска, те сад носи назив -Међународна 

асоцијација атлетских федерација. 

1А АР је основана да испуни потребу за светским управним органом, 

за такмичарски програм, за стандардизовање техничке опреме и за листу 

званичних светских рекорда. Ипак, у све бржем времену и појављивањем 

нових спортских грана и међународних спортских савеза, ИААФ мора да 

буде проактивна када покушава да достигне нову публику и пронађе нове 

домаћине за своје догађаје. Али, такође фундаментално је и треба у 

потпуности разумети да атлетика није више само постизање високих 

перформанси, освајање златне медаље и постизање рекорда, атлетика је 

„Спорт за све“, и 1ААР тежи ка томе да максимални број грађана у складу са 

својим могућностима учествује у атлетици. То значи, наравно, да треба 

прећи не тако лак пут, да би се већина људи заправо дирекгно укључила у 

свет атлетике. Такође „Атлетика у школама“, је веома важан програм, где је 

1ААР -у веома стало да се ангажује што већи број деце широм света, који ће 

се упознати са атлетиком почевши од 7 године, али укључујући и младе у 

њиховој тинејџерској доби, где је одлазак из спорта најизраженији. 

1ААР признаје да се атлетика такмичи за пажњу јавности у све 

различигијој и комплекснијој светској медијској сцени, али и да пра- вилно 

прихвата ствари које се односе на друштвену одговорност, зашгиту животне 

средине и др. 

Историја атлетике и Олимпијских игара је тесно испреплетана и 

1ААР је изузетно поносан на гу чињеницу. 

1ААР сматра да два најважнија атлетска такмичења - Светско 

нрвенство и Олимпијске игре и даље ће попуњавати стадионе и привлачити 

ТВ публику. Маркетиншки потенцијал сваког издања Светског првенства је 

одличан. Светском атлетском првенству су у протеклих пег година били 

домаћини, три велике метрополе, Москва (2013), Пекинг (2015) и Лондон 

(2017). 



 

Лого Међународне Асоцијације Атлетских Федерација 

Седиште 1ААР -а - Кнежевина Монако је дом Међународне 

асоцијације атлетских федерација (1ААР) од октобра 1993. године. После 

више од 30 година у Шведској (1912-1946 ) и више од 40 година у Енглеској 

(1946-1993), 1ААР се преселио у Јужну Европу након одлуке на XXXIX 

конгресу у августу 1993. године у Штутгарту. 

Ново седиште је званично отворено 10. јуна 1994. године уз присуство 

великог броја знаменитих личности, укључујући и Хуан Антонио Самарана, 

тадашњег председника МОК-а, Карл Луиса, вишеструког светског и 

олимпијски шампиона, наследника престола кнеза Ренијеа III од Монака и 

многих других високих званица које су присуствовале свечаном отварању. 

Тадашњи председник 1ААР др Примо Небиоло изјавио је: „После 82 година, 

1ААР је коначно пронашао свој прави дом. Монако нас је дочекао 

раширених руку и надам се да ће овај град постати град атлетике за целу 

међународну спортску заједницу“. 

У Монаку, 1ААР је смештен у три објекта: Вила Мирафлорес за 

извршне канцеларије председника , генералног секретара и генералног 

секретаријата, налази се на Авенији Ст. Михаел (Ауепие 51 М1сће1) у 

центру Монте Карла. Генерални секрегаријат координира и саветује о 

активностима удружења. Оперативни штаб се налази на Руе Принцесе 

Флорестине 17, (гие Рппсеззе Ногебћпе) у близини луке, и даље канцеларија 

Агуе Марине налази се у Фонтвиеилу (РопНчеШе). 

Седам других 1ААР сектора чине сектори за: радиодифузију, 

комуникације, такмичења, законску регулативу, финансије и 

администрацију, медицину и антидопинг и технологије и информације. 



1ААР Савет се састоји од 27 изабраних чланова и генералног 

секретара, укључујући и једног председника, четири потпредседника, 

једаног благајника, једног представника из обласнихи група (6) и 15 

индивидуалних чланова. 

Постоји минимум од 6 женских чланова. Сваког члана бира Конгрес 

на период од четири године. Генерални секретар 1ААР -а је преседавајући 

на Савету, као бивши члан (да би био изабран за генералног секретара раније 

је морао бити члан савета). 

Савет управља пословима 1ААР -а, именује генералног секрегара и 

све делегате на 1ААР такмичењима, укључујући и светске атлетске серије. 

Савет има моћ да изабере или привремено суспендује Федерације чланице, 

као и да предузме хитне одлуке. Савет подноси извештај и буџет Конгресу 

сваке две године. Такође, промовише развојни програм у корист федерације 

чланице којима је потребна помоћ. 

Конгрес ИААФ састоји од Савета, почасних чланова и не више од три 

делегата из сваке националне федерације чланице. Конгрес се састаје сваке 

две године за време Светског првенства. Избори се одвијају на свим парним 

конгресима, један глас се даје сваком члану. Конгрес бира председника, 

четири потпредседника, благајника, појединачних чланова и одбори. 

Конгрес има право да бира, и додељује признања за услуге у току живота, 

почасне председнике... 

Конгрес има моћ да измени правила и уводи нове дисциплине или 

такмичења. Он такође може да одобри, на препоруку Савета, различите 

1ААР награде. 



ДИЈАМАНТСКА ЛИГА 

Дијамантска лига је такмичење које јавност највише прати после 

атлетских надметања на Олимпијским играма и Светском првенству у 

атлетици. 

1ААР Дијамантска лига је ново такмичење Међународне атлетске 

федерације (1ААР), и чини је годишња серија атлетских митинга која се 

одржава од 2010. године. Оно је наследник Златне лиге, која је у периоду од 

1998. до 2009. године представљала најеминентније светско атлетско 

такмичење. Међутим, Златна лига је била ограничена само на Европу и 

укључивала је свега седам митинга - Осло, Рим, Монако, Цирих, Брисел, 

Берлин и од 1999. §одине Париз, док је нова Лига прво атлетско такмичење 

интерконтиненталног карактера. 

Тежња челника 1ААР је да кроз Дијамантску лигу популаришу 

атлетику у целом свету и повећају интересовање за тај спорт. Због тога се на 

митинзима налази 32 дисцилине. То је велико повећање у односу на Златну 

лигу која је, са неким мањим изменама, најчешће обухватала по шест 

дисципина у обе конкуренције (мушкој и женској). Овакво велико 

такмичење су прихватили сви врхунски атлетичари, како да би показали свој 

максимум, тако и да уновче своја резултатска достигнућа. 

Сезону Дијамантске лиге чини 14 једнодневних атлетских митинга, 

који се током сезоне одржавају широм света. Једини изузетак представља 

Гран при у Лондону, који траје два дана, па се организује такмичење у свим 

дисциплинама..Први домаћин најбољим светским атлетичарима била је 

Доха, 14. Маја 2010. године, а финала се одржавају у Цириху и Бриселу. 

Градови домаћини прве сезоне били су Доха (С)а1аг 5С 51асћит), Шангај 

(5ћап§ћа1 51асћит), Осло (В1б1е11 51асћоп), Рим (51асћо Оћтрјсо), Њујорк 

(1саћп 51асћит), Јуџин, Лозана (51а<Де 01утр1цие бе 1а Роп1а1бе), Гејтсхед, 

Париз (51ас1е бе Ргапсе), Монако (51ас1е Бошб II), Стокхолм (51оскћо1т 

01утрјс 51асћит), Лондон (01утрк 51асћит), Цирих (Бе121§гипс1) и Брисел 

(Кт§ Ваискпчп 51асћит). И у наредним годинама ови градови ће остати 

домаћини 1ААР Дијамантске лиге, само је изузетак Гејтсхед којег је 2011. 

године заменио Бирминген. 



Дисциплине Дијамантске лиге 

На сваком митингу заступљено је по 16 дисциплина од укупно 32. 

Дисциплине су расподељене између различитих митинга по ротационом 

систему, па сваки град у новој сезони има другачији програм. Једини 

изузетак представља већ наведени Гран при у Лондону, који траје два дана, 

па се организује такмичење у свим дисциплинама. 

На крају сезоне најбољи појединац у свакој дисциплини добија 

награду, која ће му бити уручена на последњем митингу који у свом 

програму има баш то такмичење. Због тога је и одлучено да Лига има два 

финална, завршна, митинга - Цирих и Брисел. Оба града ће у наредне три 

године угостити финалисте у 16 различитих дисциплина, с тим што је 1ААР 

оставила отворену могућност да, уколико неки други град надмаши 

очекивања у организационом смислу, већ наредне сезоне преузме ту 

престижну улогу. 

Оснивањем Дијаматске лиге 1ААР је одлучио да се после 2010. 

године више неће организовати Светско атлетско финале (\УАР), које је до 

тад представљало “круну“ сваке сезоне. 

Свих 16 дисциплина налазе се у обе конкуренције мушкој и женској: 

100 т, 200 т, 400 т, 800 т, 1500 т, 5000 т, 3000 т стиплчез, 110 т препоне, 400 т 

препоне, скок увис, скок с мотком, скок удаљ, троскок, бацање кугле, 

бацање диска, бацање копља. 

Због проблема са инфраструктуром на појединим стадионима, 

организатори нису могли да у програм уврсте и бацање кладива. 

Награде 1ААР Дијамантске лиге 

Сваки од 14 митига има исти наградни фонд од 480.000 долара. 

Међутим поред награда на митинзима, у свакој од 32 дисциплине постоји 

такозвана Дијамантска трка у којој ће атлетичари током целе сезоне, на 

основу постигнутих резултата, сакупљати бодове. На крају, такмичар са 

највећим бројем освојених бодова бива награђен са четворокарагним 

дијамантом, вредним 80.000 долара. Учешће у Дијамантској трци, која 

најбољем у свакој дисциплини доноси четворокаратни дијамант и наслов 

најбољег на свету, намеће правило да такмичари могу на сваком од митинга 

да такмиче само у једној дисциплини. Бодови из две различите дисциплине 

се не сабирају. 



 

 

Дијамант који следује победнику серије митинга 
Дијамантске лиге  

Свака од 32 дисциплине има наградни фонд од 30 000 долара по 

митингу, што кад се помножи са 16 дисциплина износи укупан наградни 

фонд од 480 000 долара по једном митингу. Наравно сваки домаћин митинга 

има свој буцет за довођење аглетских звезда. На сваком такмичењу 

Дијамантске лиге додељују се награде за првих 8 такмичара. 

Место Новчана награда 

1. 10.000 долара (1ЈбО) 

2. 6.000 долара (НбО) 

3. 4.000 долара (1ЈбО) 

4. 3.000 долара (1ЈбО) 

5. 2.500 долара (1ЈбО) 

6. 2.000 долара (1ЈбО) 

7. 1.500 долара (1ЈбО) 

8. 1.000 долара (1ЈбО) 



Свака дисциплина се налази у програму на седам митинга, а тројица 

најбољих на основу пласмана добијају увек исти број бодова, који се рачуна 

у „Дијамантској трци”. Изузетак је финале, пошто се тада бодови дуплирају. 

Прво место - четири бода (финале - осам) 

Друго место - два бода (финале - четири) 

Треће место - један бод (финале - два) 

На крају сезоне, у свакој дисциплини, такмичар који сакупи нај- више 

бодова победиће у „Дијамантској трци“. У случају да такмичари имају исти 

број бодова, рачунаће се победе, а ако и тада буде нерешено пресудиће 

бољи резултат у финалу. Такође, постоји клаузула по којој такмичар не 

може да освоји „Дијамантску трку“ уколико не буде такмичио у финалу 

своје дисциплине (Цирих или Брисел). 

Митинзи Дијамантске лиге 

Митинзи Дијамантске лиге се одржавају у 14 градова широм света, 

само три државе имају по два митинга на својој територији то су: 

Швајцарска, Велика Британија и Сједињене Америчке Државе. Сезона 

митинга Дијамантске лиге почиње у па се наставља следећим током: 

^ Дохи/Катар (Поћа/ОаИг), 

^ Шангај/Кина (5ћап§ћа1/Сћта), 

^ Јуџин/Сједињене Америчке Државе (Еи§епе/ША), 

^ Рим/Италија (Коте/ћа1у), 

^ Осло/Норвешка (Об1о/Мог\уау), 

У Њујорк/Сједињене Америчке Државе (Ме\у Уогк/ША), 

^ Лозана/Швајцарска (Еаизаппе/5\\ч1:2ег1ап<1), 

Париз/Француска (Рапз/Ргапсе), 

С Лондон/Велика Британија (Бопбоп/СВК), 



2 Монако/ (Мопасо), 

■/ Стокхолм/Шведска (б1оскћоћп/б\уес1еп), 

2 Бирминген/Велика Британија (В1гш1п§ћат/СВК.), 

2 Цирих/Швајцарска (2ипсћ/блућгег1апс1), 

2 Брисел/Белгија (Вгш8е1б/Ве1§шт). 

За коначну оцену митинга важна су два елемента: вредност 

остварених резултата (70 најбољих резултата на митингу претвара се у поене 

према атлетским таблицама) и квалитет стартних листа. Бодују се тренутни 

светски рејтинзи атлетичара који наступају на митингу. 

У даљем тексту приказане су занимљивости везане за историјски 

развој неких од најеминентнијих митинга Дијамантске лиге. 

Митинг Дијамантске лиге V Лозани 

Године 1976, атлетика једва постоји у француском говорном подручју 

Швајцарске и није позната јавности, у односу на део Ш вај царске са 

немачким говорним подручјем. Штавише, с обзиром на недостатак 

адекватне инфраструктуре, главна државна такмичења регко се одржавају 

изван немачког говорног подручја Швајцарске. 

Бивши тркач на 800 метара Жаки Длепјер (Јаску Ве!ар1егге) је 

предложио управи стадиона у Лозани да помогне организовање Интер- 

националног атлетског митинга. Иако је био свестан потешкоћа на које ће 

наићи, он је одлучио да се упусти у борбу за реализацију велике замисли. 

Авантура почиње 08. јула 1977. године, након што су се град и многи 

пријатељи атлетике укључили у организацији међународног догађаја, који 

је требао бити одржан на годишњем нивоу након те године. 

Долазак реномираних атлетских имена најавили су: Џон Волкер - 

1500 т (Јоћп \Уа1кег), Олимпијски прваку Монтреалу 1976; Мек Вилкинс 

-бацање диска (Мас У/Пктз), такође 1976. олимпијски шампион; Род Диксон 

(Коб 01хоп), освајач бронзане медаље на Олимпијским играма у Минхену 

1972. године; Дик Квекс (Ошк СЈиах) који је оборио светски рекорд на 5000 

метара само пар дана раније; Двајт Стонс (Виффћ бШпез), најчувенији 

атлетски шоумен, који сања да поврати титулу светског рекордера у скоку у 

вис натраг од Совјет Јаченка (бом!е1: Уа(сћепко) који му је оборио светски 

рекорд. 



Све је било спремно за предивну свечаност, али у 18:00 почиње 

невреме, онда почиње киша, јак пљусак. Хоће ли ово бити почетак и крај 

митинга у Лозани, питали су се тада многи. Публика и спортисти нису 

желели да се то деси. И тако са кишобранима у руци, 5.600 навијача почиње 

свој улазак на стадион. Спортске звезде не могу да верују својим очима да и 

поред невремена публика не одустаје и такав призор их једноставно очарава. 

Они поред гакве атмосфере не могу допустити да се прикажу са лошим 

резултатима, иако би им невреме, које се надвило над стадионом, сигурно 

могло бити добар изговор. И тако спортисти дају све од себе, можда чак и 

више од својих могућности (ћИр5://\у-ту. 

1ааГ.ог§/сотреШ:тп5/ЈааГ-сћатопс1-1еа§ие). 

МИТИНГ Дијамантске лиге у Риму 

Митинг Дијамантске лиге у Риму ткз. Златни Гала митинг је 

најважнији међународни атлетски митинг у Италији и један од нај- 

значајнијих спортских догађаја у Риму. Митинг је основан 1980. године 

захваљујући интуицији др Примо Небиола, тадашњег председника 1ААР -а, 

који је схватио колико Рим може да постигне таквим спортским догађајем. 

Да буде светска позорница у спектакуларним сукобима спортиста у години 

бојкота многих земаља према Олимпијским играма у Москви и да пружи 

шансу за доказивање оним спортистима који нису могли да учествују на 

Олимпијским играма. Те ноћи звезде су били Пјетро Менеа и Сара Симеони, 

али изнад свега слика вечери је био препун Олимпијски стадион са преко 60 

000 гледалаца. 

Све атлетске звезде последње три деценије су се такмичиле у Риму на 

Олимпијском с гадиону. Многе историјске странице светске атлетике су 

исписане управо на овом митингу, многи незаборавни дуели, као напр. 1984. 

године када су Сергеј Бубка (СССР) и Тијери Вигнерон (Француска) имали 

незабораван дуел у којем су обојица обарали светских рекорд у њиховом 

успону до неба. 

Митинг у Риму је произвео многе друге светске рекорде. Године 1987. 

марокански атлетичар Саид Аоуита истрчао је историјску трку испод 13. 

мину га на 5000 метара - 12:58.39. То је био први од много пута испод 13 

минута, који су направили да Рим прати епигет као место са највећим бројем 

трка испод 13 минута у свету. У 1995. години је на 5000 мегара постављен и 

свегски рекорд који је поставио Мојсија Киптануи из Кеније. 



Велика звезда средњих пруга Хишам ел Гуруж поставио је два светска 

рекорда у Риму. У 1998. години поставио је невероватан светски рекорд на 

1500 метара са 3:26.00. Последњи светски рекорд по хронолошком 

редоследу постављен је 2008. године, када је Јелена Исинбајева у скоку са 

мотком прескочила 5,03. 

Митинг Дијамантске лиге у Туцину, Орегон 

Митинг је назван по легендарном Стиву Прифонтену (81еуе 

РгеГоп1ате), америчком највећем тркачу средњих стаза у то време, који је 

умро 1975. године у 24. години живота. Његов живот је био инспирација за 

многе филмове, као што су: награђивани документарни филм, „Ватра на 

стази“, два велика филма, „Прифонтејн" (РгеГоп1ате), који је објавио Дизни 

у јануару 1997. године, филм „Без граница“ (\УИћои1 УтИб), објавио Ворнер 

Брос (\Уагпег Вгозб) у септембру 1998. (именован као један од 10 најбољих 

филмова 1998. године од стране магазина Тајм (Пше) и Њу Јорк Тајмс (№ш 

Уогк Птеб). 

Прифонтејн Класик (РгеГоп1ате С1абб1с) је била једина станица у 

Северној Америци на престижној атлетској Светској турнеји. Од 2000. 

године он је на првом месту међу свим годишњим атлетским мигинзима 

изван подручија Европе, проглашен од стране 1ААР -а. Спортисти морају 

биги рангирани у првих 50 у свету у својим дисциплинама да би имали 

право да се гакмиче на овом елитном аглетском митингу. Овај стадион од 

2008. године постаје опремљен најновијим гехничким достигнућима. 

 

батчипд ОЈатогкЈ Ееауие 

МИТИНГ Дијамантске лиге у Јуџину 



Митинг Дијамантске лиге у Пириху 

 

Велткласе Цирих (\Уекк1а5бе 2иг1сћ) постоји више од 80 година у 

историји атлетике. Прво такмичење 1928. године обележио је један од 

легенди краљице спортова: деветоструки олимпијски шампион Паво Нурми. 

Од тад до данас безброј атлетских звезда дали су све од себе на Лецигрунд 

стадиону (Ве121§гипс1 б1асИиш). 

Лецингрунд стадион 

На митингу 2009. године, на распродатом стадиону у скоку са мотком 

Јелена Исинбајева прескаче 5.06 м и поставља 25. светски рекорд у историји 

Лецигрунд стадиона. Швајцарски тим на 4 х 100 метара (Мапспп, 

5сћпееђег§ег, 5сћепке1, Спђап) поставља швајцарски рекорд у времену 38.78 

, и 14 : времена Параолимпијски шампион Хајнц Фреј (Нешх Рге1) завршава 

своју каријеру на прави начин победом на 3000 метара грка у колицима. 

Наредне године, публика је страствено навијала за локалне звезде. 

Лиза Урех (Глза РЈгесћ) осваја 4. место у трци на 100 метара препоне, док 

друга швајцарска атлетичарка, скакачица удаљ Ирена Пустерла Цгепе 

Рш1ег1а) пење се чак на подијум освојивши треће место. На крају вечери, 

мушка штафета 4 х 100 метара одушевљава навијаче на Циришком митингу 

својим наступом. Американац Џереми Воринер побеђује у трци на 400 

метара са светски вредним резултатом. 



Одмах после светског првенства у Даегу, на митингу који је одржан 

2011. године, освајач златне медаље на 100 метара Јохан Блејк (Уоћап В1аке) 

потврђује своју владавину на 100 метара победом. Локална љубимица Лиса 

Урех своју трку завршава већ на првој препони. Један од врхунаца ноћи, за 

публику на стадиону, је поново 4 х 100 метара где Швајцарски мушки тим 

поставља нови национални рекорд (38,62). Нови рекорд међутим касније 

неће бити ратификован зато што један од чланова екипе није био у стању да 

обезбеди потребну међународну дозволу за лекове које је користио. 

Упркос хладним, кишним условима на митингу одржаном 2012. 

године, Јусеин Болт и Јохан Блејк пружају публици фантастичним 

спринтерски шоу. (Блејк: 9.76/100 т; Болт: 19.66/200 т). 

Митинг Лијамантске лиге V Бриселу 

Белгијски Меморијални митинг Ван Дам (Тће Вефасот Метопа1 Уап 

Натте) је престижни међународни атлетски митинг и део је 1ААР 

Дијамантске лиге. 

Белгијски Меморијал Ван Дамједобиоимепобелгијском врхунском 

атлетичару Иво Ван Даму (ћ/о Уап Иатте). Иво је погинуо у трагичној 

саобраћајној несрећи, само неколико месеци после његовог завидног успеха 

на Олимпијским играма у Монтреалу (1976), где је освојио сребрну медаљу у 

обе дисциплине 800 т и 1500 т. Први “Меморијал”, одржан је 16. августа 

1977. године. 

Митинг „Ван Дам“, брзоје добио међународно признање. Већ 1985. 

године Међународна атлетика федерација (1ААР) изабрала је тај догађај за 

„1ААР Гранд При“ . Касније, митинг је постао место одржавања атлетског 

програма „Златне четворке“ и “Злагне лиге”. Ван Дам митинг је увео 

револуцију у концепт одржавања атлетских мигинга: уведена је музика, 

ватромет, бубњеви, динамична презентација и још много тога. 

Меморијал Ван Дам тренутно је један од два митинга на којима се 

одржава годишње финале овог престижног атлетског гакмичења. 

На Меморијалном Ван Дам митингу постављено је 13 атлетских 

светских рекорда, велики број европских као и националних рекорда. 



 

 

 

Проглашење победника у укупном пласману Дијамантске лиге 


