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ÜLO VOOGLAID:
Sport on Eestis olnud ja on jätkuvalt erilise 
ühiskondliku tähelepanu objekt. Sporti jälgitakse,ühiskondliku tähelepanu objekt. Sporti jälgitakse, 
tuntakse, arvestatakse. Austatakse nii sportlasi kui 
ka nende vanemaid ja treenereid. Olgu medal millest 
t h t i t k i t õi k ll t ä t btahes - puust, savist, pronksist või kullast, sära toob 
see Eestis nii medali saaja, andja kui ka väga suure 
hulga inimeste silmadesse. Olümpiavõitjaid ja 
maailmameistreid peetakse rahvuskangelasteks. […] 
Sportlaste edu üle rõõmustatakse sageli, nagu ei 
millegi muu üle ja nende ebaõnnestumisi elatakse ülemillegi muu üle ja nende ebaõnnestumisi elatakse üle 
just nagu isiklikku, perekondlikku või rahvuslikku 
õnnetust. […]



RAUL REBANE:
Spordi suur võimalus on pakkuda väga 
defitsiitset ja kallist vara – ühistunnet Selleksdefitsiitset ja kallist vara – ühistunnet. Selleks 
peab sport muidugi ka ise suur olema.



Souli olümpiamedalivõitjate vastuvõttSouli olümpiamedalivõitjate vastuvõtt
Tallinnas Raekoja platsil 4. oktoober 1988



SULEV VAHTRESULEV VAHTRE
(1. oktoober 1988):
Taastada tuleb Eesti koht 
ROKi E i d lü i l dROKis. Esineda olümpial enda 
nimel on üks tee teadvustada 
laiale maailmale oma rahva 
elujõudu.



1920 t A t i1920. aasta Antverpeni 
olümpiadelegatsiooni 
vastuvõtt Tallinnas



Eesti esimene olümpiavõitja
tõstja Alfred Neuland valitsuselt 
olümpiamedalivõitude eest kingituseks 
saadud mootorrattaga (1924)g ( )



Berliini olümpiamängudelt 
naasnud 
olümpiadelegatsiooniolümpiadelegatsiooni 
peakangelane Kristjan 
Palusalu (1936)



Berliini “olümpiarong” on jõudnud TartuBerliini olümpiarong  on jõudnud Tartu 
raudteejaama (1936)



K h t lik t it t jä l h ti di id õl d lKohustuslike tervituste järel haarati spordisangarid õlgadele 
ning algas rongkäik Balti jaamast Kaarli tänavale.
10000 inimese saatel liikuma hakanud rongkäiku oli 
linnatänavate äärde erinevatel andmetel tervitama 
kogunenud veel kuni 50000 inimest... 



Eesti laskurite meeskonna 
vastuvõtt Tallinnas (1939)



II maailmasõja järelII maailmasõja järel
põgenikelaagris sündinud spordiraamat



Ülo Vilderi Calgary “olümpiaraamat” 
spordimuuseumi kogudest



B lii i lü i ä d t i (1936)Berliini olümpiamängude raamatu esimene (1936) 
väljaanne ja kordustrükk (1992)



Sapporo Müncheni ja Montreali mängudest kirjutatudSapporo, Müncheni ja Montreali mängudest kirjutatud 
raamatute tiraaž oli juba 45000! 



JANAR FILIPPOV:
Esimest korda l gesin olümpiaraamat läbi kaheksaEsimest korda lugesin olümpiaraamatu läbi kaheksa-
aastasena. Tegu oli Moskva mängudele pühendatud
sisuka teosega. Lugesin seda suvi otsa ja mitu korda
järjest, kuni isa hakkas kahtlustama, et olen hulluks
läinud ja peitis raamatu ära. See tegi ettevaatlikuks -
Montreali, Müncheni ja Mexico raamatud lugesinMontreali, Müncheni ja Mexico raamatud lugesin
läbi salaja - raamatukogus.



ENE ERGMA: 
Stalini halli ajastu elegantne Keres tuletas meile siin 
Eestis pidevalt meelde mille me olime kaotanud ja milleEestis pidevalt meelde, mille me olime kaotanud ja mille 
me kunagi kindlasti jälle tagasi saame.



Hetk legendaarsest korvpallilahingustg p g
Eesti – USA (1970)



Tegu on tehtud – tabloo näitab eestlaste 88:82 
võitu USA üle (1970).
Põhj i h l i õõ tPõhjamaine rahvas veel ei rõõmusta,
rõõm ja uhkus tuleb aastatega



Sydney olümpiamedalistide vastuvõtt Tallinnas (2000)Sydney olümpiamedalistide vastuvõtt Tallinnas (2000)



Ateena olümpiamedalistide vastuvõtt Tallinnas (2004)Ateena olümpiamedalistide vastuvõtt Tallinnas (2004)



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


