EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING JA EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT KUTSUVAD
15.juuni kell 15.00 21.00 KADRIORU STAADIONILE SPORDIMESSILE !
*
Eesti Olümpiakomitee

Rio olümpiatelgis on üleval Karl Markus Antsoni maaliseeria olümpiasportlastest.
Kell 17.00 kohtuvad spordifännidega Jüri Tarmak, Jaak Uudmäe, Erki Nool, Jüri Tamm.
Kell 19.00 on autogrammiküttide päralt Rio mängudele sõitvad sportlased.
Koostöös Eesti Olümpia ja Spordimuuseumiga toimuvad viktoriinid ja kõik osalejad saavad Eesti
olümpiakoondise Rio märgi. Igal täistunnil loositakse kõigi õigesti vastanute vahel välja Rio
olümpia maskott Vinicius.
*
Kohila Võrkpalliklubi
Tõrju ja tõsta palle, mida tulistab haruldane pallikahur.
Sööte jagavad Eesti meisternaiskond
mängija ja treener Ingrid Kangur.
*
Eesti Vehklemisliit ja VK Tallinna Mõõk
Pane pähe mask ja torka märklehte epeeterasid, millega meie vehklejad medaleid võidavad.
Nõu jagab epeemeeskonna liige Jüri Salm.
*
Eesti Jalgpalli Liit
Teet Allas viib läbi
löögitugevuse mõõtmi
se
E
URO
2016 finaalturniiri palliga.
Kell 17.00 saab jalga testida Eesti koondise mängijatega
*Eesti Vibuliit ja Eesti Maastikuvibu Liit
Katseta
Eesti koondise vibulaskuritega nii
platsilaskmist
kui
maastikuvibulaskmist.
*Eesti Jahtklubide Liit
Võistluspaate näitavad KarlMartin Rammo ja Deniss Karpak ning purjelauda Ingrid Puusta.
Erinevaid merespordivahendeid tutvustab merekool "Meresõber.“
*Eesti Võimlemisliit
Palle, kurikaid, linte
ja
rõngaid aitab teil keerutada
Pekingi
olümpial võistelnud Irina Kikkas.
*Eesti Triatloni Liit
Kuidas treenida
kolme ala
, mida võistlustel süüa, kus startida?
K
ell 17.
0
0
jagab kogemusi
esime
se
Eesti nais
triatleedina
olümpial
startiv
Kaidi Kivioja.
*Eesti Karate Föderatsioon
Kell 15.00 16.00 ja kell 19.00 näitavad kata ja kumite võtteid ning alaga seotud varustust 
SK
Budo tipud
Li Lirisman ja Anna Sokk
ning Eesti koondise peatreener
Aleksandr Zõkov.
*Eesti Maadlusliit
Kell 16.0017.00 ja kell 19.00 tutvustatakse võistlusreegleid ning saab proovida püstimaadlust ja
partermaadlust.
* Eesti Judoliit
Kell 17.0018.00 ja kell 19.00 selgitavad treenerid Künter Rothberg ja Dmitri Lepp judo olemust.
Saab proovida
kimono
id ja heita treenereid.
*
Eesti Käsipalliliit ja HC Tallinn

Mõõda, millise kiirusega lendab käsipall? Viskeid näitab
treener Risto Lepp.
*Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Mis vahe on
ringraja, traieli
või
motokrossi tsikli
l? N
õu jagab kiireid ringe sõitnud Marko Rohtlaan.
*Eesti Sõudeliit
Vaata, k
ui suur o
n
olümpiaveel püsiv
paarisaeruline
neljapaat?
*Tammerraamat esitleb „TV 10 Olümpiastarti“
U
uel hooajal valmiva raamatu autorid Andrus Nilk ja Kristi Kirsberg koguvad lugusid ja fotosid.
Kümme kiiremat ja värvikamat TV 10 loo rääkijat saavad kirjastuselt auhinnaks raamatu.
'
*Eesti Sulgpalliliit
Maailma kõige kiirema reketiala osavusmängud.
*Eesti Laskurliit 
„
Taba kümneid“ ehk o
ptilise sihikuga õhupüssist märki laskmine.
*IAAF „
L
aste kergejõustik
“
Treenerite juhendamisel saab proovida nii kurvivormelit, redelijooksu, ristkeksu, kettaheidet
täpsusele kui vormel 1 võidujooksu.
*
Eesti Korvpalliliit
Palju palle ja rõngaid ning „
100 kooli“
projekti tutvustus koos tippmängijatega.
*Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
V
alitsev Euroopa meister Kristina Koroljak tutvustab lastefitnessi ja fit programmi.
* Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine
SCULT
Kampaania “ hakka spordivabatahtlikuks“ registreerib huvilisi põnevatele üritustele.
Ott Pärna tutvustab globaalset spordivabata
ht
like liikumist.
'
*
Eesti Veelaua ja Veesuusa Liit
Saab proovida tasakaalu harjutamist veelaudurite balance boardil.
*
Eesti Suusaliit
S
arja vilistlane Timo Simonlatser 
tutvustab CFC Jaak Mae Suusakooli õpilastega
rullsuusatamist ja
kõigil osavõtjatel on võimalik rullid alla panna ja Timo õpetuste järgi sõitu proovida.
*Eesti Antidoping
Ka harrastajatele kehtib reegel: „Kui paned numbri selga ja lähed starti, ei tohi keelatud aineid
tarvitada.“ Kes tellivad teste, kuidas võetakse proove, kui pikk on keelatud ainete nimekiri?
*Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Lauatenniseliit
I
gamehe telestuudio
s
saab reporterite
või roboti vastu
pinksi
mängida
, vaadata TV 10 videosid ja
Rio OM klippe, proovida kaamera ees esinemist
ja
uudistada ETV Rio stuudio jaoks valminud
kujundust.
Kohal on
ERRmuuseum
ja
ERRpood.
Kohal on lauatennisespetsid.

KELL 18.00  18.45 FINAALI AVAMINE, TV 10 VILISTLASTE JA SÕPRADE KOKKUTULEK !

* Eesti rekordiüritus teatejooksus
* Olümpiavõitjad jagavad tarkuseteri ja autasustavad noori
* Laulavad Teele Viilupi juhitava Lasteekraani Muusikastuudio laululapsed
* Esineb laulja ja pianist Uku Suviste
* Osavust näitavad „Klassikatähed“ Mikk Langeproon ja Henri Zibo
* Trampoliinvõimlemist näitavad SK Trefoil noored
Järgneb

*Sarja vilistlaste ja sõprade ühispildid punasel vaibal
*
M
eenutuste
ja
fotode jagamine TV10 raamatu koostajatele
*
T
egevused spordimessi telkides
* Ühine tordi söömine
KELL 20.00–22.00
suures telgis räägib lätlase kadedusest ja müütidest Raul Rebane
TELLI SARJA VILISTLASE VÕI SÕBRA TSÄRK www.ekjl.ee/

Spordivarustust müüb spordimessil Nike ning söögi ja joogi eest kannab hoolt Amps.
Pääs võistlustele, spordimessile ja vilistlaste kokkutulekule on kõikidele huvilistele tasuta.

