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Sebastian Vettel – der Rennfahrer
Data urodzenia: 3 Juli 1987 im Heppenheim– kierowca wyścigowy.

Karierę w wyścigach rozpoczął w 1995 roku w kartingu,
zdobywając wiele tytułów.

Największe sukcesy (die größten Erfolge): 

-Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 z sezonów 2010, 2011,
 2012 i 2013, w których występował w zespole Red Bull Racing.

-27 sierpnia 2007- Debiut w Formule 1 podczas Grand Prix Turcji
gdzie zastąpił wówczas ciężko kontuzjowanego Roberta Kubicę.

-14 listopada 2010 zwycięstwo w ostatnim wyścigu sezonu – Grand Prix Abu Zabi 
i został najmłodszym Mistrzem Świata w historii Formuły 1.

Jego idolem jest Michael Schumacher.



Michael Schumacher – der Rennfahrer
Data urodzenia: 3 stycznia 1969 w Hürth –  kierowca wyścigowy.

Swe pierwsze kroki jako kierowca wyścigowy stawiał na torze
kartingowym.  

W latach 1991–2006 i 2010–2012 startujący w mistrzostwach świata Formuły 1.

- Siedmiokrotnym mistrz świata kierowców Formuły 1 i jest powszechnie
uważany za jednego z najlepszych kierowców Formuły 1 w historii.

- Jest statystycznie najlepszym kierowcą w historii F1,
ma najwięcej zwycięstw, pole position, najszybszych
okrążeń w trakcie wyścigu, jest także rekordzistą siedmiu
zdobytych mistrzowskich tytułów.

29 grudnia 2013 roku Schumacher 
zjeżdżał na nartach we francuskich Alpach.
Podczas zjazdu przy niskiej prędkości upadł i uderzył
głową w kamień, co mimo kasku spowodowało
u niego poważne obrażenia głowy.



Martin Schmitt- Ski-Springen
Data urodzenia: 29 stycznia 1978 w Villingen 

Kariera (die Karriere): 

Zaczął trenować skoki narciarskie w szóstym roku życia. Reprezentuje klub SC 
Furtwangen.

Debiut w Pucharze Świata: 1 stycznia 1997 w Insbrucku gdzie zajął 25 miejsce.

Największe sukcesy (die größten Erfolge):
- trzykrotny medalista olimpijski, 
- dziesięciokrotny medalista mistrzostw świata, wicemistrz świata w lotach narciarskich
- dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach oraz w lotach.

1 lutego 2014 roku zakończył oficjalnie karierę podczas konkursu w Willingen.



Magdalena Neuner - Biathlon
Data urodzenia- 9 lutego 1987 w Garmisch-Partenkirchen, biathlonistka.

Kariera (die Karierre): 
Biathlon zaczęła uprawiać w wieku dziewięciu lat.
- 2006- zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata
-2007- wygrała swoje pierwsze zawody
-Miesiąc później wywalczyła trzy złote medale podczas 
 Mistrzostw Świata
- W sezonie 2007/2008, w wieku 21 lat, została najmłodszą
zwyciężczynią klasyfikacji generalnej PŚ w historii
tej konkurencji sportu

 Największe sukcesy (die größten Erfolge): 
-Multimedalistka, mistrzyni olimpijska z Vancouver z 2010 
roku w biegach pościgowym i masowym
-Triumfatorka Pucharu Świata, Mistrzostw Świata oraz Europy  
-Pomiędzy 2004 a 2006 r. wywalczyła pięć tytułów mistrzyni
świata juniorów.
-Jest najmłodszą, sześciokrotną mistrzynią świata

Po sezonie 2011/2012 w wieku 25 lat zakończyła
swoją bogatą karierę.



Maria Höfl-Riesch – Ski alpin
Data urodzenia: 24 listopada 1984 w Garmisch-Partenkirchen- narciarka alpejska.

Kariera (die Karierre): 

Zadebiutowała w Pucharze Świata 16 lutego 2001 roku w
rodzinnym mieście.

Największe sukcesy (die größten Erfolge): 

-Trzykrotna mistrzyni olimpijska
-Wicemistrzyni olimpijska w supergigancie,
-Dwukrotna mistrzyni świata
-Trzykrotna brązowa medalistka mistrzostw świata.

Zdobyła trzy złote medale olimpijskie i sześć Kryształowych Kul.

Na zawodach w Lenzerheide niemiecka alpejka fatalnie upadła.
Doznała urazów lewej strony ciała - nogi, łokcia i barku.

Z powodu kontuzji alpejka postanowiła
zakończyć swoją karierę po sezonie 2013/2014.



Michael Greis - Biathlon
Data urodzenia: 18 sierpnia 1976 r. w Füssen – biathlonista.

Największe  sukcesy (die größten Erfolge): 
-2004r. w Oberhofie zdobył mistrzostwo świata w składzie sztafety niemieckiej
-W lutym 2005 r. odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w Cesana San 

Sicario
-2005r. w Hochfilzen został wicemistrzem świata w biegu indywidualnym.
-Zwycięzca Pucharu Świata w klasyfikacji generalnej oraz w sprincie w sezonie 2006/2007.
-Trzykrotny mistrz olimpijski
-Dwunastokrotny medalista mistrzostw świata.
-Po swoje pierwsze złoto igrzysk olimpijskich sięgnął w Turynie 11 lutego.

Na początku grudnia 2012 roku ogłosił zakończenie sportowej kariery.



Fabian Hambüchen - Gymnastik
Data urodzenia: 25 października 1987 w Bergisch Gladbach –  gimnastyk sportowy.

Największe sukcesy (die größten Erfolge): 
-Wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w gimnastyce,
-Aktualny Mistrz Europy w Gimnastyce w ćwiczeniach wolnych
i wieloboju indywidualnie
-Brązowy medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie
-Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012
w ćwiczeniach na drążku;

Zdobywca niemieckiego tytułu Sportowca Roku 2007
przyznawanego przez dziennikarzy tego kraju.

Jeden z czołowych gimnastyków sportowych w Niemczech i na świecie.



Franziska van Almsick - Schwimmen

Data urodzenia: 5 kwietnia 1978 Berlin Wschodni – pływaczka

Debiut:
Po raz pierwszy wystąpiła na arenie międzynarodowej w 1992 na Igrzyskach Olimpijskich
 w Barcelonie w wieku 14 lat, będąc jedną z najmłodszych zawodniczek w historii. 

Największe sukcesy (die größten Erfolge): 
-1992-Igrzyska Olimpijskie -2 srebrne i 2 brązowe
-1993-Mistrzostw Europy-6 złotych i 1 srebrny medal
-1994-Mistrzostwa Świata- 4 medale
-1995-Mistrzostwa Europy- 5 złotych medali i 1 srebrny
-1996-Igrzyska Olimpijskie- 2 srebrne i 1 brązowy
-2002-Mistrzostwa Europy- 5 złotych 
-2004-Igrzyska Olimpijskie- 2 brązowe



Steffi Graf - Tennis
Data urodzenia: 14 czerwca 1969 w Mannheim) –tenisistka 

Występująca na światowych kortach od 1982. Jedna z 
najwybitniejszych zawodniczek w historii tej dyscypliny.

Największe sukcesy (die größten Erfolge): 
-mistrzyni dwudziestu dwóch turniejów 
wielkoszlemowych
-1987-pierwsze miejsce w rankingu WTA
-1988 mistrzyni Wimbledonu 
-Pięciokrotna triumfatorka Mistrzostw WTA 
-1988 w Seulu-mistrzyni olimpijska w grze pojedynczej
-1988-zdobywczyni Złotego Wielkiego Szlema 
-1987,1992-Dwukrotna zdobywczyni Pucharu Federacji 
wraz z drużyną Niemiec 
-1992- srebro na Igrzyskach Olimpijskich
-1993-zdobywczyni Pucharu Hopmana

13 sierpnia 1999 Steffi ogłosiła zakończenie kariery 
tenisowej.



Boris Becker - Tennis
Data urodzenia: 22 listopada 1967 w Leimen –  tenisista.

Jako 17-latek zdobył mistrzostwo Wimbledonu. 
Był pierwszym niemieckim mistrzem Wimbledonu.

Największe sukcesy (die größten Erfolge): 

1992- Igrzyska Olimpijskie- Złoto
Wygrane turnieje - 49
Najwyżej w rankingu - 1 (28 stycznia 1991)
Australian Open – 1 miejsce (1991, 1996)
Wimbledon – 1 miejsce (1985, 1986, 1989)
US Open - 1 miejsce (1989)



Robert Harting – der Diskuswurf
Data urodzenia: 18 października 1984 w Chociebużu – lekkoatleta 

specjalizujący się w rzucie dyskiem.

Kariera (die Karriere): 
-2001r - srebrny medal na mistrzostwach świata juniorów młodszych.
-2005r- złoty medal w młodzieżowych mistrzostwach Europy 

-Pierwszy sukces w karierze seniora odniósł w 2007 zostają w Osace wicemistrzem 
świata.

-Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie uplasował zajął czwarte miejsce.
-W 2009 został mistrzem świata
-Jest wicemistrzem Europy z Barcelony (2010)
-Na mistrzostwach świata (2011) obronił złoty medal
-W 2011 zwyciężył we wszystkich swoich startach.



Erik Zabel – der Radsportler
Data urodzenia: 7 lipca 1970 r. w Berlinie Wschodnim  

Jest jednym z najbardziej utytułowanych kolarzy na świecie.

W trakcie długiej kariery zawodowej, zwyciężał na kolarskich trasach ponad 200 razy.

-Zwycięzca 12 etapów Tour de France
-Sześciokrotny zwycięzca klasyfikacji punktowej Tour de France
-Czterokrotny triumfator wyścigu Mediolan - San Remo.
-Zwycięzca Amstel Gold Race
-Trzykrotny zwycięzca wyścigu Paryż-Tours

W 2009 roku zakończył karierę.



Jan Ullrich - der Radsportler
Data urodzenia: 2 grudnia 1973 w Rostocku -kolarz szosowy

Najwieksze sukcesy (die größten Erfolge): 

-Zwycięzca Tour de France 1997
-Igrzyska olimpijskie:
Złoto-Sydney 2000  
Srebro-Sydney 2000  

-Mistrzostwa świata:
Złoto-Oslo 1993
Złoto-Treviso 1999
Złoto-Lizbona 2001
Brąz-Agrigento 1994

W 2002r został zdyskwalifikowany za doping na sześć miesięcy. 
W 2012 roku ukarano go dwuletnim zawieszeniem oraz anulowaniem 
wszystkich uzyskanych wyników od 1 maja 2005 roku.
 W czerwcu 2013 roku przyznał, że stosował doping.



Fritz Walter – der Fußballspieler
Data urodzenia: 31 października 1920 w Kaiserslautern, 
zm. 17 czerwca 2002 w Enkenbach-Alsenborn)- piłkarz,
 napastnik. 

Kariera (die Karriere): 

Przez całą karierę związany z 1. FC Kaiserslautern
Treningi w tym klubie rozpoczął w wieku 8 lat,
 jako siedemnastolatek 
debiutował w pierwszej drużynie. 
W 1951 i 1953 zdobywał z tym klubem mistrzostwo Niemiec.
W reprezentacji Niemiec pierwszy raz zagrał 
14 lipca 1940 
w meczu z Rumunią i strzelił 3 bramki. 
Łącznie w reprezentacji rozegrał 61 spotkań
 i strzelił 33 bramki.



Franz Beckenbauer - der Fußballspieler
Data urodzenia: 11 września 1945 w Monachium –piłkarz grający
 jako stoper.

Kariera (die Karriere):
 
Występował w Bayernie Monachium, gdzie odnosił
 największe sukcesy. 
Grał jeszcze w Cosmosie Nowy Jork i Hamburger.
Uznawany za jednego z najlepszych zawodników 
w historii piłki nożnej.
W reprezentacji Niemiec rozegrał 103 mecze i strzelił 14 bramek.
Kariera trenerska:
Jako trener wywalczył z reprezentacją RFN wicemistrzostwo 
(w Meksyku w 1986) i mistrzostwo świata (we Włoszech
 w 1990 roku). 
Pracował także w Olympique Marsylia i Bayernie
 (Puchar UEFA w 1996).



Gerd Müller - der Fußballspieler
Data urodzenia: 3 listopada 1945 w Nördlingen–piłkarz, grał na pozycji 
środkowego napastnika. 

Przez większość kariery związany z Bayernem Monachium.
Największe osiągnięcia (die größten Erfolge): 
-W barwach Bayernu mistrz RFN (1969, 1972, 1973, 1974)
-Zdobywca Pucharu RFN (1966, 1967, 1969, 1971)
-3-krotny zdobywca Pucharu Europy (1974, 1975, 1976)
-Zdobywca Pucharu Interkontynentalnego (1976)
-Zdobywca Pucharu Zdobywców Pucharów (1967)
W latach 1966-1974 w reprezentacji rozegrał 62 mecze, 
strzelając w nich 68 bramek, co do dziś pozostaje 
niemieckim rekordem.
Równie niesamowitą skutecznością wykazywał się w niemieckiej lidze, 
strzelając 365 bramek w 427 spotkaniach.
 Karierę reprezentacyjną zakończył po finałowym meczu MŚ w 1974.



Oliver Kahn - der Fußballspieler
Data urodzenia: 15 czerwca 1969 w Karlsruhe– piłkarz, występujący na pozycji bramkarza.
 Od 1995 do 2006 był zawodnikiem reprezentacji Niemiec.

Kariera (die Karriere): 
Karierę piłkarską rozpoczynał w klubie Karlsruher Sportclub. 
-Pierwszy swój trening rozpoczął w1975  w wieku 6 lat.
-W 1987 przebił się do pierwszego składu. W Karlsruher rozegrał 128 meczów ligowych. 
-W 1994 przeniósł się do Bayern Monachium w którym występował do 
końca swojej kariery.

Osiągniecia (die größten Erfolge): 
W Bayernie zdobył:
-ośmiokrotnie mistrzostwo Niemiec (1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005,
 2006, 2008)
-sześciokrotnie Puchar Niemiec (1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008)
-Puchar Ligi Niemieckiej (2007), 
-Puchar UEFA (1996),
-Klubowy Puchar Świata (2001) 
-Puchar Mistrzów w 2001. 
Karierę piłkarską zakończył 17 maja 2008. 



Borussia Dortmund



Borussia Dortmund
Histroria: 
Pełna nazwa- Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund
Barwy -czarno-żółte
Data założenia -19 grudnia 1909
Liga -1. Bundesliga
Debiut w najwyższej lidze -24 sierpnia 1963
Trener- Jürgen Klopp
Jest jednym z najbardziej utytułowanym klubem w Niemczech.

Sukcesy (die größten Erfolge): 
 -Mistrzostwo Niemiec: 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012
-Wicemistrzostwo Niemiec: 1949, 1961, 1966, 1992, 2013
-Puchar Niemiec: 1965, 1989, 2012
-Superpuchar Niemiec: 1989, 1995, 1996, 2008, 2013
-Liga Mistrzów: 1997
-Finał Liga Mistrzów: 2013
-Puchar Interkontynentalny: 1997
W tabeli wszech czasów Bundesligi Borussia plasuje się na 5 pozycji z 2415 punktam

Kibice:
 Nie tylko dzięki sportowym sukcesom jest postrzegana jako jedna z największych i najlepszych 
drużyn piłkarskich świata. Jej wizytówką są kibice, którzy przez wielu są uznawani za najlepszych 
i najbardziej oddanych fanów drużyn piłkarskich świata. Obecnie Borussia ma największą w 
Europie średnią liczbę widzów na swoich meczach. 



Bayern Monachium



Bayern Monachium
Historia: 
Pełna nazwa - Fußball-Club Bayern München 
Barwy - czerwono-białe
Data założenia - 27 lutego 1900
Liga - Bundesliga
Debiut w najwyższej lidze - 1965
Trener - Josep Guardiola
Jest to najbardziej znany i najbardziej utytułowany niemiecki klub, a także jeden 
z najbardziej utytułowanych europejskich klubów.

Sukcesy (die größten Erfolge): 
-Klubowe Mistrzostwa Świata: 2013
-Puchar Interkontynentalny: 1976, 2001
-Puchar Europy/ Liga Mistrzów: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013
-Puchar UEFA/ Liga Europy: 1996
-Superpuchar UEFA: 2013



Reprezentacja Niemiec w 
piłce nożnej



Największe osiągnięcia
Reprezentacja Niemiec trzykrotnie zdobywała Puchar Świata (1954, 1974 i 1990) i tyle razy 
mistrzostwo Europy (1972, 1980 i 1996)

Największym sukcesem reprezentacji jest:
-Wicemistrzostwo świata zdobyte w  2002 roku
-Na mundialu 2006 drużyna prowadzona przez Jürgena Klinsmanna zajęła trzecie miejsce
-Na Euro 2008 reprezentacja Niemiec dotarła do finału, gdzie przegrała z Hiszpanią
-Na MŚ-2010 w Republice Południowej Afryki drużyna Niemiec zajęła 3 miejsce.

Trenerem reprezentacji jest Joachim Löw.



Skoki narciarskie - Skispringen
Główny trener- Werner Schuster

Liczba zawodników - 46 w 4 kadrach (mężczyźni)
17 w 4 kadrach (kobiety)

Rekord kraju w długości skoku- 231 m, Michael Neumayer -Vikersund, 2013

Zwycięstwa w PŚ - 120

Najwięcej zwycięstw w PŚ- Martin Schmitt (28)

Najwięcej Pucharów Świata -Martin Schmitt – 2

Medale Igrzysk Olimpijskich- 5 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy

Medale Mistrzostw Świata-4 złote, 8 srebrnych, 7 brązowych

Medale Mistrzostw Świata w lotach- 4 złote, 3 srebrne, 1 brązowy



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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