1. Millised klubid mängivad kodumänge Mario Filho nimelisel staadionil?
2. Üks Eesti taliolümpialane on kuulunud maailmameistrivõistlustel riigi koondisesse ka
ühel pallialal. 2007 valikturniiril ja 2009 B-divisjoni MM-il oli ta koondise vanim mängija,
2013 osales treenerina. “Eestikatelt” on ta oma olümpiaalal saanud hulgem igasuguseid
medaleid, pallimängus aga ainult ühe pronksi. Kes on see olümpiasportlane ja millisel
pallialal ta võistles?
3. World Marathon Majors on maratonijooksude seeriavõistlus, mida peetakse alates
2006. aastast. Sinna kuuluvad Bostoni, Londoni, Berliini, Chicago ja New Yorgi
maraton. Sel aastal lisandus olemasolevale viiele ka kuues maraton, mis on ühtlasi ka
kalendri esimene maraton. Veebruaris peetud maratoni võitjateks olid Dennis Kimetto ja
Aberu Kedebe. Mis maraton?
4. Maailma vanim järjepidevalt toimuv võistlus on Kirkpinar, mis toimub järjepidevalt
aastast 1346. Sellel kahenädalasel festivalil võistleb üle 1000 sportlase. Mis alal?
Hiljaaegu tabas seda ala suur dopinguskandaal - 16 vahelejäänud sportlase hulgas oli
ka tšempion Ali Gurbuz.
5. Alexandra Stevenson oli afroameerika tennisist, kes jõudis oma võimete tippu 1999.
aasta Wimbledoni turniiril, kui ta avatud ajastul jõudis esimesena kvalifikatsiooniringist
alustanud mängijana poolfinaali. Kes on aga tema isa, kes oma sportlaskarjääri jooksul
on käinud Eestiski võistlemas?
6. Pildil on üks 1948. a Londoni olümpia kuldmedalist roolijata kahepaadil. Ka tema
poeg tegeles sõudmisega, tuli 1977 Briti juuniorite meistriks ning Tamperes Kaukajärvil
toimunud juunioride MM-il oli neljas. Esindas korra ka Oxfordi-Cambridge-i
sõudmisvõistlusel Cambridge´i (Oxford võitis). Hiljem pühendus muule tööle ja on
praeguseks muuhulgas L´Oreali reklaaminägu, esinenud koos Tom Jomesi, Doctor
Johni, Meat Loafi jpt muusikutega, kuus korda kandideerinud (ebaõnnestunult) Emmyle.
Nimetage isa ja poja ühine nimi.

7. Kes on see pildil nähtav mees, kes tegi tänavusel Tour de France’il ajalugu? Nimelt
sai temast esimene Aafrika riigi esindaja, kes on kandnud kollast liidrisärki.

8. Golfi neljast suurturniirist toimub samal rajal ainult Masters (Augusta). Milline teine
prestiižne golfiturniir, mida oma tähtsuse ja auhinnaraha tõttu ka “viiendaks
suurturniiriks” nimetatakse, toimub alates 1982. aastast Florida osariigis asuval TPC at
Sawgrass golfiväljakul?
9. Ta oli oma kõrgajal aastaid üks maailma paremaid kolmikhüppajaid ning võitis ka rea
medaleid, kuid alati jäi täistabamusest pisut puudu. Kindlasti oli üks põhjus see, et
parajasti oli lihtsalt maailmas mitu muud tippvormis hüppajat, suurvõistluste kulda ta ei
saanudki. Sageli hüppas ta kvalifikatsioonis oluliselt rohkem kui lõppvõistlusel (nii juhtus
näiteks 2004 olümpial), kaks korda kaotas kulla viimases hüppevoorus (2006 EM-il ja
2008 sise MM-il). Kes on see EM- ja OM-hõbe ning MM- ja OM-pronks?
10. Šampanja pritsimine motospordivõistlustel ei ole just väga vana traditsioon. See sai
alguse 1967. aastal peale Le Mans´i 24-tunni sõitu, kui üks ameerika võidusõitja, kes
koos A.J. Foytiga nimetatud võistluse ära võitis, spontaanselt pritsis šampanjat publiku
sekka. Tema teiste innovatsioonide hulka võib nimetada esimesena täiskiivri kandmise
GP võistlustel ning omanimelise lapatsi leiutamine. Kes on see innovaator?
11. Milline Austraalia ujuja kordas oma kaasmaalaste Shane Gouldi ja Ian Thorpe’i
saavutust, võites 2012. aasta olümpiamängudel viis medalit? Sama arvu medaliteni
jõudis ta ka lõppenud MM-il, ent ükski neist polnud kuldne.
12. Milline Norra kiiruisutaja suutis võita 1983. aasta MM-i, hoolimata sellest, et tema
punktisumma oli kehvem kui teisena lõpetanud Tomas Gustafsonil? Juhtum jäi
erakordsek, põhjuseks tollal kehtinud reegel, mille kohaselt krooniti maailmameistriks
sportlane, kes võitis kolm üksikala neljast.
13. Võrkpalli Maailmaliiga on Rahvusvahelise Võrkpalliliidu (FIVB) kõige tähtsam igaaastane võistlus, mis toimub alates aastast 1990. Millised on seni ainsad kaks
meeskonda, mis on igast turniirist osa võtnud?

14. Kui see praegune karjääridiplomaat oleks 1988 ühe jooksu lõpetanud mõni
sekundikümnendik varem, oleks nn olümpiaaladel Eesti meeste vanima
kergejõustikurekordi omanik Olav Laiv. Küsitava poolmaratoni tippajast on Eestis
kiiremad olnud vaid P. Loskutov ja T. Nurme. Diplomaadina oli tema esimene töökoht
EV Peterburi peakonsulaadi Pihkva kantseleis. Hiljem on ta olnud konsul nii Leedus kui
ka Ühendkuningriigis. Praegu töötab Kiievis. Kellest jutt?
15. Wayne Gretzky särginumbrit 99 ei saa teatavasti kanda ükski mängija, kuna see on
kõikide NHL-i meeskondade poolt külmutatud. Tegemist ei ole aga ainulaadse
juhtumiga, sest pesapalliliiga MLB otsustas kolm aastat enne NHL-i, 1997. aastal,
külmutada ühe mitmeski mõttes teedrajava pesapalluri särginumbri 42. Kelle?
16. Steven valiti 2013. a. NBA drafti 1. voorus Oklahoma poolt. Ta on oma inglasest isa
18 lapsest noorim. Steveni ja vendade keskmine pikkus olevat 206, õdedel 183 cm.
Viimastest ilmselt kuulsaim on kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne
maailmameister. Milline on nende perekonnanimi?
17. UEFA Meistrite Liiga/Meistrite Karika on võitnud kaks treenerit väljaspool Euroopat need on argentiinlased Luis Carniglia (Real Madrid 1958 ja 1959) ning Helenio Herrera
(Inter 1964 ja 1965). Kui heita aga pilk Lõuna-Ameerika tugevaimasse klubisarja, siis on
Copa Libertadoresi võidukarika pea kohale tõstnud vaid üks Euroopast pärit treener
(Colo-Colo 1991). Kes? Lisaks sellele võib ta oma suurimate saavutuste hulka lugeda
Jugoslaavia viimist U20 maailmameistriks 1987. aastal ning Horvaatia koondise
juhendamist 2000-2002.
18. Pildil on valitsev olümpiavõitja riistvõimlemise individuaalses mitmevõistluses, kes
on ühtlasi ainus selle ala kolmekordne maailmameister meeste seas (naistest on
samani jõudnud vaid Svetlana Horkina). Kes?

19. Kui USA mäesuusameka on Aspen, siis see traditsiooniliselt hooaja alguses toimuv
FIS-i mäesuusa karikaetapp on ainus Kanadas toimuv GP. Etapi toimumispaik on Banffi

rahvuspargis asuv suusakeskus. Mullu läksid naiste arvestuses kõik võidud Lindsey
Vonnile ja meestest Aksel Lund Svindalile. Milline suusakeskus?
20. Viimased rullstiilis maailmarekordid püsitati kõrgushüppes 1970. aastatel, kui
Vladimir Jaštšenko ületas 2.34 (1978) ja Rosemarie Ackermann 2.00 (1977). Kes olid
aga esimesed floppstiilis maailmarekordiomanikud nii meestest kui naistest?
21. Meie klubijalgpalli “titaan” FC Flora võttis küll Albaania klubilt Kukesilt eurosüütuse,
kuid vastane jäi taaskord alistamata. Kui ajalukku tagasi vaadata, on 20 aasta jooksul
suudetud vaid ühe korra järgmisesse ringi jõuda. See juhtus hooajal 2006-07, kui kahe
mängu kokkuvõttes tänu võõrsil löödud väravale tulemusega 1-1 jõuti järgmisesse ringi.
Milliselt klubilt on Flora seni oma ainsa skalbi võtnud?
22. Eestis on toimunud kokku vaid neli olümpiaalade MM-i. 1922 toimusid teatavasti
Estonias jõutõstmise MM-võistlused ning kaks korda on toimunud purjetamises Finnklassi MM, 1994 Pärnus ja äsja Tallinnas. Millise olümpiaala MM on neljas Eestis
toimunud MM? Need võistlused toimusid 1988 ja kuld läks NSVL-ile.
23. Millist Mehhiko teedel 1950-1954 sõidetud autovõistlust peetakse üheks kõige
ohtlikumaks mistahes spordivõistluseks maailmas - 5 aasta peale võis kokku lugeda 27
hukkunut? Legendaarse võistluse järgi on omale nime saanud ka üks Porsche
automark.
24. Tema repertuaari kuulub palju erinevaid lugusid - sealt võib leida klassikuid nagu
“Summertime” ja “Scarborough Fair”, aga ka moodsamaid lugusid nagu “Don’t Speak”
ja “For Your Eyes Only”. Tähtsaimaks ülesastumiseks on seni olnud ühe spordiala MM-i
lõpetamispidu. Kes on see 2013. aasta MM-i pronks?

25. Millist prantsuskeelset nimetust (umbkaudses tõlkes „teener“) kasutatakse
profiratturite maailmas sõitja kohta, kes on nö töömesilane, ehk ei jahi kõrget kohta

üldarvestuses, vaid töötab liidri(te) ja tiimi heaks? Küllalt sageli on küsitavad küll võitnud
ka etappe ja hiljem ise liidriks saanud (nt Froome oli varem Wigginsi vedaja).
26. Uuest hooajast mängib KHL-is kaks uut võistkonda, mis tõstab meeskondade arvu
28-ni. Üks neist on Venemaa võistkond Vladivostoki Admiral, teine aga Medveščak.
Millisest riigist pärineb viimane?
27. 1980. aasta olümpiamängude üks võimsamaid tulemusi sündis tõstevõistlustel, kui
üks keskkaallane püstitas kahe tõuke kogusummas uue maailmarekordi 400 kg, millega
oleks ta saanud kuldmedali ka kaks kaalu raskemate meeste seas. Kuigi keskkaalu piiri
on nihutatud 82,5 kg-lt 85 kg-ni, pole tänini ei olümpiamängudel ega ka muudel
võistlustel tema rekordit ületatud. Kes on see kõva mees?

28. 14-aastase vaheaja järel oli põhjust kaasa elada Eesti juunioride
võrkpallimeeskonnale. Maailmameistriks nad küll ei tulnud, kuid läbi aegade on kaks
eestlast selle tiitlini siiski jõudnud. Kes?
29. 1973. aasta Wimbledoni tenniseturniir oli tunnistajaks avatud ajastu suurimale
boikotile. 13st asetatud mängijast loobusid turniirist 16, sealhulgas tiitlikaitsja Stan
Smith. Mängijad protesteerisid prantsuse lahtistel finaali jõudnud Jugoslaavia tennisti
eemaldamise vastu tema kodumaa tenniseföderatsiooni poolt. Kes oli see
tennisemängija, kelle eemaldamine põhjustas 81 tennisemängija loobumise Wimbledoni
turniirist?
30. Maailma jalgratturite eliit väntab UCI ProTeam’ides. Need profiklubid pääsevad
tähtsamatele võistlustele takistusteta, ülejäänud peavad lootma kutsele. Millise
ProTeam klubi eest on võistelnud kõige rohkem eestlasi?

31. Milline riik on ainsana võitnud kõik viis ametlikku FIFA turniiri: MM,
konföderatsioonide karikavõistlused, olümpiamängud, U20 MM ja U17 MM - võites seni
puudunud viienda karika tänavu?
32. Neli aastat abielus olnud õnnelik abielupaar nii umbes 35 aastat tagasi. Nagu pildilt
näha võib, on mõlemad üsnagi edukad sportlased. Kes (2 nime)?

33. Jalgrattasõidu Triple Crown’iks peetakse Tour de France’i, Giro d’Italia ja MM-i
grupisõidu võitmist kalendriaasta sees. Seni on sellega hakkama saanud vaid kaks
jalgratturit. Kes?
34. Millisele traditsioonile pani New York Islandersi võistkond aluse 1980. aastate algul?
Kuna see langes kokku ka Islandersi domineerimisega, siis seda kujutati kui õnne
toovat sümbolit. See on eeskätt levinud jäähokis, kuid on teada näited ka teistelt
spordialadelt.
35. Ta oli edukas tennisist, jõudes paarismängus Wimbledoni poolfinaali. Veel edukam
oli ta aga males, jagades 1934/35 Hastingsi turniiril esikohta koos Max Euwe ja Salo
Flohriga, võites turniiri käigus Capablancat ja Botvinnikut. Tema kõige edukaima
spordiala jätame siinkohal mainimata, kuigi võib öelda, et selle ala 21-kordse inglise
meistri järgi on nime saanud sama spordiala tuntumaid auhindu. Samuti oli ta selle
spordiala rahvusvahelise alaliidu esimene president 1934-1955. Kes on see
mitmekülgne mees?
36. Sel aastal saime teada, et Hollandi tennisist Arantxa Rus on võtnud enda kätte WTA
Touri rekordi järjestikuste kaotuste osas - kokku kogunes neid 17. Meeste hulgas on
rekordinumber veelgi suurem - 21, mis kuulub ühele USA tennisistile, kelle must seeria
leidis aset 1999. aasta oktoobri ja 2000. aasta juuni vahel. New York Times võttis tema
karjääri kokku kutsudes teda “tennise rännumehe parimaks näiteks”, mainides, et ta ei
jõudnud oma 15 US Openil kordagi veerandfinaali. Kes?

37. Kes oli viimane soomlasest kergejõustiku maailmarekordi püstitaja? Mõeldud on siin
vaid väljas püstitatud olümpiadistsipliinide maailmarekordeid.
38. Need kaks mängijat on ametlikus mängus kohtunud vaid ühe korra, Wimbledonis.
Favoriit polnud selle hetkeni kaotanud Wimbledonis mitte ühtegi viiesetilist mängu ning
ta oli jõudnud 31 järjestikuse võiduni sel turniiril ning 100 mänguni. Viienda seti ta sel
päeval aga kaotas 5-7. Kes kohtusid?
39. Millist ühist terminit (kreeka keelest ilus ja vapper) kannavad tihti rütmilised
kehalised harjutused, kus ei kasutata abivahendeid? Nende hulka kuuluvad näiteks
kätekõverdused, rippes kätekõverdused, kükid, erinevad kõhulihaste harjutused, jne.
40. Vanem õde Irene võitis 1980. aasta olümpiamängudel hõbeda suurslaalomis ning
1981/82 suurslaalomi MK-sarja. Noorem õde Maria tuli 1978. aastal suurslaalomis
maailmameistriks. Irenel on 11 MK-etapivõitu, Marial on vastu panna 5. Mis on edukate
õdede perekonnanimi?
41. Milline kestvussõit, mida peetakse alates 2004. aastast, saab iga aasta alguse
Goodwoodi ringrajalt? Võidusõit on limiteeritud ning nii võivad osa võtta vaid kuni 10aasta vanused autod, kubatuuriga mitte üle 1200 cm³.
42. Sellel George Bellowsi maalil lüüakse 1923. aasta raskekaalu tiitlimatšis tiitlikaitsja
Jack Dempsey ringist välja ajakirjanike sekka. Lööjaks on Argentina poksija, kes
esimeses raundis löödi Dempsey poolt seitse korda pikali. Tänaste reeglite järgi oleks
Dempsey matši kaotanud, kuid tollal suutis ta 17 sekundi järel ringi tagasi tulla ning
teises raundis vastase alistada. Kes oli see tugevalt vastu hakanud Argentina poksija,
kelle nimi elab spordimaailmas tänini edasi, kuna üks El Salvadori kuulsamaid
jalgpalliklubisid on nimetatud tema järgi?

43. Jäähoki ja iluuisutamise kõrval on venelaste üks oodatumaid-vaadatumaid alasid
Sotši taliolümpiamängudel laskesuusatamine. Viimasel ajal pole Venemaa olukord
antud alal kiita, viimased tiitlivõistluste kuldmedalidki pärinevad Vancouveri
taliolümpiamängudelt. Sarnane on seis ka maailma karikavõistlustel, kus Vene lipu all
on üldvõiduni jõudnud vaid kaks sportlast - üks mees ja üks naine. Kes need on?
44. Millise spordiala vanimaks rahvusvaheliseks trofeeks on 1879. aastast kätte antav
Calcutta karikas, mille pälvib Inglismaa ja Šotimaa mängu omavaheline võitja?

45. Millisel spordialal on väljakumõõtmed meestel 110 x 60 jardi ning 10 meest väljakul
ühe võistkonnas; naistel aga vastavalt 90-100 x 60-70 jardi ning 12 naist ühes
võistkonnas?
46. Milline olümpiamänge mitte korraldanud linn on kõige rohkem olümpialinnaks
kandideerinud (seitse korda) ? Esimest korda kandideeriti 1944. aastal, viimast korda
1972. aastal, seejuures 1952-1972 kandideeriti kuus korda järjest.
47. Viimasel Konföderatsioonide karikal säranud Paulinho sõlmis teatavasti lepingu
Tottenhamiga. Tegemist ei ole siiski esimese korraga, mil ta Euroopas on liigajalgpalli
mänginud. 2006. aastal debüteeris ta ühe riigi liigas, mille kohta võib öelda, et suure
tõenäosusega on ta väga pika aja jooksul ainus Brasiilia koondislane, kes selles riigis
on liigajalgpalli mänginud. Mis riigi liigaga on tegemist?
48. 1979. aasta Ryder Cup oli esimene, mis toimus Euroopa ja Ameerika vahel. See
tähendas seda, et lisaks Suurbritannia ja Iirimaa sportlastele, kaasati kaks sportlast
väljaspoolt Briti saari. Kes? Mõlemad olid pärit samast riigist.

49. Harva on mõni sporditreener jõudnud ajakirja Time esikaanele, kuid küsitav härra
seda suutis. Kuigi ta oli seotud ka mitmete muude võistkondadega, siis suurim kuulsus
pärineb Green Bay juhendamise aegadest, kui tema käe all suutis klubi võita seitsme
aasta jooksul viis Super Bowli. Kes oli see treener, kelle nimi on seotud Super Bowliga
tänaseni?

50. Gerd Kanter sai Moskvas medali 5. järjestikuselt MM-ilt. Üks sportlane sai medali
aga juba 6. järjestikuselt MM-ilt. Kes?
51. Eelmisel aastal traagiliselt hukkunud Hector Camacho oli kergemate kaalude
eksmaailmameister ning äärmiselt värvikas isiksus, kes on ringis kokku läinud selliste
legendidega nagu Julio Cesar Chavez, Felix Trinidad ja Roberto Duran. 1997. aastal
alistas ta kunagise keskkaalu maailmameistri, oma ala absoluutse tipu, nurjates tema
viimase comebacki ja ühtlasi lõpetades tema karjääri. Kellele jäi matš Camachoga
karjääri viimaseks?
52. Michael Schumacher ja Alex Zanardi tegid oma F1 debüüdi 1991. aastal Jordani
värvides, asendades sõitjat, kes ei saanud neljast GP-etapist osa võtta, kuna ta viibis
Londoni taksojuhiründamise tõttu kaks kuud vanglas. Kes oli see 1962. aastal sündinud
piloot?
53. Milline jalgpalliklubi tähistab väravalöömist just sellisel moel?

54. Populaarseimat lahtist avangut, Hispaania avangut, tuntakse inglise keeles pigem
16. sajandi Hispaania munga järgi. Kes on see munk, male mitteametlik
maailmameister 1559-1575 ning male populariseerija?
55. Kuigi tegemist oli tubli sprinteriga, on teda põhjust meenutada selle tõiga poolest, et
tal õnnestus mõlemas olümpiamängude 100 m finaalis, kus ta osales, katkestada. Kes?
56. Kes on see olümpiavõitja ja Emmy laureaat?

57. See keskmängija pälvis endale hüüdnime “Jon Contract”, peale seda kui ta Atlanta
Hawksi varumehena sõlmis 1989. aastal kuue aastase ja 13 miljoni dollari suuruse
lepingu. Selle lepingu kohaselt teenis ta rohkem kui Michael Jordan, Magic Johnson ja
Larry Bird. Kellest käib jutt?
58. Oma viimase maailmarekordi püstitas ta 1981.
päeval joodud alkoholikoguse välja higistanud.
sportlaskarjäärist alkoholiprobleemidega, peetakse
pikamajooksjaks - sageli tuletatakse meelde tema
püstitas 1978. aastal 81 päeva sees. Kellest on jutt?

aastal, olles hommikul eelmisel
Võideldes suurema osa oma
teda endiselt üheks parimaks
nelja maailmarekordit, mida ta

59. Ta oli 1980. aastate parimaid inglise äärekaitsjaid, esindades koondist ajavahemikul
1979-1988 kokku 86 korral. Kuniks Ashley Cole ta rekordi ületas, oli ta koondist enim
esindanud
äärekaitsja.
Peale
karjääri
lõppu
tekkisid
tal
alkoholija
hasartmänguprobleemid - viimaste uudiste kohaselt on ta kodutu, olles kogu oma maise
varanduse maha joonud ja mänginud. Kes?
60. Lõpetuseks tänane antiigiküsimus. Vaid kahel mehel on õnnestunud individuaalselt
võita olümpiamedal nii murdmaasuusatamises kui ka kahevõistluses. Kellel? Vihjeks
võib öelda, et mõlemad on pärit samast riigist.

VASTUSTELEHT
1. Flamengo ja Fluminense
2. Krista Lepik, saalihoki
3. Tokyo
4. Yagli güres e õlimaadlus
5. Julius Erving
6. Ran ja Hugh Laurie
7. Daryl Impey
8. The Players
9. Hrysopiyi Devetzi
10. Dan Gurney
11. Alicia Coutts
12. Rolf Falk-Larssen
13. Brasiilia ja Itaalia
14. Aivar Tsarski
15. Jackie Robinson
16. Adams
17. Mirko Jozic
18. Kohei Uchimura
19. Lake Louise
20. Sara Simeoni, Dwight Stones
21. Lyn
22. Purjetamine, Tornado-klass
23. Carrera Panamericana
24. Gabriela Soukalova
25. Domestique
26. Horvaatia
27. Jurik Vardanjan
28. Jüri Rohilaid, Aare Salumaa
29. Nikola Pilic
30. Ag2r
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31. Prantsusmaa
32. Kornelia Ender, Roland Matthes
33. Eddy Merckx, Stephen Roche
34. Playoffi habe
35. George Alan Thomas
36. Vince Spadea
37. Seppo Räty
38. Roger Federer, Pete Sampras
39. Kalisteenika
40. Epple
41. Mongoolia ralli
42. Luis Angel Firpo
43. Vladimir Dratšov, Anfissa Reztsova
44. Ragbi
45. Lacrosse
46. Detroit
47. Leedu
48. Seve Ballesteros, Antonio Garrido
49. Vince Lombardi
50. Ezekiel Kemboi
51. Sugar Ray Leonard
52. Bertrand Gachot
53. Portland Timbers
54. Ruy Lopez
55. Aziz Zakari
56. Brian Boitano
57. Jon Koncak
58. Henry Rono
59. Kenny Sansom
60. Thorleif Haug, Johan Grøttumsbråten
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