Estonia vs Finland 2013
1. Millise praegu olümpiakavas oleva spordiala esimese teadaoleva võistluse korraldas 1969. aastal
Los Angeleses asuvas Palms Parkis teismeline pargitöötaja Ronald Mackler?
2. Prantsusmaa ajaloos on see departemang kuulsaks saanud Prantsuse revolutsiooni aegsete ja selle
järgsete ülestõusudega, mida nimetatakse piirkonna järgi … sõdadeks. Spordis teatakse seda
piirkonda aga eelkõige seetõttu, et sealt stardib iga nelja aasta tagant üks maailma suurimaid
purjetamisvõistlusi. Viimati lõppes võistlus käesoleva aasta algul. Mis piirkond?
3. a) Millise Kanada linna amatöörmeeskond võitis 1907. aastal Stanley karika ning on siiani
väikseima rahvaarvuga linn, mis selle saavutusega on hakkama saanud?
b) Mis linna esindas hokimeeskond, mis esimese USA meeskonnana võitis 1917. aastal Stanley
karika?
4. 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel toimusid aerutamisvõistluste raames ka süsta- ja
kanuuslaalom. Võistlused ei toimunud aga mitte Münchenis, vaid selles linnas. Linnast läbi voolav
Lechi jõgi tõkestati tammiga ja nii tekitati 600 m pikkune ning 12 m laiune tehiskanal. Muuseas,
esimene omataoline maailmas. Mis linnas võistluspaik asus? Lisaks peeti seal linnas jalg- ja
käsipalliturniiri alagrupimänge.
5. Mis nime kandis see saksa neuroloog, kes 1948. aasta juunis korraldas Stoke Mandeville’i
võistlused, mida teatakse kui paraolümpia eelkäijat?
6. 1968. aasta Mexico olümpiamängudel vabamaadluses (kehakaalus kuni 87 kg) saavutas hõbemedali
atleet nimega Munkhbat Jigjid. Tema poeg Munghbat Davaajargal (sündinud 1985) pole võitnud küll
ühtki olümpiamedalit, ent muus mõttes kõik isa saavutused ammu ületanud. Kes on selle
olümpiaatleedi poeg?
7. Inglaste The Observer avaldas 2004. aastal nimekirja „50 spordisündmust, millest sa peaksid enne
oma surma osa saama“. Nimekirjas oli ka kahe jalgpalliklubi derbi, mida tuntakse kui Superclasico.
Mis klubid seal mõõtu võtavad?
8. Lisaks teistele silmapaistvatele saavutustele on see
naine
tulnud
kuuekordseks
cyclocrossi
maailmameistriks. Esimese tiitli võttis ta 2006. aastal,
kui oli alles 19-aastane. Kes?

9. Rootsi klassika (En Svensk Klassiker) on Rootsis populaarne neliküritus, millesse kuuluvad
Vasaloppeti suusamaraton, Vätternrundani rattasõit, Vansbro ujumisvõistlus ning Lidingöloppeti
krossijooks. Mitu kilomeetrit on nelikürituse kogupikkus (mitu kilomeetrit on läbinud 2013. aastal
kõigil üritustel osalenud võistleja)? Eksides kuni 10 km, saate 2 punkti, 11-20 km eksimust annab 1
punkti.
10. See Inglismaal Kenti krahvkonnas asuv ringrada võõrustas aastatel 1964-1986 ka vormel-1 etappi.
Täpsustavalt - reeglina toimusid etapid vaheldumisi Silverstone’i ringrajaga. 2012. aastal oli küsitav
võistlusareen Londoni paraolümpia rattavõistluste toimumispaik – eriti meeldejääv oli
vormeliõnnetuses jalad kaotanud Alex Zanardi võit käsirattasõidus. Mis ringrada?
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11. Millise riigi sportlased olid Sydney olümpiamängudel olümpialipu all võistelnud maratonijooksjad
Calisto da Costa ja Aguida Amaral, poksija Victor Ramos ning tõstja Martinho de Araújo?
12. 22. augustil 2005. aastal avaldatud naiste tennise WTA edetabeli tippu tõusis esmakordselt
Venemaa tennisist. Kes?
13. Kes on see 1984. ja 1988. aastal individuaalse olümpiakulla ning 1990. ja 1998. aastal
võistkondliku MK võitnud Uus-Meremaa ratsutaja, kelle rahvusvaheline alaliit FEI nimetas 20.
sajandi parimaks ratsasportlaseks?
14. Milline on ainus meeskond, mille võidetud Euroopa Karika ja/või Meistrite Liiga tiitlite arv on
suurem kui koduses jalgpalliliigas võidetud tšempionitiitlite oma?
15. Millisel
a) võistkondlikul spordialal võitis 2005. ja 2009.aastal MM-kulla ning 2003. ja 2006. aastal EM-kulla
nüüdne Serbia noorsoo- ja spordiminister Vanja Udovičić?
b) kahel kergejõustikualal on võitnud olümpiamedali aastatel 1991-1995 Trinidad ja Tobago
rahandusministri ametis olnud Wendell Mottley?
16. Kui Londoni olümpia odaviskevõistlustel oli Trinidadi ja Tobagot esindava Keshorn Walcotti võit
suureks ootamatuseks, siis peaaegu sama suur üllatus oli küsitava tulemine maailmameistriks 1997.
aastal. Kuldmedalit võites parandas ta oma isiklikku rekordit üle 4 meetri. Aasta hiljem viskas ta oma
maailmajao siiani kehtiva rekordi 88.75, millega ta võitis esikoha Briti Rahvaste Ühenduse mängudel.
Kes?
17. Millises riigis toimus selle aasta septembris naisproffide golfiturniir, millest sai nende võistlussarja
(LPGA Tour) viies ametlik suurturniir (major)?
18. Ta (1935-1967) oli vormelipiloot, kes 1960. aastatel sõitis ka Ferrari meeskonnas. 1967. aasta
Monaco GP-l toimunud õnnetuses sai ta rängalt vigastada ning suri kolm päeva hiljem haiglas. 1992.
aastast jagatakse võidusõitjatele temanimelist iga-aastast auhinda. Selle pälvib sportlane, kes ringrajal
silma paistnud erakordse ja visa võitlejana. Kui varasematel aastatel on auhinna pälvinud vormel-1
pilootide koorekiht eesotsas Michael Schumacheri, Sebastian Vetteli ning Kimi Räikköneniga, siis sel
aastal anti auhind Enzo Ferrari pojale Pierole. Kes?
19. Mis nime kannab võimlemisala, kus 25 m pikkusel rajal sooritatakse kaheksa harjutust? See ala oli
1932 ametlik olümpiaala ning praegu Maailmamängude (World Games) programmis. Aktsepteerime
nii ingliskeelset kui eestikeelset nime.
20. Küsitav (1887-1959) on tõeline piljardilegend – mees oli
spetsialiseerunud karambooli mängimisele ning saavutas aastatel
1906-1952 kokku 51 MM-tiitlit. Kes?
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21. Kes on need kaks mitteameeriklast, kes on valitud NBA põhihooaja parimaks mängijaks?
Nigeeriast pärit Hakeem Olajuwon ei ole õige vastus, kuna aasta enne tiitliga pärgamist sai pallur USA
kodanikuks.
22. Fotol on üks nooremaid hetke TOP-20 tennisiste
maailmas. Ta on ainus oma riigi meestennisist, kes eales
jõudnud Suure Slämmi turniiril poolfinaali. Kes?

23. Kes oli
a) ainus raskekaallasest profipoksija (1956. aasta olümpiavõitja), kes oma debüütmatšis poksis MMtiitlile?
b) see legendaarne sportlane, kes oli küsitava poksija vastaseks nimetatud tiitlimatšis?
24. Pildil oleva ratturi vanematel polnud raha, et
võimaldada pojale koolibussiga 18 km kaugusele
kooli sõitmist. Nii osteti poisile 30 dollari eest ratas ja
ta käis iga päev rattaga kooli ja tagasi, kusjuures
kõrguste vahe kooli ning kodu vahel oli kilomeetri
ringis. 4 aastaga sai poisist nii tugev rattur, et talle
pakuti esimest profilepingut. Peale kooli lõppu läks
ratas edasi pere noorimale pojale, kes on tänaseks
samuti oma esimese profilepingu teeninud. Kes on
pildil?
25. Kes
a) võitis 2013. aastal Moskvas kergejõustiku MM-võistlustel kuldmedali, alistades finaaljooksus
lähima rivaali kõigest 0,004 sekundiga?
b) oli see õnnetu, kes nii napilt pidi alla vanduma?
26. See vaid 21-aastane väravavaht on üks Belgia jalgpallikoondise ja Madridi Atletico edu
tugisammastest. Praegu Chelsea koosseisu kuuluv puurilukk on Atleticos laenul ja teeb oma elu
parimat mängu. Debüüdi rahvuskoondises tegi ta juba 19-aastaselt ja on tõusnud praeguseks
esiväravavahiks. Kes?
27. Milline on suurim lubatud kiirus, mida tohivad arendada vormel-1 autod boksiteel?
28. See Leedu korvpalli tulevikulootus tegi möödunud kuul Malaga Unicaja eest oma debüüdi
Euroliigas. 208 cm pikk ja 17-aastane noormees oli U-18 EMi parim lauavõitleja 11,4 lauapalliga
mängust. Võidumängus Serbia vastu viskas ta 22 punkti ja võttis koguni 22 lauapalli. Kes?
29. Milline riik on kahel järjestikusel aastal võõrustanud mäesuusatamise MM-võistlusi ning
taliolümpiamänge?
30. See tütarlaps valiti sel aastal Euroopa parimaks nooreks kergejõustiklaseks. 17-aastane tütarlaps
võitis sel hooajal kullad nii juunioride EM kui noorte MM-võistlustelt 800 m jooksus. Isiklik rekord
lemmikalalt on 2.00.49, mis on ühtlasi ka tema kodumaa rahvusrekord. Kes?
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31. Kus ja mis aastal toimusid ainsad suveolümpiamängud, mille kavas ei olnud laskmisvõistlusi?
32. Kuigi Rahvusvaheline Olümpiakomitee langetas alles 1986. aastal otsuse, et nüüdsest on OMvõistlustele oodatud ka profisportlased, siis ometigi oli pretsedent loodud juba varem. Millistel
olümpiamängudel ja mis spordialal osalesid esimest korda (pärast II maailmasõda) ametlikult
profileiba teenivad sportlased?
33. Millise sportmängu kõik olümpiakullad on rännanud Kanadasse?
34. Nimetage need kaks jalgratturit, kes on Hispaania velotuuri võitnud kolmel korral! Ühe võidud
pärinevad aastatest 1992-1994, teine võitis tuuri aastatel 2000,2003,2004.
35. Kes on võitnud enim kuldmedaleid kergejõustiku MM-võistluste ajaloos (välistingimustes)?
36. Laureuse spordiauhindade üleandmine toimus viimati Rio de Janeiro. Rändava üritusega on
tegemist 2004. aastast alates, kui tseremoonia toimus Lissabonis. Esimesel neljal aastal (2000-2003)
jagati neid aga alati … Kus?
37. Mis värvi paberile trükiti algselt Itaalia spordilehte La Gazzetta dello Sport?
38. Kes on šoti päritolu Austraalia ujuja, kes võitis
1956. aasta Melbourne’i olümpial kolm kuldmedalit
ning kellest sai ühtlasi esimene mees, kes saavutas
1500 m vabaujumises aja alla 18 minuti?

39. Kes
a) võitis esimese mustanahalise ameeriklannana kergejõustikus OM-medali?
b) oli see sportlane, kelle puhul tehti alles 25 aastat hiljem kindlaks, et selle OM-medali pidanuks
võitma hoopis tema?
40. 2013. aastal võitis käsipallis Euroopa Meistrite Liiga esmakordselt sakslaste HSV Hamburg.
Milline meeskond on saavutanud aga selles sarjas enim tiitleid - 8? Esimest korda võideti 1991.,
viimati 2011. aastal.
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41. Matthias Behr, Harald Hein, Klaus Reichert ja Erk Sens-Gorius. Kes oli nimetatute
võistkonnakaaslaseks, kui võideti olümpiakuld?
42. 1950. aastal korraldas Associated Press asjatundjate hulgas küsitluse, mille alusel nimetati läbi
aegade parimaks korvpalluriks George Mikan. Teisele kohale asetus aga see argentiinlane (19152002), keda peetakse esimeseks, kes hakkas tegema ühe käega ja hüppelt viskeid. 1930. aastatel oli
mees, kelle eesnimeks USAs oli Hank, üks paremaid üliõpilasliigas NCAA. Kes?
43. Kes olid need kaks profipoksijat, kelle matši teleõiguste müügiga teeniti rekordilised 150 miljonit
dollarit?
44. Kes on ainus kabetaja, kes omab rahvusvahelise suurmeistri tiitlit kolmes erinevas kabeliigis:
rahvusvahelises, vene ja brasiilia kabes?
45. Mis nime kannab iga nelja aasta tagant toimuv maailma suurim võimlemispidu, mis esimesel
kolmel korral leidis aset vastavalt Rotterdamis (1953), Zagrebis (1957) ja Stuttgartis (1961)?
46. 2005. aastast kestab Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel tennises meeste üksikmängus Rafael
Nadali valitsusaeg. Vaid korra on selle jooksul tulla meistriks keegi teine – 2009. aastal Roger
Federer. Kes oli viimane võitja enne Nadali ajastu algust (2004. aastal)? Selle 1978. aastal sündinud
tennisist ainsaks Suure Slämmi turniiri võiduks see jäigi. ATP edetabeli kõrgeimal kohal (5.) oli ta
aasta hiljem.
47. Keda võib näha olümpiavõitja David Chappelet rollis 1969. aastal valminud mäesuusatamise
teemalises Ameerika filmis „The Downhill Racer“?
48. 1968. aasta Mexico olümpial võitis ta esimese aafriklasena 3000 m takistusjooksu. Ta oli enne
olümpiat jooksnud seda distantsi vaid kolmel korral. Tema takistuste ületamise tehnika oli kummaline,
isegi naljakas. Võiduks sellest aga piisas. Kes oli see üllatusvõitja?
49. Millise rahvusvahelise spordialaliidu üks mainekamaid auhindu on Beppe Croce karikas (Beppe
Groce Trophy)? Küsitav oli alaliidu juhiks aastatel 1969-1986.
50. Kes lõi esimese meesjalgpallurina EM-finaalturniiril
kübaratriki (1976)? Väravate löömisele tal vaistu oli – 1977. aastal
suutis see 1.FC Kölni mängija Bremeni Werderi vastu lüüa 6
väravat, mis tänaseni Bundesliiga rekord.

Estonia vs Finland 2013
51. Kes on saanud kõige rohkem MM-tiitleid ühtedelt ja samadelt võistlustelt ujumises (50 m
basseinis)
a) meeste arvestuses?
b) naiste arvestuses?
52. Kes on see tennisist, kelle võiduprotsent (90,05 %) on profitennise ajaloo kõrgeim?
Saviliivaväljakuil oli protsent veelgi uhkem – 94,05 %. Ta on eriline tennisist ka selles suhtes, et pole
kunagi välja langenud Suure Slämmi turniiride esimeses või teises ringis.
53. Kes on see NHLi legend, kelle nime kannab alates 2010.aastast karikas, mille NHLi mängijate
assotsiatsioon annab välja põhihooaja kõige silmapaistvamale mängijale?
54. Pildil olev mootorrattur (sündinud 1974) on sellest aastast
viiekordne Dakari ralli võitja. Eelmised võidud pärinevad KTMi tsiklil
kihutaval mehel 2005.,2007.,2010. ja 2012. aastast. Kes?

55. Kes on ainsa lõuna-ameeriklasena võitnud autoralli MM-sarja
osavõistluse?

56. Millise spordiala varustust toodetakse sellise kaubamärgi all?

57. Milline riik on ürituse korraldamise ajal olnud väikseima pindalaga, mis on korraldanud
a) suveolümpiamänge?
b) taliolümpiamänge?
NB! Asumaade pindalad ei lähe arvesse!
58. Autoralli MM-sarja kuuluval Rootsi rallil antakse 2008. aastast ühe rallilegendi mälestuseks välja
auhinda nimega …’s Crest. Selle saab rallisõitja, kes 11. kiiruskatsel teeb autoga pikima hüppe.
Käesoleval aastal pälvis auhinna Thierry Neuville 35 m hüppe eest. Absoluutset rekordit hoiab 2011.
aastast 39 meetriga enda käes Ken Block. Kelle nime kannab auhind?
59. Mis aastal mängiti jalgpalli MM-il esmakordselt ühevärvilise palli asemel kahevärvilisega?
60. 2011. aastal kaitses Hispaania edukalt EM-tiitlit meeste korvpallis. Milline meeskond oli eelmine,
kes suutis EM-tiitlit kaitsta?
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61. Kes on see sportlane, kes on võistelnud olümpial muuhulgas ka jalgrattaspordis ning andnud
olümpiavande?
62. Meeste iluuisutamise lühi- ja vabakava eest saadud läbi aegade kõrgeimad punktisummad
(vastavalt 93,02 ja 187,96) kuuluvad ühele ja samale sportlasele. Loomulikult on ka kogusumma
punktirekord (280,98) tema nimel. Kes?
63. Kes on võitnud iluuisutamises olümpiamedali nii üksi kui ka koos partneriga?
64. Kes on pildil nähtav oma riigi
senini ainus olümpiavõitja? Alal,
millel ta olümpiavõitjaks tuli,
kuulub talle siiani oma maailmajao
rekord.

65. Kus ja mis aastal lühendati kergejõustiku EM-võistluste ajakava, kuivõrd vahetult enne toimus
linnas vormel-1 MM-sarja etapp?
66. Mis nime kannab profiliigas NHL toimuv traditsiooniline tavaliselt uue aasta esimesel päeval
staadionil lageda taeva all peetav hokilahing? Selle nime all toimus esimene mäng 2008. aastal.
67. Kes on see suusataja, olümpia- ja MM-võistluste medalivõitja, kes lisaks oma põhialale on võitnud
tiitlivõistluste medaleid ka suusaorienteerumises?
68. See Põhja-Ameerikas asuv staadion valmis 1914. aastal ning kandis nime Weeghman Park, 192026 kandis see nime Cubs Park ning seejärel nimetati ümber ühe suurärimehe järgi. Klubi on tänaseni
kohaliku MLB pesapalliklubi kodustaadion, 1921-70 oli ka ühe NFLi jalgpalliklubi kodustaadioniks.
69. Kes on tulnud murdmaasuusatamises MK-sarja üldvõitjaks, saavutamata esikohta ühelgi etapil?
70. Nagu Itaalias olid Mille Miglia ja Targa Florio peeti aastatel 1950-1954 Mehhikos maailma
ohtlikumaks maanteesõiduks peetud autorallit. 1955. aastal see piirist piirini kulgenud autovõistlus
lõpetati, kuid traditsioon taaselustatud 1988. aastast. Mis üritusega on tegemist? Võidusõidu võib
aidata meenutada ühe Porsche mudeli nimi.
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71. Kes oli see Šveitsist pärit mootorisportlane, kelle auks on Indianapolise ringrajakompleksil
püstitatud mälestusmärk?
72. Millisest neljast tähest koosneva lühendiga tuntakse
Hispaania jalgpalli kõrgliiga (La Liga) nimesponsoriks?

Hispaania suuruselt teist panka, mis

73. Millise invaspordiala mänguvahendiks on võrkpall, ent mida mängitakse korvpalliväljakul?
74. Kelle surmaga seoses avaldati Twitteris sellise sisuga säuts?

75. Kes on need kaks tipptennisisti, kes paarismängupartneritena said tuntuks kui „tennise Spice
Girls“?
76. Kuigi selle sportmängu reeglites on üsna täpselt paika pandud mänguvahendi värvid, tuli Mikasa
2005. aastal märksa värvikirevamate pallidega, mida on hakatud kasutama ka ametlikel võistlustel.
Millise spordiala mänguvahenditest on jutt?
77. Millisel spordialal võitis Atlantas 1996. aastal olümpiakulla Kye Sun-Hui? Tegemist oli mängude
ühe suurima üllatusega, kuivõrd sportlane oli pääsenud mängudele wild card’iga.
78. 1971./1972. aasta nelja hüppemäe turnee lõpplahendus oli suhteliselt omapärane – üks
suusahüppaja oli võitnud juba kolm osavõistlust ning turnee üldvõitu ei paistnud miski vääravat.
Ometi otsustas liider enne neljandat osavõistlust naasta kodumaale, et seal rahulikult valmistuda
olümpiamängudeks. Niimoodi võitis üldarvestuses hoopis norralane Ingolf Mork. Kes oli sellise
kummalise otsuse teinud suusahüppaja?
79. Millises linnas asub Granåseni suusastaadion?
80. USA vanim spordikuukiri asutati 1922.aastal. Ajakirja asutas poksipaavstiks nimetatud Nat
Fleischer (1888-1972), kes algul levitas seda reklaamilehena New Yorgis ja selle ümbruses. Ajapikku
muutus ajakiri kogu maailmas tuntuks kui „poksipiibel“ ja tema teine nimetus ongi see. Mis ajakiri?
Praegu kuulub väljaanne Oscar De La Hoya firmale Golden Boy Enterprises.
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81. Milline riik oli esimene Varssavi Lepingu Organisatsiooni mittekuulunud maa, millel õnnestus
võita kuldmedal naiste võrkpalli EM-võistlustel?
82. Milline omapärane sportlik saavutus ühendab kettaheitja Niina Romaškovat ja poksija Vjatšeslav
Janovskit?
83. Kes on saavutanud olümpial 10 000 m kiiruisutamisdistantsil parima aja, ent diskvalifitseeriti
rajavahetuse reeglite vastu eksimise tõttu?
84. 1936. aasta taliolümpia tulemused olid rahulolu tekitavad ka Benito Mussolinile. Ta autasustas
30 000 liiriga igat olümpiavõitjaks tulnud Itaalia meeskonna liiget. Meeskonda kuulusid Enrico
Silvestri, Luigi Perenni, Stefano Sertorelli ja Sisto Scilligo. Mis alal itaallased võitjaks tulid?
85. Kes võitis naiste suusahüpetes MK-sarja läbi aegade esimese osavõistluse ning tuli ka esimeseks
MK-sarja üldvõitjaks?
86. Herb Brooksi on juhendanud 1980. ja 2002.aasta OM-il USA jäähokikoondist. Mis riigi koondist
juhendas mees 1998.aasta Nagano olümpial?
87. Millise firma toodetud oli viimane tagasillaveoga ralliauto, millega võideti autoralli MM-tiitel?
88. Kes suutis ainukesena kaitsta individuaalalal 1948.aasta
Londoni olümpiamängudel 12 aastat varem Berliinis
saavutatud olümpiavõitu? Tema konkurentidest sai
austerlane Ellen Preis (Müller) pronksi nii 1936 kui ka
1948. Karen Lachmann Taanist oli 1936.aastal 5. kohal ja
aga 1948 hõbeda.

89. Ühtedel kergejõustiku EM-võistlustel saavutasid
eestlane ja soomlane täpselt sama tulemuse, kuid üks pälvis
kulla ja teine hõbeda. Kellest on jutt?

90. See Itaalia rattatiim sai asutati 1958. aastal ja sai nime oma asutaja Pietro … Kuigi tiim oli tegijate
hulgas juba varemgi, mäletatakse seda eelkõige Eddy Merckxi tiimina. Merckx liitus meeskonnaga
1971. aastal ning oli selle liige 1976. aastani, mil asutaja rattaspordist taandus. Meeskond sai
võistlustelt kokku 663 võitu. Merckx võitis selle ajaga näiteks 3 Tour de France’I, 3 Girot ja 1 Vuelta.
Meeskonna teised nimekamad sõitjad olid Rudi Altig, Gianni Motta, Marino Basso jt. Mis meeskond?
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91. Millise riigi jalgpalli rahvuskoondise kaheksa liiget hukkusid lennuõnnetuses 16. juulil 1960.
aastal?
92. Aastatel 1928-45 oli Milano Internazionale sunnitud kasutama teist nime. Nimelt arvati fašistlikus
Itaalias, et Internazionale on sobimatu ning nimetati klubi ringi Milano kaitsepühaku järgi. Tõsi kuna
kõik nimetasid klubi endiselt Interiks kasutati alates 1931. aastast ametliku nimekujuna Associazone
Sportiva ...-Inter. Mis nime kandis Inter sel perioodil?
93. Millist riiki esindavad mõlemad naiste vabamaadluse kolmekordsed olümpiavõitjad (2004-2012)?
94. 2011. aastal tõusis küsitav korvpalliklubi esmakordselt riigi kõrgliigasse. Järgmisel hooajal oldi
11. ja möödunud hooajal saadi põhiturniiril 8. koht , mis tagas viimasena pääsu play-offi. Seejärel
alistati järjest mitu favoriiti ning tuldi esmakordselt riigi meistriteks ning tagati sellega ühtlasi koht ka
Euroliigas. Klubi praegust nimekirja vaadates tundub kõige tuttavam Ukraina koondislase Sergiy
Gladyri nimi. Mis klubi?
95. Kes 2000. aastate laskesuusatamisässadest on sündinud Hollandis Rotterdamis ning elanud lapsena
ka Lõuna-Aafrikas, Nigeerias ja Kenyas?
96. See hokiklubi on tõmmanud oma koduhalli lae alla nii Wayne Gretzky kui Gordie Howe (9)
mängusärgid. Howe lõpetas oma profikarjääri just selles klubis. Nende legendide särkide kõrval
ripuvad veel Glen Wesley (2), Ron Francise (10) ja Rod Brind Àmouri (17). Tõsi, kui Howe veel
selles klubis mängis , kandis klubi teist nime ja asus ka teises linnas. Mis klubi?
97. Millisest riigist on pärit võitluskunst nimega eskrima, kus on kombineeritud erinevad
relvatehnikad ja käsitsivõitlus?
98. Millise riigi 2 võrkpalliklubi on võitnud viimasel kolmel hooajal CEV naiste Meistrite Liiga?
Huvitava faktina on finaalis pidanud kahel korral selle riigi ühe klubi paremust tunnistama Bakuu
Rabita.
99. Mis värvi on söerajasõidus (speedway) võistlustel selle mootorratturi kiiver, kes stardib siserajalt?
100. Näete ühe NFLi klubi logo. Küsitav klubi on võitnud korra nii Ed Thorp Memorial Trophy
(1951) kui ka Vince Lombardi Trophy (2000). Nimetage nii klubi nimi kui ka linn.
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Vastused
1. BMX
2. Vendee (purjetamisvõistlus on Vendee Globe)
3. a) Kenora Thistles – Kenoras elab u 4000 elanikku; b) Seattle Metropolitans
4. Augsburg
5. Ludwig Guttmann
6. Hakuho – sumomaailma praegune ainuke yokozuna
7. River Plate ja Boca Juniors (Buenos Aires)
8. Marianne Vos (Holland)
9. 423 km (Vasaloppet 90 km, Vätternrundan 300 km, Vansbro 3 km ja Lidingöloppet 30 km). 413–433 km - 2
punkti ning 403–412 või 434–443 km - 1 punkt.
10. Brands Hatchi ringrada
11. Ida-Timor
12. Maria Šarapova
13. Mark Todd
14. Nottingham Forest – võitis Euroopa Karika 1979 ja 1980, Inglismaa meistriks tuli 1978.
15. a) veepall; b) 400 m (hõbe) ja 4x400 m (pronks) jooksud
16. Marius Corbett (LAV)
17. Prantsusmaa (The Evian Championship)
18. Lorenzo Bandini
19. Tumbling ehk akrobaatikarada ehk akrorada
20. Willie Hoppe
21. Steve Nash, Kanada/Phoenix Suns (2005 ja 2006) ja Dirk Nowitzki, Saksamaa/Dallas Mavericks (2007).
22. Jerzy Janowicz (Poola)
23. a) Pete Rademacher (USA); b) Floyd Patterson (USA)
24. Nairo Quintana (Colombia)
25. a) Christine Ohuruogu (Suurbritannia); b) Amantle Montsho (Botswana).
26. Thibaut Courtois
27. 80 km/h, kuni 2013. aasta Ungari GP-ni oli lubatud kiiruseks 100 km/h
28. Domantas Sabonis
29. Itaalia – MM-võistlused 2005 Santa Caterinas ja olümpia 2006. aastal Torinos
30. Aníta Hinriksdóttir (Island)
31. Saint Louisis 1904. Eraldi laskmisvõistlusi polnud kavas ka Amsterdamis 1928. aastal, ent seal toimusid
moodsa viievõistluse laskevõistlused.
32. 1984 Los Angeleses, jalgpall
33. Lacrosse – 1904 ja 1908
34. Toy Rominger (Šveits), Roberto Heras (Hispaania)
35. Michael Johnson, USA – 9 kuldmedalit aastatel 1991-99; kuigi 1999. aastal võidetud 4x400 m kuldmedal on
nüüdseks Antonio Pettigrew dopingupatu tõttu tühistatud
36. Monacos
37. Rohelisel paberil - ilmus sellel aastatel 1898-1900
38. Murray Rose
39. a) Audrey Patterson – 200 m pronks 1948 Londonis; b) Shirley Strickland (de la Hunty), Austraalia.
40. Barcelona – on võitnud aastatel 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011
41. Thomas Bach
42. Angelo ”Hank” Luisetti – Argentina.
43. Floyd Mayweather Jr, ja Saúl Álvarez
44. Aleksander Švartsman
45. Gymnaestrada
46. Gaston Gaudio – Argentina
47. Robert Redford
48. Amos Biwott (Kenya)
49. Purjetamine
50. Dieter Müller
51. a) Michael Phelps– 7 kulda (5 individuaalset) 2007.aastal; b) Missy Franklin – 6 kulda (3 individuaalset)
2013.aastal
52. Chris Evert
53. Ted Lindsay (Award)
54. Cyril Despres (Prantsusmaa)
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55. Jorge Recalde, võitis 1988. aasta Argentina MM-ralli
56. Golf (golfikepid)
57. a) Belgia; b) Šveits
58. Colin McRae, Colin’s Crest
59. 1970.aastal
60. Jugoslavia (1995, 1997).
61. Pierre Harvey, Kanada – 1976. ja 1984. aastal võistles rattaspordis, 1984. ja 1988. aastal suusatajana
62. Patrick Chan (Kanada)
63. Madge Syers (Suurbritannia) – kuld üksik- ja pronks paarissõidus 1908. aastal.
64. Ghada Shouaa – Süüria seitsmevõistleja
65. Budapest 1998 – GP oli 16. augustil ja EM-võistlused 18.-23.augustini
66. Winter Classic
67. Hilde G. Pedersen
68. Wrigley Field
69. Vegard Ulvang– hooajal 1989/90.
70. Carrera Panamericana.
71. Louis Chevrolet
72. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).
73. Ratastoolirugby
74. Samuel Kamau Wanjiru (1986–2011), Kenya maratonijooksja
75. Martina Hingis ja Anna Kurnikova
76. Veepall
77. Judo – naiste kuni 48 kg kehakaalus
78. Yukio Kasaya
79. Trondheimis
80. The Ring
81. Holland - 1995
82. Nõukogude Liidu esimene ja viimane olümpiavõitja
83. Sven Kramer, Holland – 2010. aastal Vancouveris, võitis seetõttu Lõuna-Korea kiiruisutaja Lee Seung-Hoon
84. Patrullsuusatamine
85. Sarah Hendrickson (USA)
86. Prantsusmaa
87. Lancia – Rally 037, 1983
88. Ilona Elek (Ungari)
89. Arnold Viiding ja Risto Kuntsi – kuulitõukes 1934. aasta EM-il (tulemus 15.19)
90. Molteni
91. Taani
92. Ambrosiana
93. Jaapan –Kaori Icho (63 kg) ja Saori Yoshida (55 kg)
94. JSF Nanterre, Prantsusmaa meister
95. Frode Andresen
96. Hartford Whalers/Carolina Hurricanes
97. Filipiinid
98. Türgi
99. Punane – teiselt rajalt startija kiiver on sinine, kolmandalt rajalt valge ning neljanda raja omal kollane.
100. St.Louis Rams (Los Angeles Rams).

