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1. Kes on need pildistamise hetkel värsked olümpiavõitjad, kahtlemata üsna üllatuslikult? 

                  
 
2. Parempoolsel fotol olev sportlane osales 20-aastaselt ujujana Berliini olümpial, kuid ei 
pääsenud eelujumistest edasi. Tema suuremad sportlikud saavutused on seotud veepalliga: 
1951. a tuli ta oma mandri meistrivõistlustel kolmandaks ning aasta hiljem võistles ta samal alal 
Helsinki olümpial. Kes on see mees, kes oma tähtsaimat ametikohta pidas aastatel 1974–98? 
 
3. 1980-ndad olid Rootsi meesmurdmaasuusatamise tippaeg. Selle krooniks olid olümpiakullad 
teatesõidus nii Sarajevos kui Calgarys. Mõlemal korral olid võistkonnas Gunde Svan, Thomas 
Wassberg ja Jan Ottosson. Kes olid Rootsi teatemeeskonna neljandad liikmed Sarajevos ja 
Calgarys? 
 
4. Ta oli esimene aasialasest ROK-i liige, kuuludes organisatsiooni 1909–38. Ta oli Jaapani 
delegatsiooni juht paljudel olümpiamängudel ajavahemikul 1912–36. 1931–38 oli ta üks peamisi 
kõneisikuid, võitlemaks selle nimel, et Jaapan saaks õiguse korraldada 1940. a olümpiamänge. 
Kes oli see mitmekülgsete huvidega mees? 
 
5. Pärast Muhammad Alilt kõikide tiitlite äravõtmist korraldati uue raskekaalu maailmameistri välja 
selgitamiseks 1967.–68. a turniir, mille kaheksa mehe seast võitis küsitav, kes turniirile sai tänu 
Joe Frazieri loobumisele. 1970. aastal kaotas ta tiitli Joe Frazierile ning tiitlinõudlejat temast 
enam ei saanud. Tema kohtumine Muhammad Ali vastu oli üks väheseid, kus Angelo Dundee ei 
istunud Ali nurgas. Kes oli see sel aastal meie seast lahkunud mees? 
 
6. Kuigi neid ei oleks tohtinud olla, oli 264. a e.Kr. siiski üks selline, nimega Bilistiche. Järgmine 
tekkis alles rohkem kui 21 ja pool sajandit hiljem. Kellest või millest on jutt? 



 
7. Milline oli ainus Rahutuuri stardipaik velotuuri kõrgaegadel (1948–89), mis asus väljaspool 
Saksa DV-d, Poolat ja Tšehhoslovakkiat? Tegemist oli teatud sündmuse tõttu ka kõige 
vastuolulisema stardipaigaga, mistõttu tuli starti vaid 64 ratturit – peaaegu poole vähem kui aasta 
varem. 
 
8. USA ärimehest William Davidsonist (1922–2009) sai 2004. a esimene ja siiani ainus 
tiimiomanik, kelle klubid on võitnud ühel ja samal aastal nii NBA meistritiitli kui Stanley Cup’i. 
Nimetage tema kaks võidukat klubi! 
 
9. See Põhja-Rein-Vestfaali klubi tõusis tänavusel hooajal esimest korda 1. Bundesligasse. Klubi 
on tuntud oma sinimustvalge vormi ja sümboolika poolest ning nende staadion Benteler Arena on 
oma 15 000 istekohaga Bundesliga väikseim. Klubi on enne tänavust hooaega siiski korra juba 
tähelepanu äratanud – nad võitsid 2004. a Saksa karikavõistlustel üllatuslikult Hamburgi ja nagu 
selgus, oli selle taga kohtuniku ära ostnud Horvaatia maffia. Milline klubi? 

 
 
10. 1991. a Austraalia lahtistel meistrivõistlustel saavutas küsitav tennisist oma karjääri parima 
tulemuse üksikmängus Suure Slämmi turniiridel, jõudes poolfinaali, kus kaotas hilisemale võitjale 
Boris Beckerile. Ta kommenteeris oma poolfinaali jõudmist ja teisi poolfinaliste ajakirjanikele 
järgmiselt: „It's just like you all expected – Edberg, Lendl, … and Becker“ („Täpselt nii nagu te 
kõik ootasite – Edberg, Lendl, … ja Becker“). Kes? 
 
11. 2014. a Tour de France lõppes prantslaste jaoks lausa suurepäraselt – poodiumil lõpetasid nii 
Jean-Christophe Péraud kui ka Thibaut Pinot. See lausa kohustab küsima meest, kes enne 
tänavust Touri oli viimane prantslane, kes lõpetas üldarvestuses esikolmikus. Keda me soovime 
vastuseks näha? 
 
12. Vahemeremaade mänge on korraldatud alates 1951. aastast ning osa on võtnud rida riike, 
mis ei asu Vahemere ääres: Andorra, San Marino, Serbia ja Makedoonia. Samas pole 
võistlustest kordagi osa võtnud Iisrael. Samasuguse anomaalia võime leida võistlusi korraldanud 
linnade hulgast, kuna 1983. a korraldas mänge linn, mis ei asugi Vahemere ääres (ent asub siiski 
mere ääres). Mis linn? 



 
13. Kuna kehtiva naiste kaugushüppe maailmarekordi omanik Galina Tšistjakova hüppas 
kolmikhüppe maailmarekordi 14.52 aastal 1989, kui IAAF veel ametlikult naiste kolmikhüppes 
maailmarekordeid ei tunnistanud, siis on ainsaks inimeseks, kes olnud maailmarekordiomanik 
mõlemal horisontaalsel hüppealal (kaugus- ja kolmikhüppes) küsitav isik, kes hoidis neid 
rekordeid vastavalt aastatel 1931–35 ja 1932–35. Kes? 
 
14. Raimondo ja Piero olid ratsutajatest vennad, kes olid esimesed, kes võtsid osa kaheksatest 
olümpiamängudest ning seda järjest (1948–76). Enam on järjest võistelnud vaid austria purjetaja 
Hubert Raudaschl. Olümpiamängudel oli vendadest edukam noorem Raimondo (1925–2013), 
kes võitis takistussõidus 1 kuld-, 2 hõbe- ja 3-pronksmedalit. Vanem Piero (1923–2014) võitis aga 
2 hõbe- ja 4 pronksmedalit. Huvitaval kombel edestas Raimondo omal ainsal kullaga lõppenud 
võistlustel Rooma olümpiamängudel just Pierot, kes pidi leppima hõbedaga. Mis on vendade 
ühine perekonnanimi? 
 
15. Kes on see hispaania golfimängija, kes on kõigi aegade vanim PGA European Tour'i turniiri 
võitja, võites 50-aastaselt 2014. a Hispaania lahtised? Kui "mehaaniku" hüüdnime kandvalt 
mehelt küsiti, mis on tema pika karjääri saladuseks, vastas ta: "Siin pole mingit saladust. Hea 
söök, hea vein, head sigarid ning natuke harjutamist!"  
 
16. Milline sportlane võitis 1965. a Makkabi mängudelt 15-aastasena neli kuldmedalit ning 1969. 
a Makkabi mängudelt kuus kuldmedalit? 
 
17. 2000. a lõhenes Euroopa korvpall kaheks: vastloodud Euroleague Basketball Company 
patenteeris Euroliiga nime ning lõi 1958. aastast meistermeeskondade klubisarja võistlusi 
korraldanud FIBA-st lahku. FIBA lõi sellele vastukaaluks ***liiga ning klubid seati valiku ette, 
millises liigas nad mängida tohtisid. Nii võistlesid Euroliigas Bologna Kinder, Žalgiris, Madridi 
Real ja Olympiakos; võitjaks krooniti Bologna Kinder. ***liigas osalesid Panathinaikos, CSKA ja 
Tel Avivi Maccabi; võitjaks krooniti Maccabi. 2001. a toimus leppimine ning FIBA-l ei jäänud 
muud üle kui tingimustega nõustuda ning Euroliiga oligi sündinud. Meie tahame aga teada, mis 
nime kandis vaid ühe hooaja kestnud ja FIBA poolt organiseeritud klubisari? 
 
18. 1968. a olümpiamängudel oleks läänesakslanna Angelika Dünhaupt pidanud saama kuuenda 
koha. Kuna aga diskvalifitseeriti võistluse vastavalt esimese, teise ja neljandana lõpetanud Saksa 
DV sportlased, siis kerkis Dünhaupt lõpuks koguni pronksmedalile. Millisel spordialal selline seik 
aset leidis? 



 
19. Euroopa üks huvitama logoga klubisid on kreeklaste Xanthi Škoda, mis lisaks Škoda logole 
(klubi kuulub Škoda ametlikule maaletoojale Viamarile) kujutab üht Xanthi regioonist, Abderast 
pärit filosoofi, kes tänapäeval on enim tuntud aatomiteooria loojana. Drahmi ajal Kreekas käinud 
kilbarid mäletavad “naervat filosoofi” 10-drahmiste müntide reversilt (1976–2001) või isegi 100-
drahmise pangatähe aversilt (1967–78). Kes? 

 
 
20. Kelle nimel on kaks kõige pikemat kaotuseta seeriat males? Esimese rekordi püstitas küsitav 
juulist 1972 aprillini 1973, kui ta oli kaotuseta 86 malepartiis järjest. Seda rekordit uuendas ta 
oktoobrist 1973 oktoobrini 1974, kui ta ei pidanud 95 partiis järjest kaotusekibedust tundma. 
 
21. See autosportlane sõitis viis hooaega Vormel-1s, parima saavutusena tuli korra kolmandaks 
(San Marino GP) ning vähetähtsamatest võistlustest on ta ühtlasi kahekordne Le Mansi 24-tunni 
sõidu võitja. 2010. aastal oli ta päev otsa ühe teise mehega paadis joonud ning nii sõideti liiga 
madala silla alt läbi - kaasreisija sai selle tagajärjel surma ja autosportlane mõisteti surma 
põhjustamise eest ettevaatamatuse tõttu kaheks aastaks vangi. Kuna aga otseseid tõendeid 
tema roolisoleku kohta nappis, siis edasikaebamisel mõisteti ta õigeks. Kes on see keskpärane 
vormelisõitja? 
 
22. NBA kõigi aegade skooritegijate esikümnes on kaks ühesuguse perekonnanimega meest. 
Mis on see perekonnanimi? 
 
23. 1990. a jalgpalli MM-i võõrustanud staadionite hulgas oli ka üks, mille arhitektiks on 
maailmakuulus arhitekt Renzo Piano. Lille meenutaval staadionil peeti viis MM-matši, millest 
tähtsaim oli pronksimäng Itaalia ja Inglismaa vahel. Järgmisel aastal peeti sealsamas Euroopa 
Meistrite Karikasarja finaalmäng Belgradi Crvena Zvezda ja Marseille' Olympique'i vahel. Mis 
linnas asub see linna kaitsepühaku järgi nime saanud staadion? 

 
 
24. Steve Tisch on ainus inimene, kes on võitnud nii Superbowli kui Oscari. Superbowli 
võidukarika võttis ta New York Giantsi presidendina vastu 2007. ja 2011. a. Millise filmi ühe 
produtsendina võttis ta vastu aga parima filmi Oscari? Teatavat seost võib nende kahe saavutuse 
vahel näha, kuna ka filmis mängitakse ameerika jalgpalli. 



 
25. Sellel jalgratturil oli kaks hiilgeaastat, mille tõttu võrreldi teda aeg-ajalt kuulsa kaasmaalase, 
Eddy Merckxiga: 1976 ja 1977, kui ta võitis vastavalt 54 ja 53 sõitu. Nende aastate 
tippsaavutusteks olid 1976. a Tour de France’i punktiarvestuse võit 8 etapivõidu juures, 1976. a 
MM-tiitel grupisõidus, 1977. a Vuelta võit (13 etapivõitu!) ning 7 etapivõitu Girol. Pärast neid 
saavutusi räägiti temast palju, kuid vastu igasuguseid prognoose ei sõitnud ta enam kunagi 
endisel tasemel: 1978. a lisandus 18 võitu, kahel järgmisel aastal vaid 3 võitu. Ta tegi 
tagasituleku 1981. a, võites taaskord punktiarvestuse Tour de France’il kui ka grupisõidu MM-i, 
kuid tema karjäär oli 29-aastaselt sama hästi kui läbi. Oma süü võib lasuda kõiksugustel 
probleemidel, alustades võlgadest lõpetades alkoholiprobleemidega. Kes on see tulest ja veest 
läbi käinud rattur? 
 
26. Ameerika maailmajaos (ehk siis nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas kokku) on naiste tennises 
suurim tegija endiselt muidugi USA. Õigupoolest on septembri alguse seisuga WTA Top-50 
nimekirjas vaid üks tennisist muudest Ameerika maailmajao riikidest peale USA. See 20-aastane 
naistennisist nimetati mullu WTA Touri aasta uustulnukaks ning tänavu on ta neid ootusi 
õigustanud, kuigi seni on tal vaid 1 WTA-turniiri võit. Alloleval pildil on ta koos sama riiki esindava 
meestennisistiga, oma maailmajao hetke kõrgeima ATP-asetusega tennisistiga. Kes on need 
kaks tennisisti (vasakpoolsel fotol)? 

                        
 
27. Inglismaa Premier League'i 2013/14 hooaja 8. kohaga lõpetanud Southampton müüdi 
üleminekuakna käigus põhimeestest tühjaks. Klubi müüs mängijaid (sh neli põhimeest) kokku 
rekordilise ligi 120 mln euro eest, milleni ei küündinud ükski teine tiim. Meie aga tahame teada 
meest, kes läks klubist minema kõige suurema hinnalipikuga, 37,5 mln euroga. Kes (fotol)? 
 
28. Millise riigi võrkpallimeeskond jõudis esimesel kuuel MM-il (1949–66) alati finaali, võites MM-
tiitli kahel korral? See on ka nende tippsaavutuseks jäänud, sest pärast seda pole nad ühtegi 
medalit võitnud. 
 
29. Millisel kergejõustikualal tuli 1966. a Euroopa meistriks mitmeid kuulsaid sõjaväelasi „tootnud“ 
Mecklenburgi aadlisuguvõsa Moltkede liige Werner Konrad Graf von Moltke (s. 1936)? 
 
30. Lõppenud käsipallihooaeg lõppes Euroopa tippsarjas – EHF Meistrite Liigas – väikese 
üllatusena, kuna Saksamaa meistrivõistlustel kolmandaks jäänud võistkond alistas Kölnis peetud 
finaalis igipõlise rivaali, 19-kordse Saksa meistri ja Kieli THW. Mis nime kannab see 1990. a 
asutatud klubi, mis tänu oma geograafilisele asendile on lepingud sõlminud tervelt kuue 
taanlasega? 



 
31. Ole Einar Bjørndalen tuli esimest korda olümpiavõitjaks 1998. aastal Naganos, kui võitis 10 
km distantsi. Too võistlus toimus kahel päeval, sest esimesel päeval katkestati võistlus pärast 40 
minutit, kuna lumesadu ja udu oli muutnud laskmise peaaegu võimatuks. Tolleks hetkeks oli 
võistlust üllatuslikult juhtimas 32-aastane veteran, kes oli olümpiavõitjaks tulnud juba 1988. a ning 
olümpiahõbeda pälvinud 1992. a. Kordusstart aga ebaõnnestus tal täielikult, ta sai vaid 55. koha. 
Kes oli see laskesuusataja? 
 
32. Millise endise UEFA presidendi (1972–83) nime kandis kahel korral välja mängitud karikas, 
mis anti välja Copa América ja Euroopa meistri omavahelise mängu võitjale? Mälestus 
presidendist ei kustunud selle karikaga – tema nime tänini kannavad Fiorentina ja Siena 
koduväljakud. 
 
33. Kuigi Hiina RV on võitnud olümpiamängudelt väga palju medaleid, on Hiina RV 
olümpiakuldade arvult edukaim olümpiaatleet võitnud "vaid" viis kuldmedalit. Kes on see 
riistvõimleja, kes ka võidetud olümpiamedalite arvult (neid on kuus, mida võrreldes mõne teise 
riigi kõige edukamate olümpiasportlastega on samuti suhteliselt vähe) on Hiina edukaim (selles 
arvestuses jagab ta esikohta mitme teise sportlasega)? 
 
34. Milline 1956. a olümpiamängudel 4 x 400 meetri teatejooksus võistelnud sportlane oli karjääri 
lõpuks tulnud olümpiavõitjaks maratonijooksus? 
 
35. Kaks meest on Vormel-1 MM-võistluste ajaloos sõitnud autoga, mille numbriks on “0”. 
Esimene neist sai “nullautoga” kätt proovida 1973. a Kanada ja USA GP-l McLareni meeskonna 
kolmanda sõitjana, kuid mõlemal korral jäi tal sõit pooleli. Teine sõitis sama numbrit kandva 
autoga tervelt kaks hooaega, võisteldes märksa edukamalt kui esimene. Kes on need kaks 
meest?  
 
36. Milline 1941. a valminud spordirajatis kannab seal 5. jaanuaril 1952 peetud treeningul raskelt 
kukkunud ja neli päeva hiljem saadud vigastustesse surnud Paul Ausserleitneri nime? 
 



 
37. Milliste olümpiamängude kuulitõuke pjedestaali moodustasid mehed, kes kõik olid varem 
kandnud karistust dopingukontrollis vahelejäämise eest? Seejuures tuli olümpiavõitja 
võistlusrajale vaid paar kuud enne olümpiamänge ning jäi teistkordselt vahele (ja sai eluaegse 
võistluskeelu) järgmisel aastal peetud MM-il. 
 
38. Esimesed viis korvpalli MM-i peeti kõik ühel mandril, Lõuna-Ameerikas. Esimene turniir 
väljaspool Lõuna-Ameerikat peeti 1970. a Jugoslaavias, kes ka kodupubliku silme all krooniti 
esimest korda maailmameistriks. Tegelikult oleks 1963. a MM-turniir pidanud aset leidma ühes 
teises riigis, kuid kuna riigi valitsus keeldus väljastamast viisasid sotsialistlikele riikidele, korraldas 
turniiri taaskord Brasiilia. Oma võimaluse küsitav riik siiski sai, korraldades turniiri 15 aastat 
hiljem. Mis riik? 
 
39. Milline olümpiamedalist kandis 1964. a seda tuntuks saanud kaabut? 

 
 
40. Kolm Sotšis suusaaladel individuaalseks olümpiavõitjaks tulnud sportlast (suusaalade hulka 
ei arvestata siinkohal n.ö kottpükste-alasid) ei olnud enne seda võitnud ühtegi individuaalset MK-
etappi. Kaks neist ei suutnud seda ka hooaja lõpuks teha (kiirlaskumise olümpiavõitja Matthias 
Mayer võitis lõpuks hooaja viimase etapi). Kes on need kaks sportlast? 
 
41. Kes tegi 2014. a jalgpalli MM-il ajalugu, saades esimeseks mängijaks, kes on olnud oma 
rahvuskoondise kapten neljal erineval MM-il? 
 
42. Aastast 2010 kannab kergejõustikuhooaja tippsarja nimi IAAFi Teemantliiga nime. Sellest 
ajast peale on vaid üks sportlane suutnud igal hooajal üldkokkuvõttes võita oma distsipliini, 
ühtlasi ka ainus, kes on igal aastal Teemantliiga võitnud. Oleks seda küsimust küsitud aasta 
tagasi, oleks õigeid vastuseid olnud kaks, kuid Milcah Chemos Cheywa ei suutnud sel aastal 
võita naiste 3000 m takistusjooksu. Kes on küsitav isik? 



 
43. Kiiruisutamises on üksikdistsipliinide MM-võistlusi peetud alates 1996. aastast. Meeste kahel 
pikemal distantsil, 5000 ja 10 000 meetris on Hollandi kiiruisutajad võitnud 30 võimalikust 
kuldmedalist kokku 28. Kes on see kiiruisutaja, kes võitnud kaks hollandlastest üle jäänud 
meistritiitlit (mõlemad 5000 meetris)? 
 
44. Alates hooajast 2010/11 on mäesuusatamise MK-sarjas koha leidnud linnades peetavad 
paralleelslaalomid (ka City Event). Traditsioonilised mäesuusafännid kipuvad neid telegeenseid 
võistlusi jälestama; nende õnneks ei peetud halbade lumeolude tõttu eelmisel hooajal ühtegi 
sellist võistlust. Tuleval hooajal on üks selline etapp kavas. Millises kahes linnas on neid 
paralleelslaalomeid peetud? 
 
45. Millisel spordialal tuli sel aastal maailmameistriks 21-aastane hispaanlanna Carolina Marín, 
üldse kolmas tollel distsipliinil maailmameistriks tulnud eurooplanna? 
 
46. Kunagise Pariis–Dakari ralli ja nüüdse lihtsalt Dakari ralli siirdumisega Lõuna-Ameerikasse 
alates 2009. aastast, ei kadunud maailmast siiski Saharat läbiv ralli. 2005. aastast korraldatakse 
Dakari rallist inspireerituna amatööridele rallit ühest B-tähega algavast Euroopa pealinnast B-
tähega algavasse Aafrika pealinna. Nimetage selle ralli algus- ja lõpp-punktiks olevad pealinnad! 
 
47. Millise maineka ookeanitaguse võistluse võitja saab iga aasta mai esimesel laupäeval 
auhinnaks 554 punasest roosist punutud teki? 
 
48. Millise esimest korda 1984. aastal ning viimast korda sellisel kujul 2009. aastal korraldatud 
spordivõistluse kolmekordseteks võitjateks on Fabiana Luperini Itaaliast (1995–97), Joane 
Somarriba Hispaaniast (2000, 2001 ja 2003) ning keegi (1987–89), kelle nimetamine teeks 
küsimuse mõttetult lihtsaks? 



 
49. Sada korda on küsitud, et milline firma oli teine, mis vendade Adolf ja Rudolf Dassleri ühisest 
ettevõtmisest 1948. a Adidase kõrval eraldus (Puma). Millise spordivarustust tootva firma asutas 
aga 1973. a Adolf "Adi" Dassleri poeg Horst Dassler (vasakul firma logo)? 

         
 
50. Milline hiljuti enda kätte rekordi võtnud sportlane teatab parempoolsel fotol 2. septembril 2014 
oma karjääri lõpetamisest? 
 
51. Fotol on USA neljabobi võistkond aastal 1990. Võistkonna koosseisus on mitmeid 
medalimehi: mh olümpiapronks, aga ka üks kahekordne olümpiavõitja – kes? 

 
 
52. Teatavasti on purjetamises kaks neljakordset olümpiavõitjat: Ben Ainslie ja Paul Elvstrøm. 
Mõlemad on kõik oma kullad võitnud ühestel jahtidel, kusjuures kolm neist on kummalgi võidetud 
Finn-klassis. Millistes paadiklassides võitsid mõlemad purjetamisässad oma esimese 
olümpiakulla, Elvstrøm 1948. ja Ainslie 2000. a? 
 
53. See linn on peamiselt tuntust pälvinud kohana, kus 1928. a peeti esimene bolševike 
vaenlaste üle peetud näidisprotsess. Spordihuvilised teavad seda kohta peamiselt 
raskejõustikukeskusena, mille erinevaid klubisid esindades on olümpiavõitjateks tulnud Rudolf 
Pljukfelder, David Rigert, Vassili Aleksejev jpt. Mis linn? 
 
54. 1984. a NBA draft on üks ajaloo legendaarsemaid: seal valiti Hakeem Olajuwon (1.), 
mälumängude sagedane külaline Sam Bowie (2.), Michael Jordan (3.), Charles Barkley (5.), John 
Stockton (16.) ja Oscar Schmidt (131.) – viimane küll ei mänginud karjääri jooksul NBA-s ühtegi 
mängu. Kelle valis aga Chicago Bulls 10. voorus, 208-ndana – ka temast ei saanud kunagi NBA 
mängijat?



 
55. Kuigi Taivo Rist võib vastupidist väita, võib viimaste sündmuste valguses tõdeda, et kabe on 
ohtlik spordiala. Nimelt lahkus selleaastase Saaremaa Kapa kabeturniiri ajal siit ilmast võistluste 
edukaim osaleja, 19 osaluskorrast 9 korral võitnud Läti rahvusvaheline meister. Kopsuarteri 
trombi tagajärjel surnud lätlane võistles esimest korda tänavu juba 50. korda peetud Kapa turniiril 
1970. aastal vaid 20-aastasena. Traagilise sündmuse tõttu turniir katkestati ning see viidi läbi 
lühendatud programmi järgi. Kes oli see küsitav lõunanaaber? 
 
56. Millisel ringrajal asub üks auto-motospordi raskeimaks peetavaid kurve, fotol kujutatud 
„Corkscrew“ („Korgitser“)? Samal ringrajal peeti 2005–13 mootorrataste ringrajasõidu MM-sõit, 
mis oli ühtlasi ainus etapp kalendris, kus võistlesid vaid Moto GP-klassi masinad. 

 
 
57. Kes sai 1988. aastal esimeseks Karjääri Kuldse slämmi (4 erineva Suure Slämmi turniiri 
esikoht + olümpiakuld) saavutanud tennisistiks? 
 
58. Kolm aastat järjest on Šveitsi Aasta Sportlaseks valitud vaid jalgrattur Tony Rominger (1992–
94) ja Ariella Kaeslin (2008–10) (nii et isegi mitte Roger Federer ei ole seda suutnud). Mis 
spordiala harrastas tänaseks juba tippspordist loobunud Ariella Kaeslin? 
 
59. Malaisia on võitnud olümpiamängudelt 6 medalit, neist 5 sulgpallis. 2012. a Londoni OM-il sai 
Malaisia esimeseks mitte-sulgpalli-olümpiamedalistiks ja riigi esimeseks naisolümpiamedalistiks 
pronksmedali võitnud Pandelela Rinong Pamg. Mis spordialal ta medali võitis? 
 
60. Kes on see endine Eesti koondislane (esindas koondist viis korda), kes veel hiljuti mängis ka 
Viljandi Tuleviku esinduskoosseisus? Praeguseks mängib ta duublis, kuid on ilmselt oma ca 130-
kilose kaaluga kõige kaalukam tegevjalgpallur. 

 



VASTUSED 
1. Zimbabwe maahokinaiskond Moskvas 1980 T 
2. João Havelange I  
3. Benny Kohlberg ja Torgny Mogren I 
4. Jigoro Kano I 
5. Jimmy Ellis I 
6. Naisolümpiavõitja O 
7. Kiiev, mis oli stardipaigaks vaid loetud nädalad pärast Tšernobõli katastroofi I 
8. Detroit Pistons, Tampa Bay Lightning O 
9. SC Paderborn 07 T 
10. Patrick McEnroe O 
11. Richard Virenque (1997. a teine) I 
12. Casablanca O+I 
13. Chuhei Nambu O 
14. D’Inzeo I 
15. Miguel Ángel Jiménez I 
16. Mark Spitz O 
17. Suproliiga I 
18. Kelgutamine O 
19. Demokritos I 
20. Mihhail Tal I 
21. JJ Lehto (Jyrki Järvilehto) T 
22. Malone O 
23. Bari I 
24. Forrest Gump I 
25. Freddy Maertens I 
26. Eugenie Bouchard ja Milos Raonic (Kanada) T 
27. Luke Shaw I 
28. Tšehhoslovakkia I 
29. Kümnevõistlus O 
30. Flensburg I 
31. Aleksandr Popov O 
32. Artemio Franchi I 
33. Zou Kai O 
34. Mamo Wolde O 
35. Jody Scheckter ja Damon Hill I 
36. Bischofshofeni suusahüppemägi O 
37. 1992 Barcelona I 
38. Filipiinid I 
39. Harold Sakata T+I 
40. Jørgen Graabak, Carina Vogt O 
41. Rafael Marquez. Mehhiko koondise kapten kandis kaptenipaela 2002., 2006., 2010. ja 2014. 
a MM-il. I 
42. Renaud Lavillenie O+I 
43. Chad Hedrick O 
44. Moskva ja München I 
45. Sulgpall I 
46. Budapest ja Bamako O 
47. Kentucky Derby ratsavõistluse I 
48. Naiste Tour de France O 
49. Arena O 



50. Marlies Schild I 
51. Edwin Moses T 
52. Firefly ja Laser I 
53. Šahtõ I 
54. Carl Lewis O 
55. Rudolfs Tomass I 
56. Laguna Seca O+I 
57. Pam Shriver O 
58. Riistvõimlemine O 
59. Vettehüpped O 
60. Rain Vessenberg T 
 


