
1. Kes on need kolm sportlikku ode? Tegemist ei ole siiski kolmikutega.

2. Milline suusakuurort  (nimes seitse tähte) laiub  üle kolme kommuuni ning oli 1992. aasta olümpial  naiste 
mäesuusavõistluste toimumispaigaks? 2013. aastal sai samas kuurordis suusatades ränga ajukahjustuse 
endine vormelipiloot Michael Schumacher, kui põrkas kukkudes peaga vastu kivi. 

3. Kellele avaldavad fännid austust sellel 2010. aasta juulis tehtud fotol?

4. 1937. aastal püstitasid Ernest Mills ja Bill Paul Milanos maailmarekordi. Mills suri 1972. aastal endiselt 
rekordiomanikuna,  kuid Paul oli veel elus, kui maailmarekord lõpuks ületati. See juhtus 2000. aastal 
Manchesteris ning uue rekordi omanikeks said  Simon Keeton ja Jon Rickard. Mis spordiala rekordist on 
jutt? Maailmarekordi näol võib olla tegemist kamitteametliku rekordiga.

5. Millise spordiala esimene (aga kaugeltki mitte viimane) ameeriklannast maailmameister  oli 1978. aastal 
Marcia Frederick? 
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6. Ühendage järgnevate poksiorganisatsioonide nimi linnaga, kus asub  hetkel nende peakorter. Iga linnaga 
saab ühendada vaid ühe liidu. Kaks-kolm õiget 1 p, kõik õiged 2 p. 

   A) International Boxing Federation (IBF)    1) Ciudad de México (Mexico)
   B) World Boxing Association (WBA)           2) Panamá (Panama)
   C) World Boxing Council (WBC)                 3) San Juan (Puerto Rico, (USA))
   D) World Boxing Organization (WBO)        4) Springfield (New Jersey, USA)

7. Londonis asuval O2 Arenal toimusid 2012. aastal olümpiamängude riistvõimlemise võistlused, samuti 
korvpalli finaalmängud. Lisaks paraolümpia ratastoolikorvpalli võistlused. Kuivõrd ROK-il on 
sponsorlusega seotud reeglid karmid, siis ei nimetatud areeni tema tuntud nimega, vaid hoopis North …. 
Arena. Milline nimi sobib punktiirile?

8. 1948. aasta olümpia kunstivõistlustel (graafika) saavutas šveitslane Alex Diggelmann nii pronks- kui 
hõbemedali (kuldmedal jäi sealjuures välja andmata). Ta sai mõlemad medalid kahe spordiala MM-
võistluste plakatite kujundamise eest. Nimetage need spordialad!

9. Millisel aastal toimunud jalgpalli MM-finaalturniiri valikmänge boikoteerisid 15 Aafrika riiki? Riigid 
protestisid niimoodi FIFA poolt kaks aastat varem vastu võetud reegli vastu, mis kohustas kolme Aafrika 
grupi võitjaid pidama play-off turniiri Aasia edukaima meeskonna vastu. Aafriklased olid veendumusel, et 
oma mandri alagrupi võitmine pidanuks olema piisav finaalturniiri pääsme saamiseks.

10. Mis nime kannab  see hollandi teismeline (sündinud 20. sept. 1995), kelle soov purjetada üksinda ümber 
maakera tõi kaasa kohtuvaidluse, kui lastekaitseametnikud üritasid ettevõtmist ära keelata? Kohus 
otsustas asja lõpuks lastekaitseametnike  tahte vastaselt nii, et ta sai purjereisile minna, kui tal täitus 15 
eluaastat. 21. jaanuaril 2012 jõudis ta lõpuks Sint Maarteni saarele Simpson Bay laguuni, mis tähistas 
seda, et temast oli saanud noorim purjetaja, kes üksinda maakerale tiiru peale teinud. 
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11. Naiste tennises on kõrgeima kategooria turniirideks Suure Slämmi turniirid, järgneb aastalõputurniir 
maailma parimatele mängijatele. Tähtsuselt järgmise turniiride neliku moodustavad Indian Wells, Miami, 
Madrid ja Peking. Kuidas neid turniire ühiselt nimetatakse?

12. Neil Brooks, Peter Evans, Mark Kerry ja Mark Tonelli (ja jvõib-olla ka Glenn Patching) on ainsad oma ala 
olümpiavõitjad meeste konkurentsis, kes pole USA sportlased. Mis alal (ja distsipliinis)?

13. Mis värvi kaardi näitamine kohtuniku või võistluste direktori poolt tähendab  vehklemises automaatselt 
võistleja eemaldamist kogu turniirilt (ning võimalik, et ka järgmistelt võistlustelt)? Tavaliselt antakse 
selline kaart sportlasele, kes toorutseb, keeldub  vehklemast või vastasega kätlemast või muu taolise 
eksimuse eest. Sama värvi kaart on kasutusel näiteks ka sulgpallis.

14. 2004. aastal korraldas Kanada inglisekeelne telekanal CBC Television kaheosalise küsitluse ning andis 
selle alusel eetrisse saatesarja „The Greatest Canadian“, kus selgitati välja kõige aegade suurim 
kanadalane.

  
a) Küsitluses tuli teisele kohale Terry Fox. Millise spordiala harrastamisega sai Fox tuntuks? 

b) Wayne Gretzky paigutus 10. kohale. Aga ta ei olnud parim NHLis mänginud jäähokimängija. Kes oli parim 
– ta platseerus 7. kohale ning NHLis on ta mänginud vaid ühe mängu? 

15. Küsitav sel ja eelmisel aastal toimunud maleturniir kannab turniiri asutaja nime. Saint Louisis toimuvale 
turniirile on kutsutud maailma parimad maletajad – eelmisel aastal võitis nelja maletaja konkurentsis 
Magnus Carlsen, tänavu aga  itaallane Fabiano Caruana (Carlseni ees). Turniiril on ka korralik 
auhinnafond – võitja pälvis sel aastal  100 000  $. Mis on turniiri nimi?

16. Millisel spordialal tuli 1957. aastal maailmameistriks Václav Havel? Lisaks võitis ta aastatel 1950-59 7 
MM-medalit ning 1948 olümpiahõbeda.

17. Aprillis 2013 sai temast kaheksas peatreener NBA ajaloos, kes jõudnud 1000 võiduni. Tema meeskond 
Minnesota Timberwolves alistas ajaloolises mängus Detroit Pistonsi. Mehe rekordiks jäi 1042 võitu, sest 
selle aasta kevadel loobus ta peatreeneri ametist. Kes? 
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18. Allpool nähtaval pildil näete Kate Mossiga suudlemas modelli, kelle lavanimi on Lea T. Peamiselt on ta 
tuntuks saanud Givenchy toodete reklaamimisega. 2012. aastal tegi ta läbi sootaastusoperatsiooni. Kes 
on aga Lea T jalgpallurist isa, kes mängis Brasiilia koondises 1978. ja 1982. aasta MM-il? Vastuseks 
sobib nii tema kodaniku- kui ka jalgpallurinimi. Kui Brasiilia (1982) mängis viimast veerandfinaalmängu 
grupis C Itaalia vastu, oli just tema see, kes seisul 2:2 andis 74. minutil valesöödu Paolo Rossile, kes lõi 
itaallaste kolmanda värava. Seisuga 3:2 pääses Itaalia poolfinaali, viigiline tulemus oleks edasi viinud 
Brasiilia. Küsitav keskväljamees mängis klubijalgpalli Euroopas ka AS Romas (1983-86) ning 
Sampdorias (1986-92).

19. Kes oli see meesiluuisutaja, kes sooritas võistlustel esimesena neljakordse hüppe (1988.aastal)? 
Kummalisel kombel ei saavutanud mees nendel MM-võistlustel, kus ta ajaloolise hüppe sooritas,  
enamat 6. kohast. Tiitleid mehe auhinnakapis siiski jagub.

20. 1898. aastal asutati jalgpalliklubi nimega Pozsonyi Torna Egyesület. Klubi on sellest ajast peale 
vahetanud sedavõrd sagedasti oma nime, et esindusmeeskonnal on olnud neid vähemasti 16. 
2005/2006 mängis küsitav meeskond Meistrite Liiga alagrupiturniiril. Millises linnas see klubi tegutseb?
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21. Millise USAs esmaspäevasel päeval tähistatava tähtpäeva eel peetakse Indianapolis 500 võidusõitu?

22. Maailma vanimaks regulaarselt toimuvaks spordivõistluseks peetakse Kirkpinari turniiri sellisel alal nagu 
yağlı güreş (Türgi õlimaadlus). Võistlused leidsid aset juba 14. sajandil. Milline on Kirkpinari 
toimumispaigale lähim linn mis elab üle 100 000 elanikku? Linn asub Türgi Euroopa-osas.

23. Naiste kuulitõuke maailmarekord kuulub  juba 1987. aastast Natalja Lissovskaja nimele. Ta on ühtlasi 
kõige pikemalt selle ala maailmarekordit enda käes hoidnud sportlane. Kes on aga selles pingereas 
teisel kohal? Ta püstitas maailmarekordi (14.38)  1934. aastal ning jäi sellest ilma 14 aastat hiljem. 
1935-48 kuulus tema nimele ka kettaheite maailmarekord. Ta võitis kettaheites Berliinis ka olümpiakulla 
(kuulitõuget olümpiaprogrammis tollal veel ei olnud).

24. a) Kes on see Trooja sõja kangelane, kes paljudel klassikalise ajastu kunstiteostel  (nagu sel Vatikani 
Muuseumis hoiul oleval  Exekiase maalitud amforal) on Achilleusega lauamängu mängimas?

b) Kes maalis 15. sajandil selle seinamaali, mis on tuntud nimega „Surm malet mängimas“ („Döden spelar 
schack“)? Maal asub  Rootsis Täby kirikus ning on teiste seas inspireerinud Ingmar Bergmani. Kuivõrd 
kunstnikul ei olnud ametlikku perekonnanime, sobib  vastuseks nii tema eesnime saksa-, rootsi- kui 
ladinakeelne versioon. Algselt kasutas kunstnik oma perekonnanimena sünnilinna nime (Immenhusen või 
Ymmenhusen), hiljem sai aga üldtuntuks nime all, mille tuletas oma eesnimest ning epiteedist Målare või 
Pärlstickare (rootsi keeles) või Pictor (ladina keeles). 
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25. Näete hetke Nagano olümpia avatseremoonialt, kus USA lippu kannab sportlane, kes muude saavutuste 
kõrval on esimene kiiruisutaja, kes on võitnud olümpiamedaleid nii kiiruisutamises kui ka short-track’is. Selle 
saavutusega on ta ühtlasi esimene meeskiiruisutaja, kes võitnud medaleid kahelt erinevalt alalt (kõigi 
aegade esimene selline kiiruisutaja oli teatavasti Christa Luding-Rothenburger). Kes?

26. 1997. aasta orienteerumise MM-võistlused peeti Norras. Algselt saavutas valitsev maailmameister 
Šveitsist -  Marie-Luce Romanens – lühirajal neljanda koha. Pärast šveitslaste esitatud ametlikku protesti 
korraldajate vastu tõsteti šveitslanna jagama pronksikohta Norra sportlase Hanne Staffiga. Mis oli 
juhtumis valeotsuses süüdi jäänud ametniku tööülesanne?

27. Inglismaa liigajalgpallis on kahel korral suudetud kõrgeima liiga (Top  Division, Premier League) kogu 
hooaeg läbida ilma ühegi kaotuseta. Nimetage need kaks meeskonda, kes sellega hakkama on saanud 
ning  pälvinud tiitli „The Invincibles"! 

28. Millises linnas on universiaad toimunud kõige rohkem kordi? Sündmus on seal aset leidnud neljal korral 
– suveuniversiaad 1961 ja 1977, taliuniversiaad aga 1983 ja 1989. Riik, mille pealinnaks küsitav linn on, 
pole kunagi olümpiamänge korraldanud. 

29. Nii kõigi aegade edukaimal olümpiaatleedil Michael Phelpsil kui ka suviste paraolümpiamängude 
edukaimal Briti sportlasel Sarah Storeyl on õnnestunud võita 22 medalit. Ometi on kuldmedalite arvult 
Phelps selgelt ees. Mitu kuldmedalit on Phelpsil Storey’st rohkem?

30. 2010. aastal toimusid selle ala MM-võistlused Inglismaal. Juhtus aga selline lugu, et üks neil võistlustel 
osalenud võistkondadest ei pääsenud läbi lennujaama passikontrollist, kuna nende nn Haudenosaunee 
passe ei tunnista Suurbritannia ametlike dokumentidena. Vahejuhtum viis diplomaatiliste vaidlusteni, 
kuid sissesõiduluba riiki võistkonnaliikmed ei saanud. Mis spordiala MM-ist on jutt?
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31. Millise ühise nimega tunti 1960. aastate teisel poolel järgmisi tennisemängijaid: Nikola Pilić, Butch 
Buchholz, Dennis Ralston, Pierre Barthes, Cliff Drysdale, Roger Taylor, John Newcombe ja Tony Roche?

32. Kes on olnud tegev järgmiste Aafrika jooksjate -  Abdi Bile, Genzebe Dibaba, Abubaker Kaki, Taoufik 
Makhloufi ja Ayanleh Souleimani - treenerina?

33.  Köievedu oli olümpiaprogrammis 1900-1920. Esimesel korral kuulus meeskonda 6 liiget, 1904 aga viis. 
Mitu liiget pidi olema köieveomeeskonnas 1908-1920?

34. Kes on sellel ajakirja Rolling Stone kaanepildil? Küsitav number kannab kuupäeva 1. august 2013.

35. Mis on selle jalgpalluri pärisnimi, kes kasutab sellist särki? 
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36. Kes on pildil paremal? 2014. aastaks on see Norra ja USA kodanik saavutanud oma spordialal 
märkimisväärset edu, vaatamata asjaolule, et küsitavale on tehtud juba kaks südamesiirdamise 
operatsiooni (1992 ja 2008). 

37. 2008/2009. hooajal kutsuti ellu Champions Hockey League (Jäähoki Meistrite Liiga). Vaid ühe hooaja 
kestnud sarja võitjaks krooniti klubi, mis suutis 2009. aastal alistada mängus Victoria karikale ka NHL 
klubi Chicago Blackhawksi 2:1. Mis klubi? 

38. Nimetage aastaarvud, mil viimati kuulus olümpiaprogrammi võistkonnavõistlus:

a) laskmises;

b) moodsas viievõistluses. 

39. Kes on löönud jalgpalli MM-il kiireima värava vahetusmehena? See juhtus 1998. aastal, kui küsitav lõi 
Nigeeriale värava  16 sekundit pärast vahetusest sekkumist. Klubikarjääri tipphetkeks jäi mängijal 
1999-2006 Schalke 04 eest mängimine. 

40.  Ainus atleet olümpiaajaloos, kes on võitnud medaleid lausa kolmel spordialal, on Frank Kugler. Mis 
veelgi imelisem – ta võitis need kõik ühelt ja samalt olümpialt (St. Louisis 1904). ROKi statistikud on ta 
kuulutanud USA sportlaseks, kuigi selle riigi kodakondsuse sai ta alles 1913. aastal. Olümpia ajal oli ta 
endiselt Saksa kodanik. Ühe medali võitis ta köieveos. Millised olid aga kaks ülejäänud ala?
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41. Seda auhinda anti NBAs välja aastatel 1984-2002. Auhind kandis ühe tuntud kompanii nime ning seda 
liigas mängijale, kelle statistiline kasutegur oma meeskonna hüvanguks oli liigas kõige parem. Esimene 
laureaat oli Magic Johnson ning viimane Tim Duncan. Milline suurfirma seda auhinda sponsoreeris? 

42. Mis nime kannavad need kaks  kohta Hiinas, mis on andnud nime kahele kõige populaarsemale Hiina 
võitluskunstide (need, mida tuntakse nimede kung fu, gung fu või wu-shu all) koolkonnale? Üks 
paikadest on mäeahelik Hubei provintsis, kus asub  kümneid kloostreid. Teine on aga tänapäeval Henani 
provintsis paiknev klooster.

43. Superbike’ide MM-sari loodi 1988. aastal ning kahel esimesel hooajal võitis MM-tiitli ameeriklane Fred 
Merkel. Mis firma mootorrattal sõites ta need tiitlid võitis? Viimati saavutati sama marki tsikliga MM-tiitel 
2007. aastal.

44. Milline inglisekeelne sõna (liitsõna lõpuga „ball“) on kasutusel pallimängude kohta, kus mänguvahend on 
väga suur (isegi kuni 1,8 m diameetriga)? Neid mänge mängitakse kas jala või ratsa.

45. FIBA Kuulsuste Hall (Hall of Fame) asutati 1991. aastal ning selle juurde kuulub  maailma suurim 
korvpalliteemaliste raamatute kogu. Seal on u 8000 raamatut ning ligemale 1000 erinevat 
korvpalliajakirja maailma erinevaist paigust. Kelle nime kannab see Madridis asuv raamatukogu? 

46. Sotši olümpial oli kavas üks individuaalala, kus selle ala võitja järel 2.-4. kohale platseerunud sportlased 
olid võitnud samal alal olümpiakulla eelnevatelt olümpiatelt (aastatel 2002-2010). Mis ala? Vastuses 
peab olema ära mainitud ka see, kas tegu oli meeste või naiste alaga.

47. Selle velotuuri asutajaks oli 1961. aastal ajakirja L’Equipe  toimetaja Jacques Marchand. Tuuri võitjate 
nimekirjast leiame Joop  Zoetemelki, Greg LeMondi, Laurent Fignoni ja Miguel Induraini nimed. 1992. 
aastast on leidnud velotuur oma niši – osalevate ratturite vanuse ülempiiriks seati 25 aastat, nüüdseks 
tohib  osaleja olla maksimaalselt 23 aastat vana. Sellepärast kutsutakse velotuuri ka  „noorte Tour de 
France’iks”. Milline rattavõistlus?
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48. Millisel kahel kergejõustikualal on maailmarekordeid (välitingimustes) uuendatud nii Soomes kui Eestis? 
Ühe ala rekord püstitati Soomes 1952. aastal ning Eestis 1986. aastal. Teisel alal uuendati rekordit 
Eestis 1958. aastal ning Soomes kaks korda 1973. aasta jooksul (ning korra ka varasemalt). Mõlemal 
juhul peab vastuses olema märgitud, kas tegemist on meeste või naiste maailmarekordiga.

49. Näete pildil olümpiavõitjat ning kolmekordset maailmameistrit, kes selle aasta märtsis sai oma riigi 
spordi- ja noorsooministriks. Kes?

50. Millises linnas leidis aset NFLi Tähtede Mäng ehk Pro Bowl aastatel 1980-2009 ja 2011-2014? Linn ise 
ei ole koduks ühelegi NFLi tiimile.
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51. 2014. aastal sai Ji Chengist esimene hiinlane, kes osa võtnud ühest mainekast spordivõistlusest. 
Kuulujutud räägivad, et võimaluse teenis ta peamiselt sponsori nõudmisel, mitte niiväga sportlike 
saavutuste pärast. Kus osales Ji?

52. Lääne-Saksamaa (Saksa Föderatiivne Vabariik) ja Ida-Saksamaa (Saksa Demokraatlik Vabariik) olid 
eraldi rahvuskoondistena esmakordselt väljas 1968. aastal Grenoble’i taliolümpial. Lääne-Saksa 
võistkond võitis neilt mängudelt kaks kuldmedalit. Mõlemad võitjad kandsid täpselt sama 
perekonnanime. Millist?

53. Olümpia laskmisvõistlustel on olnud läbi aegade edukaim riik USA 107 medaliga (sh 53 kulda). Medalite 
arvult järgmine riik on teeninud 56 medalit. Üldises edetabelis ollakse siiski 4. kohal, kuna kuldasid on 
„ainult” 15. Mis riik? 

54. Kes on see kultuuriteoreetik, kes avaldas traktaadi „Le sport et les hommes“, kus ta uurib spordi 
maskuliinset semiootikat, analüüsides hispaanlaste härjavõitlus-, prantslaste jalgrattaspordi-, 
kanadalaste jäähoki-, inglaste jalgpalli- ja ameeriklaste autospordikultuuri? Kuigi traktaat on kirjutatud 
1960. aastal, ilmus see trükis esmakordselt 2004. aastal. Autor suri 1980. aastal vigastustesse, mida oli 
saanud auto alla jäädes, kui naasis  lõunalt, mida oli nautinud Michel Foucault' ja François Mitterrandi  
seltsis.

55. Kui Mo Farah tegi Londoni olümpial kuldse duubli ning lisaks saavutas tema treeningukaaslane Galen 
Rupp 10 000 m jooksus hõbemedali, toodi esile ka nende nimeka treeneri rolli. 1958. aastal sündinud 
mees on olnud ise USA rekordiomanik 5000 ja 10 000 m jooksus ning võitnud kolmel korral New Yorgi 
ning korra Bostoni maratoni. Kes? 

56. Ta on ainus lauatennisist, kes on mänginud kolmes üksikmängu olümpiafinaalis. Kes on see hiinlane?  
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57. Suviti on seal võimalik mängida golfi  Euroopa kõrgeimal 18-rajalisel väljakul. 1999. aastal saavutas seal 
meeldejääva võidu Tour de France’i mäefinišis Lance Armstrong (kelle võidud küll tagantjärele on 
tühistatud). Aastatel 1988-1995 (ning 2004) peeti küsitavas paigas mainekat kergejõustikuvõistlust, kus 
on püstitatud üks tänaseni kehtiv kergejõustiku maailmarekord. Mis koht? 

58. X-Games leidis aset esmakordselt 1995. aastal ning võistlused ühendavad endas paljusid 
ekstreemspordialasid. 1997 toimusid ka esimesed talimängud. Kuigi kavas olevad alad on ekstreemsed, 
juhtus mängude ajaloo (silma peetakse nii tali- kui ka suvemänge) esimene õnnetus, mis põhjustas 
sportlasele surmavaid vigastusi, alles 2013. aastal. Millist võistlusvahendit sportlane nimega Caleb 
Moore kasutas? Vastus võiks olla  näiteks rula või suusad.

59. Kes on esimene iluvõimleja, kes võitis ühtedel MM-võistlustel kõik kuus tiitlit? Ta suutis oma erakordset 
saavutust ka korrata.

60. Kes sai ajakirja France Football poolt välja antud auhinna Ballon d’Or (Kuldne Jalgpall) 1960. aastal? 
Auhinna saamise aastal mängis küsitav FC Barcelonas. 1964. aastal sai temast esimene jalgpallur, kes 
ühel ja samal aastal on võitnud Euroopa karika (Milano Interi meeskonnas) ning EM-tiitli (Hispaania 
koondisega). Tema ees- ja perekonnanimi kattuvad peatreeneri omaga, kes 2006.aasta MM-finaalturniiril 
juhendas Ecuadori meeskonda, 2014. aastal aga Hondurast. 
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61. Millise spordiala varustuse hulka kuulub pildil nähtav instrument?

62. Dhyan Singh oli sõjaväeteenistuses ning sealsete kohustuste tõttu ei saanud ta piisavalt päevasel ajal 
treenida. Sestap  harjutas ta ka kuuvalgel  ning sai tuntuks lisanimega, mis hindi keeles tähistabki Kuud. 
Milline on see lisanimi, mida maahokimängija  hiljem Singhi  asemel vähemalt spordiga seoses kasutas? 

63. Pildil vaatab  kaamerasse sportlane eesnimega Elisabet, kes võitis oma riigi naiskonna koosseisus 
olümpiapronksi Naganost. Ta pole aga oma perekonna edukaim sportlane – daami abikaasa on 
kolmekordne olümpiavõitja (1984-1988) ning pälvinud Oscar Mathiseni auhinna. Mis on nende ühine 
perekonnanimi?

URHEILUTIETOMAAOTTELU SUOMI – VIRO 22.11.2014 HELSINKI 

Joukkueen nimi/Võistkonna nimi: _________________________________



64. See Tokyo pesapallimeeskond on võitnud aastatel 1950-2012 Jaapani liiga 22 korral. Klubi loodi 1934. 
aastal praegusest erineva nimega. Praeguse ja kuulsama nimega, mille lõpus sõna „Giants“, on klubi 
tuntud 1947. aastast. Sadaharu Oh – kes on sooritanud rohkem home run’ e (898), kui ükski teine 
professionaalne pesapallur maailmas – mängis kogu oma karjääri (1959-80) selle klubi eest. Mis on selle 
klubi nime esimene pool? See on saadud suurfirmalt, millele klubi kuulub. Aastatel 1924-1969 oli selle 
firma põhiomanikuks  Matsutarō Shōriki, kes ei olnud mitte ainult üks Jaapani pesapalli tõusu 
„peasüüdlasi“, vaid ka üks 15-st judokast, kes omandanud 10. dani (judani) Kodokani Instituudist.

65. Küsitav ameerika jalgpallur (sündinud 1974) veetis oma suhteliselt lühikeseks jäänud NFLi karjääri 
(1996-2000)  suuremalt jaolt Miami Dolphinsi ridades. Sportlikest saavutustest enam pälvisid tähelepanu 
Sharmon Shah nime all sündinud mehe nimevaidlused ühe teise ameerika spordistaariga. Lõpuks oligi 
küsitav sunnitud oma nime natuke muutma. Lisaks nimesarnasusele kandis küsitav minevikustaariga ka 
sama mängijanumbrit. Kes? 

66. Milline riik on võitnud olümpiamängude ajaloos üheainsa kuldmedali, ent hiljem on see kuld riiki 
esindanud sportlaselt ära võetud?

67. Näete pildil jalgpallurit, kes viimasel MM-finaalturniiril pälvis kuldmedali, aga ka parima mängija ning 
väravalööja tiitli. Kes?
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68. Esimene NSV Liitu esindanud sportlane, kes võitis olümpiaalal MM-tiitli, oli Grigori (või ukrainapäraselt 
Hrihori) Novak. Mis alal ta selle tiitli 1946. aastal võitis? Sportlane on ainus olümpiaatleet, kes sündinud 
Tšernobõlis.

69. Selle aasta suvel toimunud lacrosse’i meeste MM-võistlustel oli finaal järjekordselt põhja-ameeriklaste 
siseasi – Kanada suutis alistada USA koondise. Pronksi sai esmakordselt väljas olnud irokeeside 
meeskond. Milline meeskond on aga kõigi aegade medalitabelis kolmandal kohal? Nad on võitnud 4 
hõbe- ja 7 pronksmedalit ning alles sel aastal jäid esmakordselt medalitest ilma.

70. 1925. aastal puhkes Nome’i linnas Alaskal difteeriapuhang. Haigusevastane vaktsiin oli otsakorral ning 
järelejäänud seerum oli liiga vana selleks, et olla tõhus. Laevu ning lennukeid  ei saanud jää ning 
ilmastikuolude tõttu kasutada. Seerum toimetati kohale Nenana linnast koerarakenditel. 1000 km 
kaugusel asuv linn oli lähim, kus paiknes raudteejaam. Transport organiseeriti niimoodi, et rakendid 
saadeti teele korraga mõlemast linnast – seega omamoodi teatesõit. Kes oli see inimene (rakendi 
juhtkoeraks oli Togo), kes juhtis retke 17. etappi (u 146 km), mis oli ühtlasi pikim ning raskeim kogu 
sündmuse vältel? Hiljem oli küsitav pisut kibestunud, sest suurema osa aust sai endale  seerumiretke 
ankrumees Gunnar Kaasen (juhtkoer Balto). 
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71. See legendaarne hülgevuntsidega mees on ainus käsipallur, kes tulnud maailmameistriks niimängija 
(1978) kui ka treenerina (2007). Kes?

72. Millist riiki esindas Londoni olümpial 2012. aastal Hamadou Djibo Issaka, kes jäi sõudmise meeste 
ühepaadil viimasele kohale? Kõigis neljas sõidus (eel-, lohutus ja vahesõidud), milles ta osales, kaotas 
ta konkurentidele vähemalt ühe minutiga. See juhtus isegi F-finaalis, mille korraldajad tegid, selgitamaks 
välja 31.-33.kohta.

 
73. USA osariikidest on olümpiamänge võõrustanud California, Georgia ning Utah osariigid. Nimetamata jäid 

veel kaks osariiki. Millised?

74. a) Kes on (ja oli ka siis) see ROKi liige, kes sai 2008. aastal Barcelona ülikoolist doktorikraadi 
hambaarstina? Tema doktoritöö teemaks oli ”Analysis of oral pathology and therapeutic dental services 
performed in the Olympic Games to improve oral and dental care for athletes”.

b) Kes on see hiinlasest neljakordne olümpiavõitja, kes sai filosoofiadoktori kraadi 2008. aastal Cambridge’i 
ülikoolist? Tema doktoritöö pealkirjaks oli ”The impact of the Olympic Games on Chinese development: A 
multi-disciplinary analysis”.

75. Kui suveolümpiat on boikoteeritud korduvalt, siis ainus boikotijuhtum taliolümpialt pärineb  1980. aastast. 
Milline on olnud ainus riik, mis taliolümpiamängudelt poliitilistel põhjustel kõrvale jäänud? Samadel 
põhjustel jäi riik eemale ka 1976. ja 1980. aasta suvemängudest. Taliolümpialt riik medaleid võitnud pole. 
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76. Kes on sellel fotol esiplaanil? Ta on just ületanud hooaja viimasel etapil finišijoone ning tulnud vormel-1 
maailmameistriks. 

77.  2005. aastal otsustas ROK, et 2012. aasta olümpiaprogrammis ei ole enam meeste pesapalli ning 
naiste softballi. Milline oli enne neid eelmine spordiala, mis  suveolümpiate programmist välja lülitati? 
Küsitavat ala ei ole hiljem olümpiaprogrammiennistanud. Samuti ei olnud tegemist näidisalaga.

78. Kes olnud ühel ja samal olümpiavõistlusel kolmas, teine ja esimene? Algselt võitis ta pronksmedali, kuid 
teise koha saavutanu diskvalifitseeriti ning küsitav tõusis hõbedale. Seejärel tühistati ka võitja tulemus 
ning küsitav tõusiski esikohale. 

79. Kes seisab fotol Elana Meyersi kõrval? 

80. Malaisia riiklike autasude hulka kuulub  ka Darjah Bakti. See auhind loodi 1975. aastal ning reglemendi 
järgi võib  sel olla kuni 10 laureaati. Praeguseks on selle tunnustuse saanud aga vaid kaks isikut. Kes 
nad on? 
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81. Murdmaasuusatamises sai Rootsist Sotšis kolmas riik, kes suutnud samal olümpial võita nii meeste kui 
ka naiste teatesõidu. Millised kaks riiki on saavutusega varem hakkama saanud?  

82. Kes on see olümpiavõitja, kes jõudis (suuskadel) lõunapoolusele 14. detsembril 2011. aastal – täpselt 
100 aastat pärast Roald Amundsenit? 

83. Ameeriklaste loodud X Games on viimastel aastatel laienemas ülemaailmseks ürituseks. Euroopas on 
üritus toimunud 2011. aastast talikuurordis Savoias Prantsusmaal. Val d’Isere’i kõrval asuv koht on ka 
sümboolse tähendusega – seal toimetasid 1992. aasta Albertville’i olümpial vigursuusatajad. Mis nime 
see kuurort kannab?

 

84. Kes on need kaks tennisisti, kes olnud ATP edetabelis esikohal nii üksik- kui ka paarismängijana? Teine 
neist on olnud mõlema tabeli tipus samaaegselt. 

85. Millise riigi või milliste riikide sportlased seisid autasustamispjedestaali kõrgeimal astmel, kui 
olümpiamängude ajaloos läks esimest ja seni ka viimast korda kuldmedal jagamisele mäesuusatamises? 

86. Laevanduses on võimalik saada Sinise Lindi omanikuks, mis antakse reisilaevale, mis suudab  kindlate 
tingimuste täitmisel  arendada Atlandi ookeani ületades suurimat keskmist kiirust. Jalgrattaspordis, 
proffide maanteesõidus, oli Sinine Lint  eeskujuks samalaadse autasu loomisel, mida antakse ratturile, 
kes suudab arendada kõrgeimat keskmist kiirust ühepäevasõidul, millel pikkust üle 200 km (või üle 200 
km etapil velotuuri raames). Esimest korda pälvis „lindi“  Gustave Danneels Pariis-Tours’i 
ühepäevasõidul 1936. aastal, kus ta arendas keskmist kiirust 41,455 km/h. Sellest ajast peale on auhind 
vahetanud omanikku 10 korral (peamiselt eelpoolnimetatud võistlusel, ent kahel korral ka Pariis-Roubaix 
ning korra Pariis-Brüsseli ühepäevasõidul). Auhinna praeguseks omanikuks on Marco Marcato, kelle 
keskmine kiirus 2012. aastal teel Pariisist Tours’i oli 48,629 km/h. Mis värvi on see „lint“? 

87. Berliini maratonil on joostud tänaseks kuus viimast meeste maailmarekordit. Kes oli 2003. aastal seeria 
esimene rekordi püstitaja? Ta on sündinud 1969. aastal ning tema maailmarekord (2:04.55) püsis aastail 
2003-2007. 

88. Millist nime kannab  perekond, mille seitse liiget – pereisa Fred ning tema kuus poega (Ernest, Charles, 
Percy, Arthur, Sydney ja Dick) – nimetati 1970. aastal Rahvusvahelisse Ujumise Kuulsuste Halli? Nad 
nimetati peamiselt seetõttu, et neid peetakse 19. sajandi lõpus ning 20. sajandi algul uute 
ujumistehnikate leiutajateks ning katsetajateks. Üks vendadest – Charles – suri 1897. aastal  
eksperimendi käigus, millega ta üritas välja selgitada, kui kaua on võimalik hinge kinni hoides vee all 
olla. Teine vendadest – Arthur – külmus surnuks 1914. aastal, kui ta püüdis talvel ujuda üle Seattle 
Harbor.

89. 1945 oli golfis imeline aasta, kui üks ala legendidest püstitas tänaseni püsiva rekordi – 18 PGA turniiri 
võitu (35 võimalikust) aasta jooksul, neist 11 turniirivõitu järjestikku. Lisaks veel seitse  2. kohta. Kes?

90. Kes on see sportlane, kes ainsana on võitnud medali kõigil neljal vettehüpete olümpiaprogrammi 
kuuluvail aladel – hoolaua- ja tornihüpetes (nii individuaalarvestuses kui ka sünkroonhüpetes)?
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91. 2000. aastal puhkes üks paraolümpia ajaloo suuremaid skandaale, kui ühe spordiala võiduka 
meeskonna liige (tegelikkuses küll ajakirjanik) paljastas, et paljudele tema kaaslastele polnud tehtud 
mingisuguseid meditsiinilisi uuringuid, mis lubanuks neil tegelikult paraolümpial osaleda. Kaks nädalat 
pärast skandaali puhkemist meeskond ametlikult diskvalifitseeriti ning kuldmedalid tuli tagastada. Mis 
riigi meeskond skandaali sattus ning mis alal? 

92. Alan Robertsoni peetakse oma ajastu parimaks golfariks. Ta sündis 1815. aastal, suri aga 1. septembril. 
Mis aastal? (+-1 aasta = 1 p.) 

93. Vanim kehtiv meeste kergejõustiku maailmarekord pärineb  1986. aastast ning selle omanik on 
kettaheitja Jürgen Schult. Mis aastast pärineb aga meeste jooksualade vanim rekord? 

94. Millisel kahel spordialal on kasutatud medalivõitjate tervitamiseks olümpia autasustamistseremoonial 
taolisi lippe? Kuigi valgel taustal ei pruugi olla hästi näha, siis needki lipud on tavapärase ehk ristküliku 
kujuga.

95. Iga kahe aasta tagant peetakse ASEAN-i (Kagu-Aasia) riikide jalgpalli meistrivõistlusi. Esmakordselt 
1996. aastal toimunud turniiri (ametlikult AFF Championship) edukaim meeskond on senini olnud 
Singapur 4 esikohaga, järgneb  Tai, kellel kolm võitu. 2008.aastast sisaldub  turniiri nimes ka praeguse 
suursponsori Suzuki nimi. Varasemalt oli turniiri nimeks … Cup, kus punktiirile sobib Singapuri õlletootja 
Asia Pacific Breweries tuntuima õllemargi nimetus. Nimetage see! 

96. Robert Parish on mänginud NBAs kõige rohkem põhihooaja mänge (1611). Millist särginumbrit ta 
profiliigas kandis? Boston Celtics on tema auks lõpetanud selle särginumbri kasutamise. Number on 
küllaltki ebatavaline ning seda on NBA ajaloos kasutanud kokku 27 mängijat. 

URHEILUTIETOMAAOTTELU SUOMI – VIRO 22.11.2014 HELSINKI 

Joukkueen nimi/Võistkonna nimi: _________________________________



97. Fotol on kaks kuulsat USA spordimeest, keda muuhulgas seob  ka järgnev fakt, et mõlemad mehed on 
pälvinud oma profiliigas aasta uustulnuka tiitli – isa 1969. aastal Dallas Cowboysi, poeg 1995. aastal 
Detroit Pistonsi mängijana. Mis on nende ühine perekonnanimi? 

98. Kes on see 2000.aastatel ühe rahvusvahelise spordialaliidu juhina tegutsenud isik, kellel keelati 
osalemine 1976. aasta Montreali olümpial, kuna selgus, et ta on käinud Jim Burnsi varjunime all 
võistlemas Lõuna-Aafrika Vabariigis ning rikkunud sellega apartheidivastase spordiboikoti reegleid?

99. Oktoobris 2014 sai võrkpalli Kuulsuste Hall uue täienduse treenerite arvestuses. Au osaliseks sai 1952. 
aastal sündinud hollandlane, kelle karjääri tipphetkeks oli Atlanta olümpia, kus tema meeskond võitis 
dramaatilises finaalis Itaalia (3:2). Teatavasti valiti see võit hiljem  rahva poolt 20. sajandi olulisemaks 
Hollandi spordisündmuseks. Kes oli see hollandlaste võidu arhitekt?

100. Millise filmi teemamuusika oli Julia Lipnitskaja  vabakava muusika Sotši olümpiamängude 
iluuisutamises nii kulla toonud  võistkonnavõistluses kui ka 5. kohaga lõppenud üksiksõidus? Ka  
Lipnitskaja võistluskostüüm viitas samale filmile.
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