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1. Alustame Soome-stiilis kahekomponendilise lühiküsimusega: milline riik on meeste jalgpalli 
MM-võistluste finaalmängudes löönud kõige vähem väravaid ja kui palju/vähe?                   
 
2. Ehkki hetkeseisuga pole see noorim tennise meeste üksikmängu maailma edetabeli top-20 
mängija suure slämmi turniiridel veel läbimurret sooritanud (parimaks on jäänud 4. ringi jõudmine 
2014. a USA lahtistel meistrivõistlustel), on küsitava 22-aastase tennisisti auhinnakapis juba viie 
ATP-turniiri esikohakarikad. Viiest turniirist on neli võidetud savi-liivaväljakutel, esimene 
kõvakattega väljakul peetava turniiri võit tuli selle aasta veebruaris, kui ta alistas Acapulco turniiri 
finaalis Bernard Tomici. Samuti on tähelepanuväärne, et veebruaris Buenos Airese savi-
liivaväljakute turniiri võites alistas ta poolfinaalis ka Rafael Nadali enda. Kes?  

     
 
3. 1936. a Berliini olümpiamängudel tuli ta 5000 m jooksus kaheksandaks. 1943. aastal kukkus ta 
mehhaaniliste probleemide tõttu oma pommitajaga Vaiksesse ookeani, kus hulpis 47 päeva 
parvel enne kui maabus jaapanlaste poolt okupeeritud Marshalli saartel. Pärast seda ta vangistati 
ning teda piinati. Pärast sõda hakkas ta kirikuõpetajaks, andestades oma piinajatele. Tema loo 
põhjal on tehtud kaks filmi: Angelina Jolie lavastatud „Unbroken” („Murdumatu“, 2014) ja 
„Captured by Grace” (2015). Kes (parempoolsel fotol, eluaastad 1917–2014)?   
 
4. Pärast taasiseseisvumist Eestit olümpiamängudel esindanud sportlastest on tänaseks päevaks 
neli meie hulgast lahkunud. Kaks neist saavutasid olümpiamängudel ka küllaltki kõrge koha: Lauri 
Aus oli 1992. a OM-il jalgrattaspordis maanteesõidu grupisõidus viies ning Küllo Kõiv 1996. a 
OM-il vabamaadluse kuni 68 kg kaalus seitsmes. Kes on kaks ülejäänud tänaseks päevaks 
surnud olümpialast – ühe parimaks jäi 26. koht (selle saavutas ta oma mõlemal olümpiastardil), 
teise ainus olümpiastart tõi talle 39. koha? 
 
5. Millise rahvusvahelise spordialaliidu, mille peakorter asub tänavuse mälumänguolümpiaadi 
toimumispaigas Ateenas, logol on kujutatud üht looma planeedi Maa taustal?   
 
6. Riistvõimlemises on olümpiamängudel meeskondlik mitmevõistlus olnud kavas 1904. a 
mängudest saadik. Kõige rohkem kuldmedaleid on selles distsipliinis võitnud Jaapan (6), talle 
järgneb kombinatsioon NSVLiit-Ühendatud Võistkond-Venemaa (5). Milline riik on selles 
arvestuses kolmandal kohal 4 kuldmedaliga? 



7. 2015. a 19. detsembril juhtus Engelbergi suurel mäel suusahüpete MK-sarja ajaloos 
esmakordselt selline asi, et individuaalvõistluse poodiumil olid kaks venda. Vanem, suurvõistluste 
medalitega pärjatud vend (s. 1992) selle võistluse ka võitis, noorem (s. 1999), alles oma neljandal 
individuaalsel MK-etapil osalenud vend, jäi aga teiseks. Mis on vendade ühine perekonnanimi?  
 
8. 1956. a suveolümpiamängud Melbourne’is olid esimesed, mis toimusid lõunapoolkeral ning 
väljaspool Euroopat või Põhja-Ameerikat. Melbourne osutus aga korraldajana valituks väga 
napilt, viimases 4. voorus vaid 1 häälega. Ent kui valituks oleks osutunud tema peakonkurent, 
oleks olümpiamängud endiselt esmakordselt toimunud lõunapoolkeral ja väljaspool 
Euroopat/Põhja-Ameerikat. Millist linna edestas Melbourne 1 häälega?  
 
9. 1992. a Barcelona OM-i Dream Team’i liikmetest oli David „Admiral“ Robinson teatavasti ainus, 
kes oli 4 aastat varem Soulis (ameeriklaste jaoks) häbiväärselt jäänud pronksmedalile. Ent 
samas 1992. a Dream Team’is oli ka üks mängija, kes 1990. a MM-võistlustel oli pidanud samuti 
leppima vaid pronksmedaliga. Kes?   
 
10. Kes püstitas 2016. a Austraalia lahtiste meistrivõistluste 2. ringis WTA Tour'i serviässade 
rekordi, kui lõi matšis Monica Puig’i vastu 31 ässa (muuseas, seda rekordit on enda käes hoidnud 
ka Kaia Kanepi)? Sellest hoolimata kaotas ta kohtumise tulemusega 6–4, 6–7(6), 7–9. Koos oma 
kaksikõe Karolinaga on tehtud WTA Tour’i ajalugu ka ses suhtes, et tegemist on ainsate 
kaksikõdedega, kes võitnud WTA Tour’i paarismänguturniiri. 

  
 
11. Fotol olev noormees on oma spordiala läbi aegade üks üllatuslikumaid suurte tiitlivõistluste 
medalivõitjaid – sellele 19-aastasele noormehele riputati õnneliku juhuse tahtel 2007. a MM-
võistlustel kaela hõbemedal. Kes? 

   
 
12. Küsitav riik on võitnud olümpiamängudelt kokku 8 medalit (kõik suvemängudelt). Nende 
medalite jaotus on üsna omapärane: ühe neist (kuldmedali) tõid 16 erinevat sportlast (ehk 
teisisõnu oli tegemist võistkonnaalaga), ülejäänud seitse on aga toonud vaid üks sportlane (2004. 
ja 2008. a OM-idelt). Mis riik? 



13. Rio de Janeiro olümpiamängude kergejõustikuvõistlused toimuvad Botafogo staadionil, mida 
rahva seas kutsutakse asukoha järgi Engenhão’ks, aga ametlikult João Havelange’i staadioniks. 
Botafogo klubi nimetab seda aga kolmandat moodi ühe jalgpallilegendi järgi, kes esindas 
Botafogot 723 korda ning valiti mh ajakirjanike poolt 20. sajandi sümboolsesse koondisse ja Pele 
poolt 2004. aastal 125 parima elusoleva jalgpalluri hulka. Kes on see 2013. aastal surnud 
jalgpallur, kelle nime ei lubanud Rio de Janeiro linn staadioni ametlikuks nimeks kinnitada?   

    
 
14. Milline riik, mis pälvinud olümpiamängudelt kokku 77 kuldmedalit, on suveolümpiamängude 
kahel pea-alal kergejõustikus ja ujumises pälvinud mõlemal vaid 1 kuldmedali: kergejõustikus 
1948. aastal ja ujumises veelgi kaugemas minevikus – lausa 1896. aastal?   
 
15. 2007. a kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlused jalgrattaspordi maanteesõidus peeti 
Sofias. Kuni 23-aastaste meeste temposõidus pälvis venelase Maksim Belkovi järel hõbemedali 
meie Rein Taaramäe. Kuni 23-aastaste naiste temposõidus tuli võitjaks tänapäeval Uus-
Meremaad esindav Linda Villumsen (kes 2015. aastal tuli ka temposõidus maailmameistriks), ent 
temast märksa tituleeritum on daam, kes jäi tolles 2007. a EM-i võistluses pronksmedalile – 
tegemist on kolmekordse olümpiavõitjaga (lisaks on tal OM-idelt ka üks hõbe ja üks pronks), 16-
kordse maailmameistri ja 5-kordse Euroopa meistriga. Kes?  
 
16. Nimetage see kergejõustiklane, kes 1984. aastal püstitas väljakualal maailmarekordi, kuid ei 
võitnud karjääri jooksul ühegi suurvõistluse (OM, MM, EM) medalit, ilmselt suuresti ka Los 
Angelese OM-i boikoteerimise tõttu. Aasta pärast maailmarekordi püstitamist jäi ta vahele 
amfetamiiniga ja läks sunnitud pausile. Ta osales veel Souli ja Barcelona olümpiatel, kuid sai 
Soulis viienda koha ja Barcelonas enam lõppvõistlusele ei pääsenudki. Tema abikaasa on 
kümnevõistleja, kes sai Moskva olümpiamängudel 7. koha.    
 
17. Lara Guti äsjane üldvõit mäesuusatamise MK-sarjas tähendab seda, et rohkem kui 20 
aastane periood, mil viimati tõstis suure kristallgloobuse enda pea kohale šveitslanna (Vreni 
Schneider 1995. aastal), on ära lõppenud. Põud on olnud nii suur, et vahepealsetel aastatel on 
lisaks Gutile distsipliinide alavõidu MK-sarja kokkuvõttes saavutanud vaid üks šveitslanna, kes 
hooaegadel 2000/01 ja 2001/02 jäi ületamatuks suurslaalomis. Kes? Oma lemmikdistsipliinis tuli 
ta 2001. aastal maailmameistriks ning aasta hiljem Salt Lake City OM-il pronksile. Sarnaselt 
Gutile koosneb ka tema perekonnanimi ainult kolmest tähest.  
 
18. Eesti keeles kannab see spordivahend mõnevõrra eksitavat nime ning ka teistes keeltes on 
mõningane segadus, sest kui näiteks „pall“ on enamikel aladel ikka „ball“, „bol“, „pallo“ või midagi 
sarnast, siis selle spordivahendi nimeks on eri keeltes „eitan“, „kok“, „volan“ ja „volante“. Mis on 
see suveolümpiamängudel kasutatav spordivahend? 
 



19. World Team Cup oli 1975. aastal alguse saanud meeskondlik võistlus tennises, mida peeti 
Davis Cup’i järel prestiižikuselt teiseks meeskondlikuks võistluseks profitennises. Viimast korda 
toimus see võistlus 2012. aastal. Millise Saksamaa linna savi-liivaväljakutel seda turniiri iga aasta 
kevadel peeti? 
 
20. Millise riigi läbi aegade kõige edukam sportlane on ilmselt ujuja Ryan Pini – 2006. a Briti 
Ühenduse Mängude võitja 100 m liblikujumises ning 2010. a sama võistluse sama distantsi 
hõbe? 2008. a Pekingi OM-il pääses ta 200 m liblikujumises finaali, pälvides Michael Phelpsi 
võiduga lõppenud ujumises 8. koha. Tegemist ei ole mingi kääbusriigiga ei pindalalt (ca 462 000 
ruutkilomeetrit ehk üle kümne Eesti) ega rahvaarvult (ca 7 miljonit elanikku)?   

  
 
21. 2. märtsil tegi Bremeni Werderi 4:1 võidumängus Leverkuseni Bayeri üle Saksa Bundesliga 
kõigi aegade vanima mängijana kübaratriki tõeline vanameister, kes alates 2010. a 23. oktoobrist 
on pärast Giovane Elberi tulemuse ületamist Bundesliga kõigi aegade suurim välismaalasest 
väravakütt. Bundesliga kõigi aegade väravalööjate edetabelis hoiab see kuuel korral Müncheni 
Bayerni särgis liigatiitlini jõudnud mees viiendat kohta. Kes?  
 
22. Millisel suveolümpiamängude kavva kuuluval spordialal on olulised alljärgnevad skeemid? 

    
 
23. NSV Liidu jäähokimeistrivõistlustel domineeris teatavasti Moskva AKSK, mistõttu on loogiline, 
et just sellest võistkonnast pärinevad kaks rekordiomanikku, kes suutsid NSV Liidu meistriks tulla 
koguni 13 korral. Esimene neist mängis AKSK-s 1958–76, olles üks kuuest kolmekordsest 
olümpiavõitjast. Lisaks võitis ta veel kaheksa MM-tiitlit. Teine mees esindas AKSK-d 1969–84, 
võites samuti kolm olümpiakulda ja kümme MM-tiitlit. Nimetage mõlemad mehed.   
 
24. Ka kahevõistluses on viimastel hooaegadel olnud kavas omamoodi mini-Tour de Ski – 
viimasel kolmel hooajal on MK-sarjas olnud kavas kolmest etapist koosnev Nordic Combined 
Triple. Seda võistlust on valitsenud Eric Frenzel, kes on võitnud kõik mis võimalik – kõik 9 etappi. 
Millises Alpide talispordikeskuses on seda võistlust peetud? 



25. Kes oli selle 1981. aastal kuulsaks saanud võistkonna väravavaht?   

  
 
26. Hiljuti tuli uudis, et 2017. aastal algab Tour de France Düsseldorfist. Düsseldorfist saab 
kahekümne esimene kord olla välismaine Grand Départ. Kahekümne ühest korrast on vaid 
Luxembourg ja Liege korraldanud Grand Départ'i rohkem kui korra. Millisest pealinnast toimus 
1954. aastal esimene Grand Départ väljaspool Prantsusmaad?  
 
27. Rahvaarvult Aafrika suurim riik Nigeeria on oma elanike arvu kohta võitnud ikkagi küllaltki 
vähe olümpiamedaleid (kusjuures 2012. a Londoni olümpiamängudel jäädi sootuks medalita) – 
kokku 23 (3 kulda, 8 hõbedat, 12 pronksi). Kolmest kuldmedalist on vaid üks võidetud 
individuaalselt. Kes on ainus Nigeeria individuaalne olümpiavõitja?   
 
28. Kes saab nähtaval fotol kohe hakkama pühaduseteotusega – olles 1993. aastal tulnud 
Indianapolise 500 miili sõidu võitjaks jõi ta traditsioonilise piima asemel apelsinimahla (ta oli ise 
ka mitmete apelsiniistanduste omanik)? 

   
 
29. See praeguseks mahakantud kummaline spordiala (õigemini küll ühe spordiala distsipliin) 
pretendeeris korduvalt ka olümpiale ning oli seal ka demonstratsioonala, kuid ametlikku 
programmi siiski ei jõudnud. MM-medaleid anti sel alal viimast korda 1999. aastal. Ala suurimaks 
nimeks oli meeste hulgas Rune Kristiansen, kes võitis 54 MK-etappi. Mis oli see ala, kus ühe 
sportlase esitus oli piiratud 90 sekundile?   
 
30. Millise distsipliini läbi aegade ainus olümpiavõitja on ameeriklanna Ethelda Bleibtrey, kes 
1920. a OM-il tuli võitjaks tulemusega 4.34,0? Samas on sellel distsipliinil osalemise eest jagatud 
olümpiamedaleid veel tunduvalt hiljemgi, viimati 1996. a OM-il.  
  



31. 1992. a Barcelona OM-i meeste 10 000 m jooksu finaal oli skandaalne – ringiga mahajäänud 
marokolane Hammou Boutayeb hakkas mäletatavasti „jäneseks“ kaasmaalasele Khalid Skah’le 
ning võib-olla just tänu sellele õnnestus viimasel alistada keenialane Richard Chelimo. Selle 
võistluse pronksmedali pälvis aga mees, kelle ees- ja perekonnanimi kokku erineb vaid ühe tähe 
võrra tema koduriigi pealinna nimest. Nimetage selle sportlase ees- ja perekonnanimi!  
 
32. Käesoleva aasta 6. märtsil tehti NBA ajalugu, kuna varem pole nii erinevate 
võiduprotsentidega meeskondade omavahelises kohtumises eeldatav autsaider favoriiti võitnud. 
Milline meeskond, võiduprotsendiga 19, alistas selles kohtumises tulemusega 112:95 millise 
meeskonna võiduprotsendiga, 91,7?  
 
33. Milline 2016. a Eesti jalgpalli meistriliiga võistkondade peatreeneritest on olnud oma 
ametikohal kõige kauem – juba alates 2010. aastast? Ta on ka praegustest meistriliiga klubide 
peatreeneritest, kes esindanud Eesti rahvusmeeskonda, kõige resultatiivsem, olles löönud Eesti 
eest 4 väravat.    
 
34. Eesti Motomatkajate Klubi annab välja nimelist auhinnakarikat aasta parimale 
naisharrastusmootorratturile Eestis. Kelle nime see karikas kannab? Küsitava (eluaastad 1910–
2001) karjääri tippsündmuseks kujunes sõit Eesti võistkonna koosseisus 1936. aastal Berliini 
olümpiamängudele pühendatud mootorratturite Tähesõidul.   
 
35. 1992. aastal tuli ta individuaalseks olümpiavõitjaks. Tema sportlaskarjääri suurimad võidud 
leidsid aga aset peaaegu 10 aastat hiljem, 2001. ja 2002. aastal. Kes on fotol olev sportlane? 

    
 
36. Suviseid paraolümpiamänge on peetud alates 1960. aastast ja talviseid paraolümpiamänge 
1976. aastast. Viimasel paarikümnel aastal on need peetud sama(de)s linna(de)s kui n.ö päris-
olümpiamängud ning ka enamus eelnenud mänge on peetud riikides, mis on kunagi korraldanud 
päris-olümpiamänge. Mis on ainus paraolümpiamänge korraldanud riik, mis ei ole kunagi 
korraldanud päris-olümpiamänge – see riik korraldas 1968. a suvised paraolümpiamängud?  
 



37. Aeg: 1996. a 1. september. Hõbemedali pälvis Marko Palm tulemusega 175 ja pronksmedali 
Mait Schmidt tulemusega 176. Kes tuli aga Eesti meistriks tulemusega 169 ?   
 
38. Mis on ainus perekonnanimi, mille leiab nii autoralli kui motokrossi maailmameistrite hulgast?    
 
39. Kelle meenutused 2011. aastal ilmunud raamatust? „Medalid ja preemiad kahvatasid selle kõrval, et 
iga hooaja lõpus jagati alati ka sõitusid. Kõik sõitsid kuhugi. Ja mida kõrgemale kohale meeskond platseerus, seda 
eksootilisemaid sõite talle kukkus. Mis sest, et sealkandis keegi palli mängida ei osanud. Peaasi, et elatustase madal ja 
kaup odav. Võita tuligi selleks, et uusi sõite välja teenida. Sõita aga selleks, et äri teha. Klassikalised ekspordiartiklid 
olid valge viin, Sovetskoje Šampanskoje ja must kalamari. Kahe viimase puhul võis küll tekkida turustamisprobleeme, 
kui polnud tuttavat kokkuostjat. Kehvem ärimees jäigi teinekord kalamarjakarbiga kõrtse mööda käima ning pidi lõpuks 
mõne hädise bartertehinguga leppima, saades vastukaubaks viskipudeli või muud eksootilist. Seevastu pooleliitrine 
Moskovskaya Ossobaya või Stolitšnaya Vodka, kõige parem aga kaubandusvõrgust raskesti kättesaadav Viru Valge 
läksid suvalise linnakese suvalisel tänaval aastaringselt stabiilse hinnaga, no maksimaalselt viiemargase kõikumisega. 
Üheainsa vene fotoka, kõige parem muidugi „Zenit-E” eest, sai terve kohvritäie moodsat riidekraami. Ja loll oli see, kes 
poolmuidu saadud hilpe kodus mitmekordse kasuga hakkama ei pannud.  
Liidu koondis laskis aasta otsa mööda ilma ringi. Enamasti muidugi lombi taga ja ka mujal, kus kaup odav ja äri 
kasutegur kõrge. Suured saksad tõllas, väiksed võllas. XXX olevat nelikümmend korda Itaalias käinud. Seda ei suuda 
muidugi keegi järele teha, aga üksainuke Soome otski võis su majandusmured pooleks aastaks minema pühkida. 
Peaasi oli, et raja taha pääsed. Ükskõik kuhu.  
Järjekordne reis viis Süüriasse. Soome marga rullid taskus põletamas, sukelduti Damaskuse turu lõpututesse 
labürintidesse. Kaua, väga kaua ekslesid uudishimulikud XXX üüratute võlvkaarte all, laveerides osavalt mööda maani 
ürpides ja nägu varjavatest imikutega kerjusnaistest, eesleid peksvatest talumeestest ja veriseid lambaid tassivatest 
poisikestest. Aga kõik katsed leida rahavahetajat, kes oleks põhjamaise valuuta vastu nõustunud kohalikke naelu ehk 
liire välja käima, osutusid asjatuiks. Soome marka Süürias rahaks ei peetud. Tegin peamise panuse naiste 
platvormkingadele. Ülipaksu talla ning nahkrihmadest pealsetega rasked ja kobakad suvekingad olid viimane 
moeröögatus. Kamaluga kilejopesid, pluuse, jakke, kampsuneid ja muud nipet-näpet veel peale. Aga kõik see tahtis ju 
väljavalimist, tingimist ja lõpuks hotelli lohistamist. 
Kaks esimest reisupäeva möödusidki matusemeeleolus. Aga kolmandal päeval saabus rõõmusõnum, et kusagil 
Damaskuse äärelinnas, sügavas agulis keset hurtsikuid ja kirjeldamatut räppa leidus pangakontor, mis oli nõustunud 
Soome marku vahetama. Nii kiireid sööjaid kui põhjamaised eestlased polnud Orient Palace de Hotel’i paljunäinud 
kelnerid seni veel kohanud. Kollektiivne linnajooks tasus end kuhjaga ära. Nelisada naela oli Süürias terve varandus. 
Kodus hoolikalt koostatud nimekirjade alusel läks Toshiba-nimelise turu sügavustes lahti ohjeldamatu ostuorgia.“ 
 
40. Millise spordiga mitteseotud isiku järgi on nimetatud auhind, mis antakse kiireima ümber 
maailma purjetamise eest? Selle praegune omanik on 2012. aastast Loick Peyron’i juhitud 
trimaraan Banque Populaire V, mis tegi tiiru ära 45 päeva, 13 tunni, 42 minuti ja 53 sekundiga.  
 
41. Lätlaste imerohi meldoonium sai pärast sattumist keelatud ainete nimekirja saatuslikuks 
mitmele sportlasele, neist nimekaim oli Maria Šarapova, kes pole aga kunagi maailmameistri 
austavat nimetust kandnud. Fotode järgi sooviksime me teada saada nende kahe maailmameistri 
nime, kes Grindeksi toodangu tõttu peavad nüüd mõnda aega võistlustest eemale hoidma. 

  
 
42. Alates 1992. aastast peetava UEFA Meistrite Liiga alagrupiturniirile ei ole mitte kordagi 
jõudnud kuue Euroopa Liidu liikmesriigi klubid. Kolm neist on Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu ning 
kaks kääbusriigid Malta ja Luksemburg. Mis on aga kuues riik?   



43. Mängiva treeneri kontseptsioon on jäänud jalgpallis pigem ajalukku, kuigi veel näiteks 2014. 
aastal oli Manchester Unitedi ajutiseks treeneriks määratud Ryan Giggs, kes ka iseennast ühes 
mängus lõpuminutiteks platsile saatis. Üheks edukamaks mängivaks treeneriks võib nimetada 
meest, kes 33-aastaselt võitis treenerina UEFA Karikavõitjate karika ehk tuli noorimana UEFA 
turniiri võitjaks, kuni rekordi ületas hiljem napilt Andre Villas-Boas. Ta on ka üks väheseid, kes on 
võitnud nii Meistrite liiga, Karikavõitjate karika kui UEFA karika – mängijana kokku viis korda, 
treenerina ühe korra. Kes on see mees, kes 1980-ndate lõpus ja 1990-ndate alguses oli ka oma 
kodumaa koondise üks edukamaid ründajaid 59 mängu ja 16 väravaga?     

  
 
44. Kui 1984. a Los Angelese olümpiamängudele vastukaaluks korraldatud Sõpruse Mängud 
toimusid mitmes erinevas idabloki riigis, siis 1980. a anti-olümpia, Liberty Bell Classic peeti ainult 
ühes USA linnas. Millises?  
 
45. Aastatel 1976–1996 Vormel-1’s osalenud Ligier’i tiimi iga võidusõiduauto kandis 
tähekombinatsiooni JS koos selle järgnenud numbrikombinatsiooniga. See tähekombinatsioon oli 
kasutusel võistkonna asutaja Guy Ligier’i varalahkunud sõbra ja võidusõidukaaslase auks, kes 
hukkus 1968. a Prantsusmaa GP-l. Kes oli see mees, kelle vennapojast sai tuntumgi 
autovõidusõitja?   
 
46. Kes on ainus mittehispaanlane, kes on võitnud 2009. aastal loodud UCI World Tour’i (selle 
arvestusse kuuluvad kolm suurtuuri, mitmed väiksemad tuurid ja olulisemad ühepäevasõidud)? 
Võidukal 2011. aastal finišeeris ta esimesena viiel jalgrattavõistlusel – Amstel Gold Race'il, a 
Fléche Wallonne'il, Liege–Bastogne-Liege'il, Clasica de San Sebastianil ja GP de Quebecil. 
Kümne sõiduvõiduga on ta ka UCI World Tour’i ajaloo kõige edukam rattur.  
 
47. Seni viimasena on selle saavutusega saanud hakkama käesoleva aasta 25. veebruaril iirlane 
Fergal O’Brien. Ta on ka vanim selle saavutanu, olles saavutamise hetkel 43 aasta ja 354 päeva 
vanune. Otsa tegi lahti selle spordiala üks suurimaid legende 1982. a 11. jaanuaril, pälvides selle 
eest auhinnaks sõiduauto Lada ning proffide ametlikel võistlustel on sellega hakkama saadud 
kokku 118 korral (selle arvestuse rekordiomanik on selle saavutanud 13 korral). Mis on see 
saavutus? Õige vastus on võimalik anda ka liigselt pastakat kulutamata. 
 
48. Vaatame kui hästi me paneme tähele ja mäletame, kes jäävad Eesti sportlaste selja taha 
nende suurte kordaminekute puhul. Kes oli see kahevõitleja, keda 1988. a Calgary OM-il jäi 
individuaalvõistluses Allar Levandist lahutama vaid 6,4 sekundit ja kes pälvis seega 4. koha? 
   



49. Millega said viimastena hakkama 1992. a Barcelona olümpiamängudel riistvõimlejad Lavinia 
Milosovici ja Lu Li?  
 
50. Kes on fotol olev ujuja, kes võitnud kuldmedali kolmelt OM-ilt (2004, 2008 ja 2012)? Lisaks on 
ta 8 korda tulnud maailmameistriks pikas basseinis ja 7 korda lühirajal. Tema nimel on olnud viis 
maailmarekordit, pikas basseinis 50 ja 100 m vabaujumises. Esimest korda loobus ta tippspordist 
kõigest 24-aastaselt, siis naasis mõne aasta pärast ja lõpetas karjääri pärast käevigastust.  

  
 
51. Michel Platini jõudis oma karjääri jooksul esindada mängijana veel üht rahvuskoondist peale 
Prantsusmaa – 1988. a 27. novembril, pärast seda kui ta oli juba teatanud oma karjääri 
lõppemisest, osales ta mängijana 21 minutit ühe rahvuskoondise koosseisus selle sõprusmängus 
NSV Liidu vastu. Milline riik meelitas Platini üheks mänguks endale?      
 
52. 1990. a juunioride MM-võistlustel pälvis ta medali kõigil viiel kavas olnud distsipliinil (kõik 
need olid individuaalsed distsipliinid). 9 aastat hiljem sai ta sama saavutusega hakkama 
täiskasvanute MM-võistlustel (taaskord olid kõik viis individuaalsed distsipliinid). Kes on see 
sportlane, kes 1991. aastal sai Tšiilis treeningutel raske vigastuse, mille tagajärjel hävis 
märgatavalt tema vasaku käe funktsioneerimise võime?  
 
53. Praegune Läti president Raimonds Vējonis oli enne presidendiks saamist riigi kaitseminister. 
Kes pälvis aga pärast tema presidendiks siirdumist tema ametikoha? Tegemist on ühe 
olümpiaala 1997. a EMi hõbemedalivõitjaga (seda ka olümpiadistsipliinil), ent märksa ägedamalt 
kõlab tema saavutuste loetelust ühe võistluse 3. koht 2002. aastast. 

   
 
54. Millise spordiala mekaks peetakse ehitist nimega Thialf, mis oma praegusel kujul avati 1986. 
a 17. novembril? Thori teenri järgi nime saanud areenil on alates sellest ajast püstitatud 25 
maailmarekordit ning ta on selle spordiala suurvõistlusteks enim kasutatavaim paik, olles 26 
maailmameistrivõistluse toimumiskohaks. 



55. Kergejõustiku olümpiaalade Eesti meeste rekorditest on neli püstitatud väljaspool Euroopat. 
Nimetage need neli riiki, kolm õiget annab ühe punkti!  
 
56. Millise riigi läbi aegade ainus olümpiamedal pärineb 1980. a Moskva olümpiamängudelt, kui 
poksi kuni 54 kg kehakaalus pälvis pronksmedali Michael Anthony? Neli aastat varem oli see riik 
olnud ainus väljaspool Aafrikat ja Aasiat, mis boikoteeris Montreali olümpiamänge.   
 
57. Milline kahekordne maailmameister 2015. aastast tegi mõni hooaeg varem läbimurde 
maailma tippu nähtava hulkhoganliku habemega? 

    
 
58. Milline NFL-i võistkond on sattumas maailmas laiutava idiootliku poliitkorrektsuse 
järjekordseks ohvriks – lugematu arv isikuid ja organisatsioone on avalikult nõudnud selle 1932. 
aastal asutatud võistkonna nime ja ka logo väljavahetamist, kuna need olevat nende väitel 
solvavad ühe teatud rahvagrupi suhtes? Olgu öeldud, et klubi on kolmel korral (1982, 1987, 
1991) tulnud Super Bowl’i võitjaks.  
 
59. Soome 2013. a komöödiafilm „Isamaaline mees“ tegeles taas põhjanaabrite jaoks tundliku 
dopinguteemaga. Filmi süžee seisneb üldiselt selles, et töötu trükitööline Toivo otsustab naise 
pealekäimisel hakata veredoonoriks ning avastatakse, et tema veri on erakordselt heade 
omadustega, mistõttu Soome suusatiim otsustab värvata mehe enda teenistusse. Kes kehastas 
selles filmis episoodiliselt taksojuhti (fotol vasakul)? 

  
 
60. Ja viimaseks küsimuseks mõtteline paariline eelmisele küsimusele – kes laulab? Laulu 
pealkiri on „Break It Up“ ja see pärineb 1987. aastast?  
 



VASTUSED 
1. Hispaania, ühe (O) 
2. Dominic Thiem (Austria) (I)  
3. Louis Zamperini (I) 
4. Taavi Peetre, Ilmar Aluvee (O)  
5. FIDE (I) 
6. Itaalia (1912, 1920, 1924, 1932) (O)  
7. Prevc (I) 
8. Buenos Aires (O)   
9. Christian Laettner (O)   
10. Kristýna Plíšková (I)  
11. Leonid Karnejenka (O)   
12. Zimbabwe (O) 
13. Nilton Santos (I, T) 
14. Austria (O) 
15. Martina Sablikova (O)  
16. Ljudmila Andonova (T) 
17. Sonja Nef (I) 
18. sulgpalli „pall“ (ingl. k. shuttlecock) (T) 
19. Düsseldorf (I)  
20. Paapua Uus-Guinea (O) 
21. Claudio Pizarro (I)  
22. vehklemine (voolujuhtmete ühendused – vasakpoolseim on epee) (T) 
23. Viktor Kuzkin, Vladislav Tretjak (I) 
24. Seefeld (I, O)   
25. Sylvester Stallone (T)  
26. Amsterdam (I)   
27. Chioma Ajunwa (O)   
28. Emerson Fittipaldi (O) 
29. suusaballett ehk acroski (T) 
30. 300 meetri (vaba)ujumine (O) 
31. Addis Abebe (O)  
32. Los Angeles Lakers, Golden State Warriors (I)   
33. Meelis Rooba (Paide Linnameeskond) (O) 
34. Agnessa Männi-Kook (T)  
35. Jennifer Capriati (O)  
36. Iisrael (O)   
37. Jaan Martinson (golfi Eesti meistrivõistlused löögimängus Niitväljal) (O)  
38. Mikkola (O) 
39. Mihkel Tiks (T)  
40. Jules Verne (I) 
41. Pavel Kuližnikov, Abeba Aregawi (I)  
42. Iirimaa (O)   
43. Gianluca Vialli (T)  
44. Philadelphia (O)  
45. Jo Schlesser (I) 
46. Philippe Gilbert (Belgia) (I)  
47. 147 (maksimaalne skoor snuukeris) (O)  
48. Uwe Prenzel (Saksa DV) (O) 
49. 10,0 harjutuse sooritamise eest (I)  
50. Lisbeth („Libby“) Trickett (Lenton) (T) 



51. Kuveit (O)  
52. Lasse Kjus (O) 
53. Raimonds Bergmanis (O) 
54. kiiruisutamine (Heerenveen) (I) 
55. USA (100 m Fayetteville, 200 m Des Moines), Hiina (1500 m Pekingis), Mehhiko (110 m tj 
Xalapa), Kanada (kümnevõistlus, Edmonton) (T) 
56. Guyana (O)  
57. Erik Lesser (I) 
58. Washington Redskins (O) 
59. Ben Johnson (O) 
60. Carl Lewis (T)   
 


