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1. a) 2007. aastal nimetati Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) Kuulsuste halli kolm esimest naist. Kes oli
see ameeriklanna, kes oli nende hulgas? (1 punkt õige sportlase nimetamise eest.)
b) Millised kaks kanadalannat osutusid samuti tollal väljavalituks? (1 punkt, kui mõlemad mängijad on
õigesti nimetatud)
2. Pildil nähtava daami ema kannab nime AnnMaria De
Mars ning ta tuli 1984. aastal esimese USA sportlasena
maailmameistriks ühel olümpiaalal. Millisel?
3. Kes on see olümpiavõitja maratonijooksus, kelle nimi
kattub Briti rock´n’ rolli pioneeri Tommy Steele’i
kodanikunimega?
4. Pariis-Dakari ralli algas või lõppes sageli mujal kui ralli
nimi ütles. Esmakordselt lõppes ta mitte Dakaris, vaid
hoopis kaugemas punktis, 1992. aastal. Millises,
viimastel andmetel u 430 000 elanikuga Aafrika linnas
(linnastus elab hinnanguliselt u 3,7 miljonit inimest) oli
finiš?
5. Kus ja mis aastal toimusid olümpiamängud linnas, mida korraldamisõiguse omistamise hetkel polnud
sellisel kujul olemaski? 1960. aasta taliolümpia Squaw Valleys ei lähe vastusena arvesse, kuivõrd
tegemist pole linnaga, vaid lihtsalt geograafilise punktiga.
6. Kes on ainsad eurooplastest isa ja poeg, kes suutnud jalgpalli Meistrite Liigas skoorida? Isa, kes
esindas Portot, Benficat, Valenciat jt tippklubisid, lüües sarjas kokku 11 väravat. Poeg debüteeris
eelmise aasta sügisel 18-aastasena oma kodumaa klubi eest ning skooris kohe esimeses mängus
Lissaboni Sportingu vastu (see on ka jäänud tema seni ainsaks väravaks selles sarjas). Kes on need isa ja
poeg?
7. Millise spordialaga seonduvalt on rahvusvahelist tuntust kogunud sakslane Hermann Tilke?
8. Eelmisel aastal jõudis kinodesse (USA-s
selle aasta septembris) thriller „Pawn
Sacrifice“, mis käsitleb ühte natuke rohkem
kui 40 aasta tagust spordisündmust. Filmi
peakangelast kehastab Tobey Maguire
(pildil), tema rivaali aga Liev Schreiber. Kes
on selle filmi kangelaseks?
9. Millist spordiala harrastab
a) hindu Sania Mirza, kes 2010. aastal
abiellus Pakistani meessportlasega;
b) Mirza abikaasaks saanud Shoaib Malik?
10. Ratsutajate hulgas leiab kaks sportlast, kes võitnud medaleid kuuelt erinevalt olümpialt. Esimene
neist võitis oma medalid (5 kulda, 1 hõbe, 1 pronks) aastatel 1956-1976. Teine, nüüdseks tippspordist
loobunud sportlane, võitis oma medalid (3 kulda, 5 hõbedat, 1 pronks) aga aastatel 1992-2012.
Kellega on tegemist?
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11. Millise spordiala võistlusel Afganistanis tappis enesetaputerrorist 23. novembril 2014 ehk päev
pärast eelmist Eesti-Soome maavõistlust spordimälumängus, umbes 50 inimest?
12. Sotši olümpial naiste lumelaua pargisõidus pronksmedali võitnud britt oli esimene Suurbritannia
sportlane läbi aegade, kes võitnud medali lume peal peetaval spordialal. Ühtlasi on 33 aasta ja 221
päeva vanusena medali võitnud naine naiste lumelauasõidu olümpiaajaloo vanim medaliomanik. Kes?
13. Millised kaks linna olid enne Sotšit ja enne 2014. aastat korraldanud ühel ja samal aastal
olümpiamängud ning vormel-1 osavõistluse?
14. 2012. aasta Londoni olümpial võistles olümpialipu all kolm sportlast (kergejõustiklane, judoka ja
purjetaja), kes esindasid territooriumi, mis oli õigusest iseseisva võistkonnana esineda olümpial jäänud
ilma aasta varem. Nii mõnigi piirkonna sportlane oli valinud esindamiseks emamaa või
naaberpiirkonna. Mis piirkond võistles lisaks Lõuna-Sudaanile Londonis olümpialipu all?
15. Kes on see naisujuja, kes ühtedel ja samadel olümpiamängudel võitis ühel distantsil kuldmedali,
teisel aga minestas eelujumises nii, et kaasvõistlejad pidid ta uppumisest päästma?
16. Ta on tänaseni (ja seoses muudatustega reeglites ka edaspidi) läbi aegade noorim naissoost
olümpiavõitja iluuisutamises. Koos Ernst Baieriga (kellega ta hiljem oli ka aastaid abielus ja kes oli tema
kolme lapse isa) 1936. aastal paarissõidus olümpiakulda võites oli küsitav 15 aasta, 4 kuu ja 5 päeva
vanune. Kes? Ühtlasi oli see paar kuni Sotši olümpiani ainus, kes võitnud kuldmedali kodupubliku ees.
17. Milline on elanike arvult
a) väikseim tänastest Euroopa Liidu liikmesmaadest, mis on võõrustanud autoralli MM-võistluste
etappi;
b) suurim EL-i liikmesriik, mis ei ole võõrustanud autoralli MM-võistluste etappi?
18. Seda, et teatud riigid on armastanud ja armastavad siiani võltsida eriti naissoost riistvõimlejate
sünnidaatumeid, teatakse üsna laialt. Paraku tõestusmaterjali on vähe. 2002. aastal avalikustas üks
endine mitmekordne olümpiavõitja ja maailmameister, et 1985. aastal tehti ta ootamatult kaks aastat
vanemaks – 13-aastasest sai 15-aastane. Ilma eelneva etteteatamiseta tulid ametnikud tema juurde,
andsid talle uue passi ning juhtisid tähelepanu uuele sünniaastale. See võimaldas tal juba samal aastal
võita esimese MM-tiitli täiskasvanute arvestuses. Kes?
19. Milline profipoksi raskekaalu maailmameister moodustas ansambli … and the Heavyweights ja oli
Diana Rossi asemel ansambli The Supremes lauljaks saanud naise vend?
20. Ta (1905-1991) oli esimene sportlane, kes võitis kuldmedali iseseisvat Iiri Vabariiki esindades. 1928.
aasta olümpiavõitu õnnestus vasaraheitjal korrata neli aastat hiljem. Ta võinuks tulla ka kolmekordseks
olümpiavõitjaks, kuid IAAF oli rahvusliku alaliidu keelustanud ja nii ei jäänud sportlasel muud üle, kui
vaadata võistlust Berliinis tavalise pealtvaatajana. Kes?
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21. Kes oli see sportlane, kes võitis 2013. aasta kergejõustiku MM-il Moskvas kuldmedali katsega, mis
esialgu loeti üleastumiseks, ent pärast sportlase protesti ning videokorduse/fotode üle vaatamist
määrustepäraseks?
22. Hispaania jalgpalli kõrgliiga alustas 1928. aasta sügisel 10 meeskonnaga. Mängima pääsesid klubid,
kes veerandsajandi jooksul võitnud Copa del Rey või jõudnud finaali. Valikturniiri kaudu sai koha
Santanderi Racing. Esimeseks meistriks tuli FC Barcelona. Alustanutest pole kolm klubi kõrgemast
seltskonnast kunagi välja kukkunud – lisaks Barcelonale ka Madridi Real ja … Milline on kolmas klubi?
23. Millises riigis toimus 2010. aastal jalgpalli MM-i finaalmängu vaatamise ajal kaks terrorirünnakut,
milles hukkus kokku 74 inimest?
24. Prantsusmaa lahtiste üksikmängu finaali lühiduserekord kuulub Steffi Grafile. Ta võitis oma vastast
32 minutiga ja tulemusega 6:0, 6:0. Kes oli tema finaalivastane? Siiski on ka temal mitu suure slämmi
turniirivõitu.
25. Kes on kaks seni viimast jäähokimängijat, kes on ühel ja samal aastal võitnud nii olümpiakulla kui ka
Stanley karika?
26. San Francisco Giantsi viimaste aastate edu MLB-s – nad on võitnud tiitli aastail 2010, 2012 ja 2014,
üheks alustalaks on ka klubis 2009. aastast söötjana mängiv mees. Hüüdnimega MadBum tuntud mees
valiti 2014. aasta finaalseeria MVP-ks. Samuti sai mees Babe Ruthi auhinna ning ajakiri Sports
Illustrated ja uudisagentuur AP nimetasid ta aasta sportlaseks. Kes?
27. Kes sportlastest on võitnud olümpiamängudelt kõige rohkem medaleid, võitmata samas mitte
ühtegi kuldmedalit?
28. Küsitav jalgpallur (1947) mängis aastaid (1966-78) Odra Opole võistkonna eest. 1978. aastal, pärast
poja sündi, kolis Prantsusmaale ning asus esindama tollal esiliigas pallinud Auxerre’i klubi. Tema
abikaasa Barbara (neiupõlvenimega Jež) on esindanud aga oma sünnimaa käsipallikoondist. Mis on
nende ühine perekonnanimi?
29. Kelle nime kandsid 1987. aastal vormel-1 sarjas karikad, mis anti välja ilma turbomootorita
masinatele
a) konstruktorite arvestuses;
b) sõitjate arvestuses?
30. Selle Lõuna-California linna tiitliks on Surf City (USA). Seda sellepärast, et linn on juba aastaid olnud
surfispordi keskuseks. Linnas toimub esinduslikke võistlusi, millest esinduslikumad on iga-aastased
MM-võistlused. Linnas asub ka surfimuuseum. Mis nime see linn kannab?
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31. Millises linnas oli viimase Volvo Ocean Race’i ümbermaailma purjetamise võistluse
a) start 2014. aasta oktoobris;
b) finiš 2015. aasta juunis?
32. 1948. aastal OM-programmis näidisalana kavas ka talvine viievõistlus. Kolmikvõidu said rootslased.
Hõbe kuulus muuseas William Grutile, kes võitis samal aastal Londoni olümpial kulla moodsas
viievõistluses. Talvine viievõistlus koosnes laskmisest, vehklemisest, ratsutamisest ning kahest
talispordialast. Palun nimetage need võimalikult täpselt!
33. Kes on see tituleeritud suusahüppaja, kelle võistlusauto 2015. aasta Dakari rallil pärast avariid
maani maha põles?
34. Pildil näete meest, kes nimetati eelmise
sajandi parimaks Okeaania jalgpalluriks.
1962.
aastal
sündinud
sportlase
klubikarjääri peamised aastad möödusid
esindades Šveitsi (FC Zürich, FC Aarau,
Grasshoppers) ning Saksa klubides
(Bremeni
Werder,
Kaiserslautern).
Koondisega käis korra ka MM-il. Praegu on
mees Paapua Uus-Guinea meeskonna
peatreener. Kes?
35. Millises linnas peeti NHL-i mänge
aastakümneid areenil nimega Olympia
Stadium?

36. New Yorgis toimub igal aastal kuulus miilijooks, mida peetakse sisetingimustes. Millrose’i mängude
(Millrose Games) raames toimuv jooks toimus esmakordselt juba 1908. aastal. Praeguse nime sai jooks
ühe kaubamaja juhataja perekonnanime järgi. Jooks toimus aastaid Madison Square Gardenis, kuid
2012. aastal koliti uude asupaika. Jooks algab alati kell 21.00 (varemalt 22.00). Jooksuvõite on kõige
rohkem Bernard Lagatil. Käesoleval aastal võitis Matthew Centrowitz. Mis nime see miilijooks kannab?
37. Millist nime kannab 2004. aastal rootslase Stefan Ytterborni poolt loodud (mäe)suusakiivreid
pakkuv firma, mis on tootma hakanud ka jalgrattakiivreid?
38. Kahevõistluse ajalugu teab tänini vaid ühte juhtumit, kus tiitlivõistlustel (OM või MM) medali
võitnud sportlaselt see hiljem ära võetakse. Antud juhul tunnistas atleet üles dopingutarvitamise ning
sai karistuseks ka 2-aastase võistluskeelu. Kes?
39. Kes võitis enim kuldmedaleid 2012. aasta paraolümpial?
40. 1969. aastal algatas BBC iga-aastase snuukeriturniiri, mille tulemusena muutus ala elitaarsest üheks
populaarsemaks brittide hulgas. Formaadi väljamõtleja David Attenborough sai katsetada ka alustava
värvitelevisiooni võimalusi. Turniiri korraldati kuni 1986. aastal. Paaril korral on saade ka veel tagasi
toodud. Mis nime kandis see BBC algatus?
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41. Milline riik tahtis 2012. aastal anda oma jalgpalli kõrgliigale nime sama riigi ristleja järgi, mis oli
uputatud sõjategevuse käigus?
42. 2010. aastal võitis naiste lumelauasõidu paralleelslaalomis olümpiakulla hollandlanna Nicolien
Sauerbreij, kes alistas finaalis venelanna Jekaterina Iljuhhina. Sauerbreij kuldmedal oli Hollandile
ajalooline, kuna see oli ka Hollandi 100. kuldmedal. Ühtlasi oli see teine kuldmedal taliolümpialt, mis ei
ole võidetud kiiruisutamises. Mis alalt võitis Holland esimese kulla väljastpoolt kiiruisutamist?
43. Kes tõstjatest võitis kaalukategoorias 90+ 1962. aasta MM-võistlustel pronksi ning 1965 hõbeda ja
tõukas 1962. aastal kuuli 19.78?
44. Millisele riigile kuulub meeste jalgpalli MM-ide ajaloo negatiivne rekord – üheksa mängu ilma
võiduta? Nad on mänginud üheksa mängu, millega on teenitud kolm viiki ja kuus kaotust.
45. Kes olid need kaks 1945. aastal sündinud tippsportlast, kelle karjääride auks oli Brüsselis
ajavahemikus 6.12.2014-21.6.2015 avatud ühisnäitus?
46. Tal (sünd 1964) on selja taga võrdlemisi edukas karjäär NBA-s. Talle kuuluvad Charlotte Hornetsi
edukaima korviküti (9839 punkti) ning kolmepunktivisete viskaja (929) tiitlid. NBA korvpallurid on
tänaseks ka tema vanem (sünd. 1988, mingeid lisavihjeid anda oleks mõttetu) ning noorem poeg
(sünd. 1990, mängib Sacramento Kingsis). Mis on nende ühine perekonnanimi?
47. Milline riik on Austraalia (mis oma ainsal osaluskorral 1960. aastal sai kuus kaotust, kaotades korral
ka Soomele) kõrval ainus maa, mis on osalenud jäähoki olümpiaturniiril saavutamata ühtegi võitu?
48. Millise vormel-1 meeskonna omandas 2001. aastal Austraalia ärimees Paul Stoddart? Ta omas
meeskonda kuni 2005. aastani, mil ta selle maha müüs ning meeskond sai uue nime. Stoddart proovis
2008. aastal peaaegu algset nime kandnud tiimi vormel-1 maailma tagasi tuua, kuid edutult. Rohkem
edu oli Stoddartil USA-s Champ Car sarjas, kus osales aastatel 2006-2008 … Team USA nime kandnud
tiim.
49. Milline oli esimene meeskond, mis võitis ühel ja samal aastal jalgpallis nii Euroopa karika/Meistrite
Liiga kui ka kodumaise meistriliiga ja karikasarja?
50. Milline on kõigi loetletud meeste ühine hüüdnimi?
•
•
•
•
•

Inglise jalgpallur, pikaaegne Chelsea väravavaht Peter Bonetti;
Rumeenia jalgpallur, AS Roma ja rahvuskoondise väravavaht Bogdan Lobont;
Ameerika profimaadleja, filmis „Maadleja“ mänginud Ernest Miller;
Kanada jäähokimängijad Felix Potvin ning Emile Francis (tuntust kogunud ka New York Rangersi
peatreenerina);
Ameerika korvpallur Russell Westbrook.
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51. Millise ajaloolise piiri (mitte küll määrustepärastes tingimustes) alistas esimese naisena
ameeriklanna Margaret Bailes 29. septembril 1968 Flagstaffis?
52. Esimene positiivne dopinguproov võeti taliolümpiamängudel 1972. aastal Sapporos ning andjaks oli
Lääne-Saksamaa sportlane Alois Schloder. Sportlane ajas kõik muidugi ravimi kaela, mida arst oli talle
andnud. Olümpiamedalita mees siiski ei jäänud, Innsbruckist sai ta pronksi. Mis ala sportlasega oli
tegemist?
53. Milline oli Londoni 2012. aasta olümpiamängude noorima sportlase, 13-aastase Adzo Kpossi
a) spordiala;
b) esindatav riik?
54. See mäesuusakeskus rajati spetsiaalselt Lillehammeri olümpia võistluspaigaks. Eriti hinnatud on
sealne kiirlaskumiserada, mille olümpiaks kujundas Bernhard Russi. Pärast olümpiat on olnud küsitav
paik pidevalt MK-sarja kalendris. Mis nime kannab see mäesuusakuurort?
55. Kes on see 1993. aastal mäesuusatamises slaalomi arvestuses MK-võitjaks tulnud sportlane, kes
kaks aastat hiljem treeningul kukkudes jäi alakehast halvatuks?
56. Milline elulooline fakt ühendab kolme Tour de France’i võitjat (ja ainult neid!): Lucien Petit-Breton
(võitis aastatel 1907 ja 1908), Francois Faberi (1909) ja Octave Lapize’i (1910)?
57. Mis rahvusest oli jalgrattur Phil Anderson, kes 1981. aastal tegi Tour de France’il ajalugu, kandes
esimese mitteeurooplasena liidrisärki?
58. Kes on pildil nähtav Kanada ärimees, kes oli
aastakümneid (1927-1961) Toronto Maple Leafsi omanik
ning ehitas ka klubile Maple Leafs Gardensi nimelise
mängupaiga?
59. Mitut tennisereketit on kujutatud Wimbledoni turniiri
embleemil?
60. Kuna 2016. aasta olümpiamängude kavas on rugby
(täpsemalt nn rugby sevens), siis on aeg ennast kurssi viia
reeglitega. Mitu minutit kestab tavalise rugby sevens
mängu üks poolaeg? Vihjena võib lisada, et kahe poolaja
vahele mahub üks minutine poolajapaus. Finaalmäng on
sealjuures tavaliselt natuke pikem, kuid selle poolaja
pikkust hetkel ei küsi.
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61. Kellelt on dopingu kasutamise pärast ära võetud riistvõimlemise olümpiakuld?
62. Kes on maalinud teose „Hobuste
võiduajamine Longchamp’is“ („Les
Courses à Longchamp“) (1866)?
63. Kes võttis esimesel Tour de Skil
meeste arvestuses
a) esimese etapivõidu;
b) üldvõidu?

64. Pärast tragöödiat Heyseli staadionil eemaldati kõik Inglismaa klubid eurosarjadest. Mitmeks
aastaks keeld kehtestati? FC Liverpool sai topeltpika karistuse, mida küll hiljem lühendati.
65. Mis aastal läksid meeste 100 m jooksus esmakordselt kõik olümpiamedalid mustanahalistele
sportlastele/pruunlastele?
66. Kes on see viiekordne olümpiavõitja ja
mitmekordne maailmameister, kellest valmis
2013. aastal tõsieluseriaal „What Would … Do?“
(„Mida … teeks?“)? Seriaalis kajastati sportlase
eraelu ning keskenduti tema naiseotsinguile.

67. See mees harrastas mitmeid spordialasid,
samuti
tegutses
kohtunikuna
ning
spordiajakirjanikuna. Tema järgi sai 1936. aastal
nime Kanada aasta parima sportlase auhind. Kes?

68. Küsitav poekett tegutseb nii Rootsis, Norras kui ka Taanis. Kolmes riigis on neil üle 25 000 töötaja.
Spordimaailmaga seob neid eelkõige fakt, et ollakse Petter Northugi suursponsoriks, mis on omakorda
põhjustanud arusaamatusi sportlase ning Norra Suusaliidu vahel. Mis poekett?
69. Mis nime kannavad golfis rajamängu vormid, kus võistkonnas on korraga platsil kaks mängijat ja
kus
a) sama võistkonna esindajad sooritavad lööke kordamööda, üks alustab paarisnumbriga ja teine
paaritutel griinidel;
b) kõik neli mängijat mängivad raja läbi ja mõlemast võistkonnast läheb arvesse parema soorituse
teinud mängija tulemus?
Sama vastust ei tohi pakkuda kaks korda. Kui õige vastus on a asemel b juures või vastupidi, saate 1
punkti.
70. Kes on see treener, kelle juhendamisel tuli USA 2014. aastal esmakordselt maailmameistriks naiste
võrkpallis?
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71. Millist nime kandis võistlussari (aastatel 1979-1980), kus vormel-1 piloodid sõitsid Euroopas
toimunud MM-etappidel BMW M1-ringrajaautoga?
72. Kes on valitsev maailmameister uues vormel-E võistlussarjas? Tal õnnestus hooaja kokkuvõttes
edestada teist kunagist vormel-1 pilooti Sebastian Buemit vaid ühe punktiga.
73. Kes oli see
a) soomlane, kes on võitnud medali murdmaasuusatamises tiitlivõistlusel, kus medali said nii Soome
kui ka Eesti esindaja;
b) eestlane, kes samal võistlusel sai medali?
74. 1992. aastal Barcelona olümpial oli pildil
nähtav 400 m jooksja poolfinaalis, kus aga
poole distantsi peal rebestas oma
kannakõõluse. Vaatamata suurtele valudele
keeldus mees katkestamast ning jätkas
jooksu. Meeldejääva momendina sööstis
seejärel rajale sportlase isa, kes aitas pojal
lõpuni joosta. Kes oli see sportlane?
75. Milline Euroopa jalgpallimeeskond, mis
on mänginud ka oma riigi meistriliigas, on
saanud oma nime aastatel 1465–1536
elanud näitekirjaniku, poeedi, näitleja ja
teatrijuhi järgi?
76. Kes on see jalgpallitreener, keda tema juhendatava meeskonna fännid armastavad kutsuda
ansambli The Smiths loo järgi „This Charming Man“? Mees on juhendanud karjääri jooksul ka San
Lorenzo ja River Plate’i meeskondi.
77. Kes oli see kiiruisutamise maailmameister, kelle tappis 1966. aastal tema oma abikaasa?
78. Ta on üks väheseid naisi, kes võitnud olümpiamedali kahel erineval talispordialal – vastavalt kulla
(1994) ja pronksi (2006). Kes?
79. Milline spordiväline organisatsioon
Olümpiakomiteele vaatlejastaatuse?

andis

2009.

aasta

oktoobris

Rahvusvahelisele

80. Ajast, mil NBA korvpallurid hakkasid mängima korvpalli MM-idel, on turniiri MVP-ks nimetatud
kolm USA korvpallurit – neist kaks on Kevin Durant 2010. aastal ja Kyrie Irving 2014. aastal. Kes on
kolmas?
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81. Milline linn korraldas laskespordis esimesed
a) MM-võistlused (1897) – 10 aastat enne rahvusvahelise alaliidu moodustamist;
b) EM-võistlused (1955)?
82. Lina Tšerjazova on naine, kes on tulnud maailmameistriks (1993) ja olümpiavõitjaks (1994)
freestyle-suusatamises. Mis riiki esindades? Ühtlasi on Tšerjazova kuldmedal selle riigi seni ainus medal
taliolümpialt.
83. Kes oli see profipoksi maailmameister, kes tegi väikese rolli ka filmis „Rocky II“?
84. Näete ühe tiitlivõistluse karikat,
mis on kasutusel alates 1995. aastast,
olles nime saanud Nikolai Semaško
(1907-1976)
järgi.
Karikas
on
valmistatud Saksamaa kullassepa
Günter Schoebeli poolt, olles kaetud
kulla ja hõbedaga ning dekoreeritud
24 juveeliga. Millise turniiri võitja
saab enda valdusesse selle karika?

85. Milline riik on esikohal selles arvestuses, et nende kõik olümpiamedalid on võidetud kas suve- või
talimängudelt? Vastus ei muutu, kui arvestada medalite üldarvu või võidetud kuldmedaleid
86. 2005. aasta hooajal ei saanud see NFL-i meeskond pidada ühtki kodumängu. Esimene kodumäng
New York Giantsi vastu peeti hoopis nende kodustaadionil East Rutherfordis. Ülejäänud kodumängud
aga kas San Antonios või Baton Rouge’is. Mis võistkond pidi niimoodi oma kodumängudest loobuma?
87. Millise nüansi poolest erinesid korvpalli EM-il 2015 osalenud Hispaania, Serbia, Türgi, Makedoonia
ja Ukraina meeskonnad teistest?
88. Kes on seni viimane väravavaht, kes on pälvinud FIFA Aasta Mängija tiitli? Arvesse lähevad nii 2010.
aastani eksisteerinud FIFA World Player of the Year kui ka Ballon d’Ori arvestuses võitnud jalgpallurid.
89. Millist riiki esindab või on esindanud
a) laskesuusataja Laure Soulié;
b) snuukerimängija Tony Drago?
90. Rio de Janeiro olümpia vibulaskmise võistlused toimuvad paigas, mille arhitektiks on legendaarne
Oscar Niemeyer. Lisaks vibulaskmisele leiab küsitav paik rakendust ka maratonijooksu korraldamisel.
Millisest kohast on jutt?
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91. MLB klubide San Francisco Giantsi ja Atlanta Bravesi kodustaadionite aadressis sisaldub
pesapallilegendi nimi. Milline nimi sisaldub
a) San Francisco Giantsi aadressis 24 _____ ______ Plaza;
b) Atlanta Bravesi aadressis 755 ______ _______ Drive?
92. Pildil näete klaasi kallatuna USA-s populaarset karastusjooki, mis
koosneb jääteest ja limonaadist ning kannab ühe spordilegendi
(sündinud 1929) nime. Pudelil, millesse karastusjooki villitakse, on
mehe pilt ja autogramm. Muide, kui sellele joogile lisada viina, kannab
kokteil John Daly nime. Kelle järgi karastusjook on nime saanud? Sama
mees ajab Aasias koostöös Sanshu Sportsiga ka edukat spordirõivaste
äri ning on avanud üle 500 poe. Pole imestada, et kõigi oma äridega
teenis legend eelmisel aastal üle 40 miljoni dollari.
93. Kuidas nimetatakse seda laste seas populaarset ning Aasia
mängude ametlikku programmi kuuluvat Bangladeshi rahvusmängu?
Mõlemal võistkonnal on oma ala, kuhu tungivad kordamööda
vastasmeeskonna esindajad, kes kullimängu moodi üritavad puudutada vastasvõistkonna mängijaid,
kes omakorda üritavad takistada sissetungija naasmist oma poolele. Mängija tohib vastasvõistkonna
alal viibida nii kaua, kuni ühe hingetõmbega jaksab laulda mängu nime.
94. Millisel olümpiaalal kuuluvad terminoloogia hulka muu hulgas ka järgmised mõisted: Barani,
Adolph, Miller, Fliffus, Triffus, Randolph jne.?
95. Millist linna on kutsutud võistlustantsu pealinnaks ning aastast 1920 korraldatakse seal maailma
suurimat ja tuntuimat tantsufestivali?
96. Selle tennisisti näol on tegemist ühe maailma kõigi aegade edukaima paarismängijaga, kes võitis
1960.-70. aastatel paarismängus 9 ja segapaarismängus 6 suure slämmi tiitlit. 1967.a abiellus ta lõunaaafriklannaga ja sai ka selle riigi kodakondsuse. Pärast sportlaskarjääri lõppu on tegutsenud treenerina,
kuid selle aasta kevadel mõistis kohus ta vägistamiste ning seksuaalsete rünnakute eest kuueks aastaks
vangi. Kes? Teda on oma hoolealuste seksuaalses ründamises süüdistatud varemgi ning 2012. aastal
eemaldati ta seetõttu tennise Kuulsuste Hallist.
97. Kes on see lõuna-aafriklane, kes ainsa sportlasena väljastpoolt Euroopat ja USA-d on võitnud
rohkem kui korra maailmameistritiitli motokrossis?
98. Milline ajakiri?
•
Ajakiri asutati 1935. aastal ning ilmub tänapäeval u 300 000 eksemplaris;
•
Propageerib peamiselt kulturismi ja fitnessi kui elustiili;
•
Ajakirja pikaajaliseks väljaandjaks oli Arnold Schwarzeneggeri mentorina tuntust kogunud Joe
Weider;
•
Ajakirjal on ka sõsarväljaanne Flex.
99. a) Millises linnas leidsid 1977. aastal aset esimesed maailma karikavõistlused kergejõustikus?
b) Kes oli tollal USA 4 x 400 m teatemeeskonna ankrumees, kes sai jooksu ajal vigastada ning katkestas,
mistõttu Saksa DV tuli võitjaks meeste üldarvestuses?
100. Tegemist oli edukaima käsipalliklubiga Saksa Demokraatlikus Vabariigis, kes võitis enne riikide
taasühinemist 10 meistritiitlit. Ainsa Ida-Saksamaa klubina on suudetud võita korra ka ühinenud
Saksamaa meistritiitel (2001). Mis linna klubist on jutt?
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Vastused:

24. Natalja (Natasha) Zvereva
25. Jeff Carter ja Drew Doughty, Kanada ja Los

1. a) Cammi Granato

Angeles Kings (2014)

b) Angela James ja Geraldine Heaney

26. Madison Bumgarner

2. Judo (pildil praegune kuumim, ent mitte enam

27. Franziska van Almsick (10 medalit – 4 hõbedat

võitmatu MMA-staar Ronda Rousey)

ja 6 pronksi)

3. Thomas Hicks (USA, olümpiavõitja 1904. aastal) 28. Klose
4. Kaplinn

29. a) Colin Chapman

5. Garmisch-Partenkirchen 1936 (ühendamine

b) Jim Clark

toimus 1935. aastast)

30. Huntington Beach

6. Zahovic, isa Zlatko ja poeg Luka

31. a) Alicante;

7. Automotospordi ringradade projekteerija

b) Göteborg

8. Robert Fischer, mainitud sündmus tema

32. 10 km suusatamine, kiirlaskumine

tiitlimatš Boriss Spasskiga 1972. aastal

33. Adam Malysz

9. a) tennis;

34. Wynton Rufer

b) kriket

35. Detroidis

10. Hans Günter Winkler, Anky van Grunsven

36. Wanamaker Mile

11. Võrkpall

37. POC

12. Jenny Jones

38. Kerry Lynch (USA)

13. México (1968) ja Barcelona (1992). Montreal ei 39. Jacqueline Freney (Austraalia – 8 kuldmedalit
sobi vastuseks, sest esimest korda korraldati seal

ujumises)

vormel-1 etapp 1978. aastal.

40. Pot Black

14. Hollandi Antillid

41. Argentiina. Crucero General Belgrano Primera

15. Greta Andersen (Taani, 1948. a olümpiavõitja

División

100 m vabaltujumises)

42. Iluuisutamine. 1964 võitis kulla naiste

16. Maxi Herber

üksiksõidus Sjoukje Dijkstra

17. a) Küpros (1,1 milj elanikku)

43. Gary Gubner (USA)

b) Rumeenia ( u 20 milj elanikku)

44. Honduras (Uus-Meremaa, El Salvadori ja

18. Daniela Silivaş-Harper

Boliivia rekord on kuus.)

19. Ernie Terrell (WBA tšempion aastatel 1965-67, 45. Jacky Ickx ja Eddy Merckx
õde Jean Terrell)

46. Curry (Dell, Stephen ja Seth)

20. Patrick O'Callaghan

47. Bulgaaria (1976, 6 kaotust)

21. David Storl

48. Minardi

22. Bilbao Athletic

49. Glasgow Celtic (1967)

23. Uganda (pealinnas Kampalas)

50. The Cat
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51. 11 sekundit 100 m jooksus (jooksis 4 m/s

74. Derek Redmond (Suurbritannia)

taganttuulega aja 10,8)

75. Gil Vicente

52. Hokimängija

76. Manuel Pellegrini (Manchester City peatreener)

53. a) Ujumine (50 m vabalt)

77. Inga Artamonova-Voronina

b) Togo

78. Gerda Weissensteiner (Itaalia, kelgutamine ja

54. Kvitfjell

bobisõit)

55. Thomas Fogdö

79. ÜRO

56. Hukkusid I maailmasõjas

80. Shaquille O’Neal (1994)

57. Austraallane

81. a) Lyon;

58. Conn Smythe

b) Bukarest

59. Kahte

82. Usbekistan

60. 7 minutit (finaalmängus 10 minutit)

83. Roberto Durán

61. Andreea Răducan (Rumeenia)

84. Meeste korvpalli EM-võistlused

62. Edouard Manet

85. Kuuba

63. a) Christoph Eigenmann (Šveits) – sprindietapp 86. New Orleans Saints
Münchenis 31.12.2006

87. Need võistkonnad kasutasid võistlussärkidel

b) Tobias Angerer

vana head numeratsiooni 4-15.

64. 5 aastaks (Liverpool 10 aastaks, hiljem keeldu 88. Lev Jašin (1963), õige ka Nadine Angerer (2013)
lühendati 6 aastale)

89. a) Andorra;

65. 1948 (medalivõitjad olid Harrison Dillard ja

b) Malta

Barney Ewell USAsta ja Lloyd LaBeach Panamast.) 90. Sambadroom
66. Ryan Lochte

91. a) Willie Mays

67. Lou Marsh

b) Hank Aaron

68. Coop

92. Arnold Palmer

69. a) Paarismäng (foursome);

93. Kabaddi

b) Neli-pall (four-ball)

94. Trampoliinihüpped

70. Karch Kiraly

95. Blackpool

71. ProCar

96. Bob Hewitt

72. Nelson Piquet juunior

97. Greg Albertyn

73. a) Mika Myllylä – MM-kuldmedal 50 km

98. Muscle & Fitness

distantsil (1999);

99. a) Düsseldorf;

b) Andrus Veerpalu – hõbe

b) Maxie Parks

Õige ka a) Matti Heikkinen – MM-pronksmedal 15 100. (SC) Magdeburg
km distantsil (2009);
b) Andrus Veerpalu - kuld

