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1 2023. aasta põhja suusaalade MM on esmakordselt 
Sloveenias, toimumiskohaks Planica. Kes oli aga sloveenide 
konkurent neil valimistel, kes ainsa huvilisena teenis 2025. 
aasta sama MM-i korraldusõiguse? Seal on varem peetud 
üks põhja suusaalade MM, seda peaaegu 25 a tagasi. 

 

2 Värskeimas James Bondi filmis No Time To Die kannab Rami 
Maleki kehastatud peapahalane sama perenime, mida üks 
endine tennise maailma esireket. Mis perenime? 

 

3 Isa August oli Jüri Tammele suur eeskuju. Kui paps suutis 
ühe käega teha tulemuse 3.10, siis miks poleks kahe käega 
poeg pidanud püstitama maailmarekordit? Mis alal see 
3.10 tulemus sooritati? 

 

4 Kes on täna WBO, WBA (nn super champion), IBF ja IBO 
vaates poksi raskekaalu maailmameister? 

 

5 Millise NBA klubi eest jooksevad algaval hooajal väljakule 
nii munk kui ka nunn ehk Malik Monk ja Kendrick Nunn? 

 

6 Dakari ralli tsiklite arvestust domineeris viimased pea 20 
aastat KTM. Nende võim murti 21. sajandil alles kahel 
viimasel aastal – ehk mis tuntud tootja mootorrattaga 
sõitsid nii Dakari ralli mullune võitja Ricky Brabec kui 
selleaastane parim Kevin Benavides? 

 

7 Mis spordiala rahvusvaheline katusorganisatsioon WL 
tunnistab USA ja Kanada põlisrahvaid ainsana iseseisvate 
koondistena rahvusvahelises vaates? 

 

8 Kes oli esimene naisujuja, kes võitis ühtedel 
olümpiamängudel 4 kulda, lisaks tasub mainida, et kõik 
tulid maailmarekordiga? 

 

9 Milline väga tuntud sportlane on end kirjeldanud kui 
"kablinasiaat“ (cablinasinan)" ehk segu kaukaaslasest, 
mustanahalisest, indiaanist ja asiaadist? Foto on ehk 
segav, aga aitab nö tuletada.  

 
 

 

10 Kes on pildil olev 

“korstnapühkija”? 
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11 Mis nime all võistles 1908. ja 1912. aasta 
olümpiamängudel Austraalia ja Uus-Meremaa 
ühiskoondis? 

 

12 Kes on tennise ainuke kahekordne individuaalne 
olümpiavõitja? 

 

13 Meeste 100 meetri jooksu edetabel läbi aegade on Usain 
Bolt ajaga 9,58 esimene ning Maurice Greene ajaga 9,79 
kümnes. Top 10s on 5 USA sprinterit ja 4 Jamaica sama ala 
harrastajat. Mis riigi esindaja kuulub siia seltskonda 
ainsana väljaspool nimetatud riike?  

 

14 Millisel 1950 esmakordselt ehitatud Austria 
suusahüppemäel on sündinud naiste suusahüpete ajaloo 
pikimad õhulennud, sh Daniela Iraschko maailmarekord 
200 m? Absoluutne maailmarekord on seal sündinud kolm 
korda, viimati 1986… 

 

15 1972. aastal valis Sports Illustrated aasta sportlaseks 
esmakordselt naise. Kelle? 

 

16 Kes tuli aastal 2008, esindades Soome klubi Delta, esimese 
eestlasena tuntud Jukola orienteerumise teatejooksu 
võitjaks? 

 

17 Näete ühe ka F1 kalendris olnud ringraja skeemi 2000. 
aastatest. Seal on peetud ka olümpiamängude 
maanteerattavõistlusi. Mis ringrada? 

 

 

18 Tokyo olümpiamängude judoturniiri üks suurüllatusi 
oli 2010. aastate dominaatori Teddy Rineri 
ilmajäämine meeste raskekaalu kullast. Küsime aga, 
mis riigi kodanik (kes oli viie aasta eest Rios 
poolraskekaalu olümpiakuld) võitis raskekaalu kulla? 
 

 

19 Pildil on ühe tuntud spordialaliidu üpris värske (aastast 
2019) president Hamane Niang. Mis spordialaliitu ta juhib?

 

 

20 Kuulete ühe 2021 60. juubelit tähistava endise tippsportlase 
lauldud singlit Goin’ For The Gold, millega küsitav rihtis 
pääsu sama-aastase LA olümpia ametlikule albumile. Kes 
seda esitas? 
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21. Kuni aastani 1998 kuulusid USA-s Holyoke’is asuva rahvusvahelise võrkpalli kuulsuste halli 
ainult USA päritolu isikud. Küsime aga esimest mitte-ameeriklasest Kuulsuste halli liiget. 
Küsitav 1933-2010 elanud mees tuli mängijana 1964 olümpiavõitjaks ning 1960 ja 1962 
maailmameistriks. Hiljem oli ta NSVL meeskonna peatreener ning kolmel perioodil 
ajavahemikus 1976-1998 FIVB asepresident. Nimevihjet võib otsida ka ca 30 a taguste NSVL 
tennisistide seast. Kes? 
 

22. USA profiliigade vanim kogu aeg ühes linnas ja sama nime all tegutsenud tiim loodi 1883, klubi 
nimi tuletati asukohalinna elanike hüüdnimest. Oma esimese MLB tiitli võitsid nad aga 
viimastena algsest 16 tiimist, seda alles aastal 1980. Teine World Seriesi võit tuli 2008. Klubi 
maskott, rohelist värvi lind Phanatic on USA profiliigade üks tuntumaid maskotte (vt ka pilti). 
Koduareen kannab Citizens Park Arena nime. Mis linna mis klubi (üks õige komponent = 1 
punkt)? 

 

 
 

23. Küsime Itaalia kõrgliiga klubi, kelle koduareeniks on ka 1990 MM-mänge võõrustanud Dacia 
Arena ning kelle viimaste aastakümnete parim periood Serie A-s oli 1990te II pooles, mil Oliver 
Bierhoffiga ründelinis jõuti ka Serie A esikolmikusse (korra 1950ndatel on oldud ka teine). 1896 
asutatud klubi on Serie A vanuselt teine sats. Klubi tuntuim hüüdnimi on Bianconeri, näete ka 
tiimi logo fragmenti.  Mis klubi? 

 

24. Korduvalt on küsitud 1980. aasta Lake Placidi talimängude 15 km murdmaasuusatamist ja 
Mieto-Wassbergi ühe sajandiksekundi stoorit. Küsime aga: kes oli tolle võistluse pronksimees? 
Sündinud 1956, võistles tipptasemel aastani 1987, MK-sarjas üks individuaalne etapivõit ning 
1985. aasta individuaalne 3. koht, pluss kaks teatekulda aastaist 1982 ja 1985.. Küsitav pole 
oma pere ainus suusakuulsus, tuntud eks-tippsuusataja on ka ta abikaasa. Kes? 
 

25. See autosportlane võitis 1985 vormel-
Fordi festivali ning Eddie Jordani tiimis 
kaks aastat hiljem Briti F3 
meistrivõistused. Aasta hiljem elas ta 
F3000 etapil Brands Hatchis läbi 
raskete jalavigastustega lõppenud 
avarii, kuid 1989 debüteeris 
Benettoniga F1-s. Mõningate 
pausidega osales ta F1 MM-il aastani 
2000, teenis kolm etapivõitu ning 1995 
Michael Schumacheri tiimikaaslasena 
MM-i neljanda koha, samuti võitis 
1991 Le Mansi 24 tunni sõidu. Hiljem 
on toimetanud näiteks F1 

teleajakirjanikuna. Kellest on jutt 
(pildil)? 
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26. Kuidas nimetatakse juba alates 1950ndast aastast alates bridži 

maailmameistrivõistluseid? Seda võisteldakse igal paaritul aastal World Bridge 
Federationi (WBF) egiidi all Veneetsia karika (naised) ja d'Orsi Bowli (seeniorid) 
kõrval. Võistlustööd esindavad ametlikult nii WBF -i tsoone kui ka riike, seega on 
see tuntud ka kui maailma tsoonide avatud võistkondade meistrivõistlused. 
Tegemist on vanima üritusega, mis annab bridži maailmameistri tiitli. Pildil olev 
karikas antakse võitjameeskonnale ja see on nime saanud avaturniiri 
toimumiskohast saarestiku  järgi.  
 

 

27. Selleaastasel Indy 500 võidusõidul liitus selle neljakordsete võitjate klubiga esimene mitte-USA 
võidusõitja. Karjäär sai tal alguse Lõuna-Ameerika väikevormelitel, jätkus Briti F3 sarjas ning 
edasi USA-s. Indy 500 on võitnud ta veel 2001, 2002 ja 2009 ning neljal korral on ta tulnud 
Indycari hooaja kokkuvõttes teiseks. Lisaks võitis ta käesoleval aastal koos FIlipe Albuquerque, 
Alexander Rossi ja Ricky Tayloriga ka Daytona 24 tunni sõidu. Oma kombe tõttu võidu järel 
boksitee piirdevõrgule ronida on ta hüüdnimeks „Spiderman“. Kellest on jutt?

28. Pildil oleval 1989. aastal valminud 
staadionil on 150 000 istekohta, millega ta 
kuulub maailma kümne suurema staadioni 
hulka, aga kui arvestada välja autode, 
mootorrataste, hobuste ja muude 
võidusõitude jälgimiseks ehitatud 
ringrajad, spordiareenid ja eriotstarbelised 
staadionid, on ta maailma suurim 
tänapäevane staadion, mis võimaldab 
korraldada kergejõustiku- ja eeskätt 
jalgpallivõistlusi. Mis linnas see asub ja mis 
nime staadion kannab? 

 

 

 
29. See 1974 sündinud ja 198 cm pikkune, 

Istanbuli lähedalt Yalovast pärit 
korvpallur oli nullindatel kahel 
perioodil Ateena Panathinaikose üks 
liidreid, eriti hea käega oli ta kolmeste 
viskamisel. 2004-05 mängis ta lühikest 
aega ka NBA-s Seattle’i meeskonnas, 
lisaks on karjääri jooksul ta patsutanud 
palli veel näiteks Ateena AEK-s ning 
kolmes erinevas Istanbuli tippklubis. 
Hiljem on tegutsenud 
korvpallivaldkonnas muudes eri 
ametites. Türgis on palju kõmu 
tekitanud ka ta eraelu (sh suhted ja 

abielud modellide ja muidu 
seltskonnategelastega). 2001. aasta 
korvpalli EM-i hõbedases Türgi 
koondises kandis ta ka kaptenipaela. 
Kellest on jutt? 

 

30. Küsime 1969-2008 UEFA egiidi all peetud, eeskätt suviti, paljudes paralleelgruppides (aastas 
mängiti välja kuni 11-12 karikat) mängitud üle-euroopalist jalgpalli karikasarja, kus korduvalt 
osalesid ka Eesti tiimid. Enim võite kogusid seal riikidest Tšehhoslovakkia klubid ja üksikutest 
meeskondadest VfB Stuttgart. Mis karikasari? 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Kergej%C3%B5ustik
https://et.wikipedia.org/wiki/Jalgpall
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31. Seda mängu mängiti juba ca 3000 aasta 

taguses Egiptuses ning Euroopasse 
jõudis see arvatavasti 8. sajandil p.Kr 
mauri sõdalastega. Mängu peetakse 
kabe eelkäijaks, ka mängureeglid on 
kabele sarnased. Mis mäng? Näete ka 
mängulaua algseisu. 

 

 
 

32. Fotol olevate meesterahvaste arvele 
jääb oma riigi esinduskoondises kokku 
205 mängu ja 64 väravat. Nimetage 
nende ühine perekonnanimi.  

 

33. Mis olümpiamängud (aasta ja linn, 1 õige annab 1 punkti)? 

 Osales 1158 sportlast 37 riigist; 

 USA teenis täpselt ühe kuldmedali; 

 6 kandidaatlinnast kokku tervelt 5 (sh küsitav linn) on enne või hiljem olümpiamänge 
võõrustanud; 

 Esmakordselt oli mängudel oma (mitteametlik) maskott; 

 Ühel võistlusalal esialgne võitja diskvalifitseeriti päras seda, kui kohtunik oli udus 
võistlusrajal kõndinud. 

 

34. Üks 20. sajandi edukaimatest olümpiapurjetajatest on see Ida-Berliinist pärit mees. 1976 tuli 

ta olümpiakullale Finn-klassis üksinda ning 1988 ja 96 Solingul roolimehena; 21. sajandi alguses 

oli ta Ameerika karikal Alinghi tiimi spordidirektor. Tallinna olümpiaregatil seilas ta Finniga ning 

oli üldarvestuse viies. Kokku osales ta kuutel olümpiamängudel. Kellest käib jutt? 

 
35. Küsime 1969 Reunioni saarel sündinud käsipallurit. 2001 valiti ta Prantsusmaa aasta 

sportlaseks ning tänini on ta enam kui400 koondisemänguga Prantsusmaa 
rekordiinternatsionaal. Küsitava poeg oli üks selleaastase olümpiavõitjate tiimi liikmeid. Muud 
saavutused on muuhulgas kaks MM-kulda ja Barcelona olümpiapronks. Kes? 
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36. Täna tähistab 61. sünnipäeva see kolmekordne motoringraja kõrgeima klassi maailmameister. 
Kolm 500 cm3 klassi tiitlit tulid aastail 1990 kuni 1992 ning 95 stardist kogunes 24 etapivõitu. 
Karjääri lõpetas 1993 Itaalia GP-l toimunud kukkumine, mille tõttu jäi küsitav alakehast 
halvatuks, hiljem on ta tegutsenud nii tiimiomanikuna kui ka täna USA motoringraja 
meistrivõistluste promootorina. Kellest on jutt? 
 

37. Pildil olev ujuja võitis Tokyo olümpial 
nii 200 kui 400 m vabaujumised, 
viimasel distantsil lüües ka olümpiatel 
individuaalvõistlustel seni löömatuna 
püsinud Katie Ledeckyt. Kes on see 
2000 Tasmaania saarel sündinud 
naisterahvas? 

 
 

38. Mis spordiaasta (+/- 1 aasta: 1 punkt)? 
 

 Margaret Courtile läks tennise Suur slämm; 

 NHL-i meistriks tuli 29 aasta järel Boston Bruins, kes võitis finaalis St. Louisi; 

 Eddy Merckxile läksid nii Giro kui Tur de France’i üldvõidud; 

 Sündisid näiteks Alonzo Mourning, Marco Pantani, Alan Shearer, Edwin van der Sar; 

 Surid Vince Lombardi, (arvatavasti) Sonny Liston, Bruce McLarn, Jochen Rindt. 
 

39. Nelja hüppemäe turneel on seni võitnud kolm sportlast ühel hooajal kõik neli etappi. Huvitav 
tõsiasi on aga, et nn “suurt slämmi” võites, on nad kõik 3 osutunud võitjateks koguni viiel etapil 
järjest, võites siis kas eelneva hooaja viimase või järgmise hooaja esimese etapi. Küsime täna 
aga sportlast, kes võitis esimesena 4-hüppemäe tuuril 5 etappi järjest: 1957-58 kaks viimast 
ning 1958-59 kolm esimest. Tegu on olümpiavõitja ja maailmameistriga ning esimese 
mittepõhjamaalasega, kellele on omistatud Holmenkolleni medal. Kes? 

 
40. Kes on pildil olev New York Knicksi ultrafänn? 
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41. Selles Šveitsis, Graubündeni kantonis asuvas külas on 21. sajandil korraldatud kuued 

mäesuusatamise MK-sarja finaalid, viimati 2021. Veelgi enam, mitmeid kordi on samas peetud 
ka Tour de Ski etappe ning 2025 toimub samas laskesuusatamise MM. Kohalikus retoromaani 
keeles on külanimi Lai, aga küsime tuntumat, saksakeelset nime! 
 

42. Näete pildil 1953 Milano lähedal 
sündinud jalgpallurit, kes on üks kuuest 
mängijast, kes võitnud kõik  viis UEFA 
poolt tunnustatud  klubide 
rahvusvahelist karikasarja. Itaalia 
koondise kaitseliini üks talasid oli ta üle 
kümne aasta, mängides 78 mängu, 
lüües kaks väravat ning tuli 1983´2 
maailmameistriks. Klubikarjääris 
kogunesid need karikad Torino 
Juventuse ridades, keda ta esindas 
1974 kuni 1988. Pärast sportlaskarjääri 

lõppu oli ta Juve skaut. Küsitav hukkus 
1989 Poolas juhtunud liiklusõnnetuses. 
Kellest on jutt? 

 
 

43. Selleaastaste, Pokljukas peetud laskesuusatamise MM-võistluste meeste sprindikuld läks 
üllatuslikult ühele Soome juurtega rootslasele. Täna 26-aastasele sportlasele oli see ka seni 
esimene ja ainus MK-etapivõit, individuaalses MK-sarjas oli ta lõppenud hooajal kümnes. Kes 
on see sportlane? 

 
44. Kes on meeste kümnevõistluse ajaloos ühel ja samal aastal toimunud võistlustel ületanud 

8000 punkti piiri enam kordi, täpsemalt seitse korda (kokku karjääri jooksul 12 korda)? 
Vihjeks, et 22 aastat oli küsitav abielus Suurbritannia kaugushüppaja Mary Rand`iga, kellega 
on ka kaks tütart (Samantha ja Sarah), lisaks oli ta maailmarekordiomanik ning enam kui 50 
aasta eest olümpiavõitja. 

 
45. Küsime jalgratturit, kes on korra 

võitnud Tour de France’i ja kaks korda 
Vuelta, kõik 1980. aastatel. Võidukal 
Touril tuvastati kusjuures tema uriinis 
keelatud ainete kasutamist varjava 
toimega ainet probenetsiidi. Samas 
teda ei kõrvaldatud võistlustelt, kuna 
UCI ei tunnistanud seda ainet 
dopinguna. Aasta enne Touri võitu oli 
ta napilt teine, tookord läks Touri võit 
Iirimaale. Kes on see 1960 sündinud 
rattamees (pildil)? 
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46. See Odessas 1925 sündinud maletaja 

oli nooruses heatasemeline korvpallur, 
kuid maailmasõja järgselt pühendus 
mõttemängudele. Oli kahekordne NSV 
Liidu meister, neist teine tiitel tuli 54-
aastaselt 1979. 1991 tuli teiseks 
veteranide male maailmameistriks. 
1962. aasta kandidaatide turniiril jagas 
Paul Keresega punktidelt 2-3. kohta. 
Tegutses ka Karpovi ja Spasski 
treenerina. Suurmeister alates aastast 
1952. Küsitav suri 1998 Moskvas. 
Kellest on jutt? 

 

 
47. Ainult 3 NBA mängijat ei ole kunagi visanud hooaja keskmiseks punktisummaks vähem, kui 20 

punkti mängust. Kes? (2 õiget = 1 punkt) 

 

48. Mis aasta ja milline selle aasta jalgpalli maailmameister? Koondises olid seejuures: Hector 
Baley, Rene Houseman, Daniel Killer, Ruben Paganini. 1 õige komponent = 1 punkt. 

49. Naiste 100 m jooksus on maailma kõigi 
aegade edetabeli esikolmikus Florence 
Griffith-Joyner ja kaks jamaikalannat. 
Kes on aga neljanda koha omanik, 
kelle aeg on 10,64 sekundit ning 
suurim saavutus Daegu MM-tiitel 
kümne aasta eest? Võib mõelda nime 
leidmisel ka tuntud kaasaja 
pesapalluritele. Näete ka pilti. 
  

50. Küsime kontaktsporti, kus mängivad kaks 
viieteistkümneliikmelist võistkonda. 
Maailmas tegutseb umbes 1250 
amatöörliigat, peamiselt Ameerika 
Ühendriikides. Mäng koosneb seeriast 
lühikestest rüselemistest (jams), kus 
mõlemad meeskonnad määravad segaja 
(kes kannab kiivril ainulaadselt tähte) ja 
neli blokeerijat, et uisutada rada mööda 
vastupäeva. Jammer kogub punkte 
vastasmeeskonna liikmete lappamisega. 
Meeskonnad üritavad takistada vastase 
segajat, abistades samal ajal oma segajat - 
tegelikult mängivad samaaegselt nii 

rünnakut kui ka kaitset.  Mis imeala see on 
(näete ka väljaku skeemi)?. 
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51. Kes on pildil olev, kuue aasta 
tagune Kaia Kanepi 
saatusekaaslane ehk French Openi 
neidude turniiri võitja? Küsitav on 
sündinud New Yorgis, kuid esindab 
Euroopa riiki, ning hetke WTA 
edetabeli 13. koht on ta karjääri 
seni kõrgeim koht. Kellest käib 
jutt?  

     
52. Fotol on isa ja poeg, isa oli 1980. aastatel lootustandev kümnevõistleja ja Saksamaa 

olümpiakandidaat, kuid liiklusõnnetuses saadud silmavigastus sundis teda karjääri 

lõpetama. Elutee viis tema USA-sse ning abielust Taivani päritolu naisega sündinud poeg 

on maailma tipus hoopis teisel alal kui kergejõustik. Nimetage perekonnanimi. 

 
 

53. NHL-i rekord ühes mängus kogutud 
punktide (st värav + sööt) kohalt 
ühes mängus on 6+4. Aasta oli 
1976 (7. veebruar) ja vastasseis oli 
Toronto vs Boston. Mängu lõppseis 
11:4. Nii, et Gretzky ei sobi. Aga 
küsitav viskas otsustava värava ka 
Canada Cupil 1976, ja osalused olid 
ka jäähoki MMi-il 1982 ja 1983. 
1950 sündinud mängumees 
mängis aastail 1970-85 Toronto, 
Philadelphia ja Detroidi klubides 

ning viskas kokku 484 põhihooaja 
väravat. Kes (vt ka pilti)? 

 

 
 

54. See 1969 Osakas asutatud ettevõte jõudis spordihuviliste teadvusse aastal 1983, mil nende 
videomäng Track & Field (või ka Hyper Olympics) osutus turul ülipopulaarseks, taastades 
pärast Pongi mahakäimist märgatavalt huvi spordi videomängude vastu. Kolme asutaja 
perenimest kujundatud nimega ettevõtte kontor asub täna Tokyo Ginza linnaosas ning 
muul mänguturul tuntakse neid näiteks Castlevania seeria järgi. Ka spordimänge (sari 
Hyper Sports) pole unustatud. Mis ettevõte?  

 
55. Natuke ka koomiksite sporti: millisel alal tuli Piraaja-klubi koomiksis olümpiavõitjaks 

USA koondis koosseisus Sidney Fernfilter, Enos Pork, Ernest Floyd ja Arnold Anoldski? 

P.S. Finaalis alistati seal Rootsi. Esimene põhimõttelt sama mõttega võistlus Eestis muide 

peeti 1926 ning üpriski popid olid need sovetiajal (selle eest 1 punkt). 
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56. 1966 Anaheimis vendade Van Dorenite poolt loodud ettevõte on tänaseks üks maailma 
juhtivaid ekstreemspordi (eriti rula- ja lumelauasõidu) jalatsite valmistajaid. Ettevõtte 
hüüdlause on „Off The Wall“ ning populaarseim kingamudel Half Cab. Spondeeritakse 
erinevaid rula- ja BMX võistlussarju üle maailma, oma kingamudelid on muuhulgas ka Metallica 
liikmete nimelised. Mis ettevõte/kaubamärk?  
 

57. Mis spordialast käib jutt? 
 

 OM medalitabelit juhivad 33 kullaga USA ja SDV 

 Alates 1976. aastast on olümpiatel alati jagatud 14 medalikomplekti; 

 Edukaimad olümpiasportlased üksikult tulevad aga Briti saartelt ja Rumeeniast; 

 Vanim seni tegutsev selle ala klubi kannab Leander Club’I nime; 

 Rahvusvaheline alaliit on lühendiga FISA. 
 

58. Naiste sportronimise esimene 
olümpiavõitja on pildil. 1999 sündinud 
sportlane on ronimise mitmevõistlust 
domineerinud 5 viimast aastat ning 
teeninud 31 MK etapivõitu. Aastail 
2018 ja 19 on ta valitud ka oma 
kodumaa aasta naissportlaseks, 
realistlik tundub see tiitel ka 2021. 
Kellest käib jutt? 
 

 
59. Näete  1999 Aachenis sündinud, 190 

cm pikkust jalgpallurit. Küsitav on 
Meistrite Liiga selleaastane võitja ning 
noorim mängija, kes Saksamaa 1. 
Bundesligas jõudnud vähemalt 100 
mänguni. Oma A-rahvuskoondises on 
ta tänase seisuga pidanud 22 mängu ja 
löönud 6 väravat, lisaks on noorim selle 
riigi eest EM-il värava löönud pallur. 
Kellest käib jutt? 

 

 
60. Kunagi olen küsinud Atlanta olümpia ühte tunnuslugu Reach, mida esitas Gloria Estefan. Kes 

aga esitas teist Atlanta olümpia tunnuslaulu, David Fosteri kirjutatud lugu The Power Of A 
Dream, mida ka kuulete?
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VASTUSED 

 
1. Trondheim (Norra) (M) 
2. Safin (tennisist Marat ja pahalane Ljutsifer) (M) 
3. Teivashüpe (K) 
4. Oleksandr Ussõk (Ukraina) (M) 
5. LA Lakers (H) 
6. Honda (M) 
7. Lacrosse (M) 
8. Kornelia Ender (H) 
9. Tiger Woods (K) 
10. Lauri Aus (H) 
11. Australaasia (M) 
12. Andy Murray (J) 
13. Keenia (K) 
14. Kulm (Bad Mitterndorf) (H) 
15. Billie Jean King (K) 
16. Olle Kärner (J) 
17. Fuji (International Speedway) (M) 
18. Tšehhimaa (J) 
19. FIBA (H) 
20. Carl Lewis (M) 
21. Juri Tšesnokov (J) 
22. Philadelphia Phillies (H+M) 
23. Udinese Calcio (M) 
24. Ove Aunli (K+M) 
25. Johnny Herbert (M) 
26. Bermuda (Bowl) (K) 
27. Helio Castroneves (Brasiilia). Varasemad neljakordsed võitjad AJ Foyt, Al Unser ja Rick Mears (M) 
28. Pyongyang (1. mai nimeline staadion) (K) 
29. Ibrahim Kutluay (M) 
30. Intertoto Cup (M) 
31. Alkerk (J) 
32. Laudrup (Brian, Finn ja Michael) (K) 
33. Grenoble, 1968 (M) 
34. Jochen Schümann (SDV/Saksamaa) (M) 
35. Jackson Richardson (M) 
36. Wayne Rainey (M) 
37. Ariarne Titmus (Austraalia) (M) 
38. 1970 (M) 
39. Helmut Recknagel (SDV) (H) 
40. Spike Lee (H) 
41. Lenzerheide (M) 
42. Gaetano Scirea (Itaalia) (M) 
43. Martin Ponsiluoma (Rootsi) (M) 
44. William Toomey (USA) (K)’ 
45. Pedro Delgado (Hispaania) (M) 
46. Jefim Geller (M) 
47. Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant (H) 
48. 1978, Argentina (K) 
49. Carmelita Jeter (USA) 
50. Roller derby (K) 
51. Paula Badosa (Gibert) (M) 
52. Schauffele – isa Stefan, poeg Xander (Tokyo OM golfi olümpiavõitja) (M) 
53. Darryl Sittler (K) 
54. Konami (M) 
55. (Põdra)lüpsmine (Eestis tava-lüpsmine, see annab 1 p) (H) 
56. Vans (J+M) 
57. Sõudmine (M) 
58. Janja Garnbret (Sloveenia) (M) 
59. Kai Havertz (Saksamaa) (M) 
60. Celine Dion (M) 

 


