
1. Euroopa kultuuripealinnade nimetust on välja antud juba 1985. aastast alates. Esimesena 
kandis seda üks olümpialinn. Milline? 
 
2. Selle spordiala esimesed Eesti meistrivõistlused peeti 1916. aastal, kusjuures oli tegemist  
esimese sportmänguga, milles selgitati Eesti tšempionid. Mis alal? 
 
3. Garmisch-Partenkircheni 1936. aasta taliOM-il võitis ühel näidisalal esikoha sportlane 
tulemusega 154,6 m. Mis alal? Küsitava näidisspordiala levinum variant jõudis hiljem ka 
talimängudele. 
 
4. Ellu ärkas see vaene ja isoleeritud küla 1853. aastal, kui Saksa arst Alexander Spengler 
1848. a revolutsioonis osalemise eest määratud surmanuhtluse eest põgenedes lõpuks sinna 
jõudis. Tol ajal painas kogu Euroopat tuberkuloos ning nutikas külatohter märkas peagi 
kuiva mägedeõhu soodsat mõju kopsuhaigete tervisele. Ta leidis, et külas ei teata 
tuberkuloosist midagi ja avastas, et mujal tuberkuloosi haigestunud külaelanikud paranesid 
koju jõudes kiiresti. 1869. aastal avaldas ta kirjatüki, milles rõhutas, et sealne kliima on 
tervisele kasulik mitte ainult suvel, vaid ka talvel. Maailmakuulsaks sai see kuurort aga 1971. 
aastal, pärast seda, kui seal toimus esimene mailma majandusfoorum. Alexanderi arstist poeg 
Carl Spengler pani aga aluse jäähoki Spengleri karikale, mida samuti selles linnas välja 
antakse. Mis linn? 
 
5. Kes meie praegustest ministritest oli Tallinna olümpiaregati ajal ametis 
medalitseremooniate ajal võitjariigi lippude heiskajana? 
 
6. Kui võtta ette kergejõustiku olümpiaalade meeste Euroopa rekordite tabel, on näha, et 
kõige rohkem rekordeid on praegu brittide käes – 7. Kolm rekordit kuulub ikka veel Ida-
Saksamaale. Kuul ja ketas tulevad ilmselt kohe meelde, aga milline on kolmas (tegija ja ala)? 
 
7. Ayrton Senna hukkus 1. mail 1994 Imolas San Marino GP ajal. Hommikusel võistluseelsel 
koosolekul otsustasid sõitjad asutada oma organisatsiooni (eesotsas Senna, Bergeri ja 
Scumacheriga), mis kaitseks sõitjate huvisid, sest eelmisel päeval oli ajasõidus hukkunud üks 
piloot. Kes? 
 
8. Selle saavutusega tulid esimeste naistena toime Lisa Leslie, Michelle Snow ja Maria 
Stepanova. Millega?  
 
9. Kes kuulusid Usain 
Bolti ja Asafa Powelli 
kõrval Pekingis 
maailmarekordi 
püstitatud Jamaika 
4x100 m võistkonda? 
 
 
10. 1952. aasta 
taliOM- il võitsid 
parissõidus Saksa FV 
paar Ria ja Paul Falk, 
kes esinesid oma 
poiste muusika 
Egmonti ja Oberoni 
saatel. Kes on nende muusikapalade autorid?  



11. Millise spordivahendi ümbermõõt on maksimaalselt 13 cm ja pikkus 30 cm?  
 
12. Georg Lurich pidi teadupoolest 10 päeva soolaputkas istuma politseimeister Tsitserošini 
solvamise pärast. Aleksander Aberg istus 1908. aasta septembris kinni neli päeva kojamehe 
löömise pärast. Miks maadleja kojamehele kallale läks? 
 
13. Ta oli esimene jalgpallur, kes löödi rüütliks, siiani ainus, kes sai selle au osaliseks oma 
karjääri ajal. Temaga täpselt sama nime kandev poeg oli tennisist, kes lapsena võitis 
Wimbledoni poisteturniiri. Profina poeg nii edukas ei olnud. Kes? 
 
14. See Norra suusatamise isaks peetav mees (1825- 97) , võttis 1866 kasutusele painduvad 
sidemed ja lõi juba 1860. aastatel suusahüpete maandumisstiili alused, mida kaasajal 
nimetatakse küsitava  mehe kodumaakonna järgi Telemark´iks.  Tema kunagises suusaonnis 
süüdati ka 1952. aasta taliOM tuli. Kelle? 
 
15. Saaremaalt pärit tuntuim kümnevõistleja on Jaan Lember, kes 1975. aastal tegi üle 7700 
punkti. Mis puu on saarlastel lember? 
 
16. Kes on pildil (paremal) olev 
olümpiavõitja, praegune oma riigi 
olümpiakomitee president? 
 
17. Kellest laulsid Birmingham City fännid? 
I'd rather have a speedboat than a ... 
I'd rather have a raft than a ... 
I'd rather fucking drown than have a ...  
 
18. Autovõidusõidu suureks slämmiks 
(inglise keeles küll Triple Crown) 
nimetatakse Indy 500, Le Mansi 24 tunni 
sõidu ja Monaco GP (teises versioonis F1 
maailmameistritiitli) võitmist. Nii ühel kui ka 
teisel juhul on selle kõigega hakkama saanud 
vaid üks mees, aga loomulikult mitte samal 
aastal. Kes? 
 
19. Millisel kergejõustikualal võitsid Eesti meistrivõistlustel medaleid suusatajad Karl Lont 
(hõbe 1946 ja pronks 1948) ja Aleksi Ilves (hõbe 1951), kahevõistleja Uno Kajak (hõbe 1957) 
ja uisutaja Ants Antson (pronks 1958, hõbe 1959-1960)? 
 
20. See kahekordne Euroopa meister, olümpiavõitja ja Barkeri karika laureaat loobus 
mitmest ahvatlevast pakkumisest, sh kutsus Nikolai Ozerov teda telekommentaatoriks, ja 
asus tööle Moskva tehnikaülikooli kehalise kasvatuse kateedri juhataja asetäitjana. Käinud 
ühel veebruarihommikul rektori juures väitekirja kaitsmise kuupäeva kokku leppimas, sattus 
ta ühte kabinetti peole, kus olla rüübanud omajagu puhast piiritust. Seejärel läks ta 
millegipärast ülikooli ehitatavasse korpusesse ja kukkus kolmanda korruse kõrguselt 
trepišahti. Rahvajutud rääkisid, et mehe tapsid Leningradi pätid, kellele mees oli mõni aeg 
varem kere peale andnud. Spordikuulsust saatis kaks päeva hiljem matustel kümneid 
tuhandeid inimesi, tema hukkumisest teatas ka Ameerika Hääl. Fännid saatsid Uuralitest 
kolmemeetrise valge marmori rahnu mälestussamba tegemiseks. Kellest jutt? 
 
 



21. Stanfordi ülikooli tudeng PhilipKnight jõudis arusaamale, et Ameerika spordijalatsid olid 
liiga kallid ja soovitas oma diplomitöös hakata spordijalatseid tootma odava tööjõuga Aasia 
riikides. 1962. aastal, pärast ülikooli lõpetamist, sõitiski ta Jaapanisse ja kohtus Onitsuka 
Tiger Company esindajatega. Kui nood küsisid, mis firmat nooruk esindab, mõtles ta 
kohapeal välja nime Blue Ribbon Sports. Lõpuks õnnestus tal saada Jaapani spordijalanõude 
impordilitsents, koos treener William Bowermaniga loodigi firma Blue Ribbon Sports. Mõni 
aasta hiljem alustati ka ise tootmisega, mida müüdi Tigeri firmamärgi all. 1972 toodi välja 
uus kaubamärk ja õige pea nimetati selle järgi ümber ka firma. Esimene vabrik USAs avati 
1974. Mis firma? 
 
22. Nimetage riigid, mille kümnevõistlusrekord on parem kui Eestil. 
 
23. Väidetavalt on Kuubal viimase poole sajandi jooksul olnud vaid kolm inimest, keda on 
kutsutud vaid eesnime pidi. Che on ammu surnud, Fidelist ei tea me suurt midagi, kes on aga 
kolmas, vägagi elus olev spordimees, kes on ühena vähestest välismaalastest pälvinud ka NSV 
Liidu teenelise meistersportlase aunimetuse? 
 
24. Esimesed olümpiamargid anti välja 1896 Kreekas. Kus anti aga aasta enne olümpiamänge 
välja maailma esimene nüüdisaegne olümpiamünt? 
 
25. Pärast seda, kui legendaarne jooksja Abebe Bikila autoavariis rängalt vigastada sai ning 
ratastooli aheldati, ei suutnud ta spordist loobuda. Bikila mängis lauatennist ja esindas oma 
kodumaad 1971. aastal suurtel rahvusvahelistel invavõistlustel ühel spordialal, mida Etioopias 
tänapäevasel moel eriti ei harrastata, ka ei kuulu 
Etioopia selle ala rahvusvahelise alaliidu liikmete hulka. 
Ei leidnud internetist ka märki selle kohta, et Etioopias 
vastav alaliit üldse olemas oleks. Mis alaga tegeles Bikila 
viimastel aastatel enne surma? 
 
26. Kes? 
 
27. 100 m murdmaasuusatamise maailmarekord kuulub 
interneti andmetel 2005. aasta seisuga austraallasele 
Paul Murrayle. Üldjuhul on võistlustrass tasane sirge, 
kus finišipaik võib olla stardist ka mõned sentimeetrid 
kõrgemal. Kui palju on 100 meetri kiirsuusatamise MR? 
 
28. McDonald on tuntud-teatud 
kaubamärk. Kuid on teada ka 
sportlane Patrick McDonald, kes tuli 
1920. aastal Antverpenis 
olümpiavõitjaks tulemusega 11,265 
m. Mis alal?  
 
29. Kuidas on reglementeeritud 
murdmaasuusatamisel 
võistlussuuskade minimaalne pikkus?   
 
30. Millise trofee on saanud endale 
poseerimiseks haavatud USA 
merejalaväelased? 
 



31. Kes on pildil? 
 
32. Pekingi olümpiamängude kolm edukamat Aasia riiki 
medalite arvu poolest olid Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapan. 
Milline oli paremuselt neljas Aasia riik? 
 
33. „Blue is the Colour“, mille Chelsea meeskond salvestas 1972. 
aastal, et tähistada meeskonna esmakordset jõudmist 
liigakarika finaali, on üks tuntumaid vutilaule. Koheselt jõudis 
see Briti edetabelis 5. kohale. František Ringo Cechi cover 
„Zelena je trava“ on populaarne Tšehhimaal ja Slovakkias, 
„Green is the Grass“ laulab samal viisil Kanada klubi 
Saskatchewan Roughriders. „White is the Colour“ on 
Vancouver Whitecapsi versioon, ka kasutab sama meloodiat 
Jaapani klubi Montedio Yamamata. Esimesena tehti loost cover juba 1973. aastal ja meist 
sugugi mitte kaugel. Loo pealkiri on vabas tõlkes „Taas rahvas täidab...“ ja loo salvestas klubi 
esindusmeeskond ning seda lastakse iga kodumängu eel. See juba tänavu ühe Eesti klubiga 
mänginud klubi on tulnud oma maa meistriks 20 korda, esindas oma riiki esimesena Meistrite 
liigas. Millise 1907. aastal asutatud klubiga on tegemist? 
 
34. Nimetage helilooja ja sõnade autor! 
 
35. 1948. aasta Londoni olümpiavõitja 100 m jooksus Harrison Dillard (kes on ainsana 
võitnud kulla nii 100 m jooksus kui ka 110 m tj (1952)) tunnistas, et enne olümpiavõitu oli 
tema elu õnnelikem päev see, kui talle 1937. a kevadel, mil ta oli 13 aasta vanune, naelikud 
kingiti. Poiss kasutas naelikuid kuni nende kulumiseni, mis oli suureks õnnetuseks, sest raha 
oli peres väga vähe. Kes kinkis Dillardile naelikud? 
 
36. 1956. a Melbourne`i olümpia oli esimene, mida laiemalt boikoteeriti.Egiptus, Iraak ja 
Liibanon jäid eemale Suessi kriisi tõttu, Hiina RV Taivani porbleemi pärast, Hispaania aga 
teatas diplomaatlikult, et ei osale „keerulise poliitilise olukorra tõttu maailmas ja et rahvaste 
enesemääramisõigust on rikutud“. Kaks Euroopa riiki ütles aga otse välja, et boikoteerivad 
olümpiat seoses Nõukogude Liidu kallaletungiga Ungarile. Mis riigid? 
 
37. 2012. aasta suve OM linna valimisel  hääletas 116 ROK- i liikmest vaid 100. Miks puudus 
16 hääletajat?  
 
38. Kaks olümpiavõitjat teivashüppes pakkusid omal ajal 10 000 dollarit mehele, kes ületab 
fiiberteiba ajastul metallteibaga vähemalt 4.80. Kes olid need kaks meest? 
 
39. Kelle luuleread? 
Mind vähe köitis tantsusaal               ... sääl nõtke oda lendas eetris 
kuuvalgus, lepalinnu vidin  ja hõljus ketta kaunis kaar 
vaid oma puhkeaja reas  rind lõikas lõppu sajas meetris 
ma käisin spordimeeste killas. lõi üle lati jalakaar. 
 
40. Mis spordialal sai Eesti võistkond 1994 Lillehammerist fair play karika?  
 
 
 
 
 



1. Ateena 
2. Jääpall 
3. Curling`u kaugvise 
4. Davos 
5. Tõnis Lukas 
6. Thomas Schönlebe 400 m 44,33 1987. aastast 
7. Roland Ratzenberger 
8. Surusid palli pealt korvi (ameeriklannade pikkus 196, Saraatovi venalannal 203 cm) 
9. Nesta Carter, Michael Frater 
10. Vastavalt Beethoven (avamäng) ja Weber (ooper) 
11. Teatepulga 
12. See piinas kassi 
13. Stanley Matthews, sünd 1.02 1915 
14. Sondre Nordheim 
15. Remmelgas 
16. Stefka Kostadinova 
17. Kanu 
18. Graham Hill 
19. 3000 m tj 
20. Valeri Popentšenko 
21. Nike 
22. Tšehhi, USA, Suurbritannia, Saksamaa 
23. Teofilo Stevenson 
24. Helsinki 1951 
25. Vibulaskmine 
26. Kati Tolmoff 
27. 12,58 
28. raskusheites (ümmarguse käepidemega vahendi kaal 56 naela (25,4 kg)) 
29. Pikkus sõltub suusataja kasvust. Väikseim pikkus on sportlase kasv miinus 10 cm 
30. Stanley Cup 
31. Eerik Jago (Pineto Framasil) 
32. Kasahstan 13 medalit 
33. HJK 
34. Arne Oit, Ellen Niit “Suusalumi” 
35. Jesse Owens 
36. Holland, Šveits 
37. kandideerivate riikide ROK- i liikmed ei saanud hääletada 
38. Bob Richards ja Don Bragg 
39. Juhan Sütiste 
40. Kelguhokimeeskond (sai paraOM 5. koha)  
 


