
1. Spordihoone kõrval oleval Rakvere staadionil on 
läbi aegade püstitatud vaid kaks olümpiaalade Eesti 
kergejõustikurekordit. 1935. aastal jooksis Ruudi 
Toomsalu 100 m ajaga 10,7, teine rekord on aga kehtiv 
ka praegu. Kes selle püstitas? 
 
2. Kes? Tema esimene klubi oli Newell`s Old Boys 
(1988-89), viimane Al Arabi (2003-2005). 
 
3. Kui see Lombardia suuruselt teine linn jäi heitluses 
Itaalia GP korraldamise pärast alla Monzale, 
otsustasid kaks noort kohalikku krahvi, kes olid Itaalia 
GP 1921. aastal ellu kutsunud, korraldada fašistliku 
partei toel autode võidusõidu oma kodulinnast Rooma 
ja tagasi. Teekonna pikkuseks oli u 1500 km ja nimeks 
sai see Mille Miglia. Esimene Mille Miglia korraldati 
1927. aastal. Võistluse on võitnud teiste hulgas Rudolf 
Carraciola, Alberto Ascari ja Stirling Moss, kellele jäi 
suurima keskmise kiiruse (üle 159 km/h) rekord. 1957. 
aastal kihutas kummi lõhkemise tagajärjel publikusse 
hispaanlase Alfonso de Portgo sõiduk, lisaks juhile ja kaardilugejale hukkus Guidizzolo külas 
11 pealtvaatajat ja Vatikani survel võistlus keelati. 1977. aastal taaselustati Mille Miglia 
vanade autode paraadina. Mis linnas algas ja lõppes Mille Miglia? 
 
4. See 100 m jooksja oli esimene, kes jäi vahele THG kasutamisega. Vahelejäämine paljastus 
pooljuhuslikult BALCOskandaali käigus, kus paljastati ka Marion Jones ja Tim 
Montgomery. Uurimise alla sattus nimelt tema ukrainlasest treener Remi Kortšemni, kelle 
töökoht oli BALCO hoones. Lisaks THGle tunnistas ta hiljem ka EPO, HGH, 
epitestosterooni, modafiniili, liothüroniini ja insuliin lispro kasutamist. 2006 tuli ta sporti 
tagasi, kuid et ta tunnistas dopingu kasutamist ka enne vahelejäämist, pikendati ta 
võistuskeeldu ja tunnistati kehtetuks ka tema Euroopa rekord ning võeti ära EM kuld. 
Pekingi olümpiale teda ei lastud, ehkki katsevõistlustel tuli ta 10,00ga võitjaks. Kes? 
 
5. Ta oli seitsmekümnendate alguse kindel esinumber 110 m tõkkejooksus, kes püstitas mitu 
maailmarekordit ja võitis maailmarekordiga 13,24 ka Müncheni olümpiakulla. 1974-76 
jooksis ta profina, 1979 taastati tema amatööriõigused, kuid Moskvasse ameeriklased 
teadupoolest ei tulnud ja nii jäi Hot Rod`iks kutsutud mehel teine olümpiamedal saamata. 
Mõnda aega töötas ta treenerine Baton Rouge Southerni ülikoolis, siis hakkas aga tema elu 
alla käima ja ta lõpetas kodutute varjupaigas. Alates 1988. aastast töötas ta Louisiana 
osariigis Port Hudsoni linna paberivabrikus. 1997. aasta 11. novembril leiti tugevate väliste 
põletushaavadega ja kõrbenud kopsudega kunagise spordikuulsuse surnukeha paberivabriku 
naatriumkloraadihoidlast. Politsei tegi kindlaks, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga mürgise 
naatriumkloraadi mahutite tühjendamisel. Kellest jutt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 1929. aastal külastasid Eesti Spordiliidu juhid ja Spordilehe esindajana Harald Tammer 
tollel ajal Vigalas elavat “eesti spordi isa” Jüri Sood tema 80. sünnipäeval. Külastuse 
põhjuseks oli asjaolu, et kihelkonnas, kus auväärne juubilar oli kohaliku Püha Jüri kiriku 
õpetaja, korraldas Jüri Soo 1876 esimese Eesti  nn. turnipeo. Kus?  

 
7. Londoni OM marsivad riigid sisse ilmselt liikmesriikide ingliskeelsete nimetuste järgi. Mis 
riik marsib Kreeka järgi avamisel teisena ja mis riik eelviimasena Suurbritannia ees?  
 
8. Mullu ilmus Inglismaal ühe 
omaaegse jalgpallikuulsuse 
mälestusteraamat „Stand Up 
Pinocchio“. Raamatu autor, 
kes sai 21. jaanuaril 
55aastaseks, mängis 1971-1984 
Liverpoolis, hiljem kaks aastat Sheffieldis. Et ta aga 
sinna meeskonda eriti ei sobinud, loobus ta 
mängimisest juba 31aastaselt. Ta oli tunnustatud kaitsja, kes mängis 42 
korda ka Inglismaa koondises. 1981, kui Liverpool võitis Euroopa 
karika, oli ta klubi kapten. Hiljem oli ta neli aastat Liverpooli 
meeskonna treeneripingil, praegu on Sky Spordi jalgpallikommentaator. Kes? 
 
9. Track and Field Newsi poolt valitud aasta sportlane on tavaliselt jooksja, väljakualade 
mehi satub loetellu harva. Pärast Sergei Bubkat 1991. aastal on see kergejõustikuajakiri aasta 
sportlaseks valinud vaid ühe mittejooksja. Kelle? 
 
10. Kuutel järjestikusel mängul  võitnud Milon Krotosest oli legendaarseim 
antiikolümpiamängude kangelane. Ka tema äi (570—497 eKr.) oli väidetavalt olümpivõitja. 
Kes?  

 
 
 
11. 1950. aastal tuli Eesti NSV kuni 18- aastaste tennisemeistriks nii üksik kui paarismängus 
ning segapaarismängus  hõbe Tartu II Keskkooli abiturient Regina Ojavere. Millega ta veel 
tuntuks sai? 
 
12. Veebiportaal insports.com on spordiposterite kaubamaja. Millest räägib aga portaal 
outsports.com? 
 
13. Millise riigi peaminister teatas, et „ma tahtsin tappa“, pärast seda kui Howard Webb 
määras tema riigi kahjuks 2008. a Euroopa meistrivõistlustel penalti? 
 
14. Quadrathlon on hullude meeste (ja ka naiste) ala. See koosneb täispikast triatlonist, 
millele lisandub pärast ujumist teise alana 20 km ... 
Mida? 
 
15. Piltidel on kaks hokitähte, keda mustanahaliste 
õiguste eest võitlejad peavad „omadeks poisteks“. 
Üks neist peaks olema esimene tõeliselt suur staar, 
kelle üks vanem oli pärit mustalt mandrilt, teine on 
aga praegusaja tuntuim mulatist mängija. Kes? 
 
 



16. Suur kergejõustikumaa Suurbritannia 
võitis Pekingi OMil vaid ühe 
kergejõustikukulla. Kes selle sai? Pildil on ta 
Helsinki MMil, 2006 sai aastase võistluskeelu, 
sest jättis ilmumata kolme dopinguproovi. Ta 
oli ka brittide ainus kullavõitja 2007 Osaka 
MMil. 
 
17. Millisest puust valmistatakse tavapäraselt 
kriketikurikaid? Need kiirekasvulised kuid 
suhteliselt lühikese eluaega puud eelistavad 
niiskeid kasvukohti, Eestis eeskätt näiteks 
veekogude kaldaid. Puit on kerge, sellest 
valmistatud sütt peeti vanasti parimaks 
püssirohu valmistamisel. Selle puu nime kannab Norra ansambel, mida Billboard on 
nimetanud meie aja üheks kõige mõjukamaks progegrupiks. 
 
18. Ameerika jalgpalli mängijad tavatsevad mängu ajaks vedada 
põskedele jämedad mustad triibud. Sellel olevat ka oma praktiline 
mõte. Internetist ei õnnestunud leida mustade triipudega Micheal 
Roosi pilti. Ja kui aus olla, siis tema positsiooniga ja ülesannetega 
mängijal neist triipudest erilist abi polekski. Milleks need triibud 
tehakse? 
 
19. Pärast veredopinguga vahelejäämist teatas see rattur: „Arvata, 
et mulle kanti üle minu isa verd on täiesti alusetu. Kui see nii oleks 
olnud, oleksin ma dopinguproovis vodkaga vahele lennanud.“ 
Kes? 
 
20. Selline, nagu vasakpoolsel pildil, nägi see kuulus staadion välja 2003. aastani, mil see nii 
fännide kui ka arhitektuuriajaloolaste protestidest hoolimata lammutati ja vana staadioni 
asemele ehitati uus, mis oma 2618 peldikuga on väidetavalt selles osas maailmarekordi 
omanik. Mis staadion? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



21. Kes on pildil olev paljas poiss? 
 
22. Camilo Jose Cela on kirjutanud raamatu 
„Üksteist juttu jalgpallist“, ühel teisel Nobeli 
kirjanduspreemia laureaadil on aga 
romaanid „Jalgpall aastal 1860“ ja 
„Pesapallimängija protokoll“, lisaks küllalt 
sportliku pealkirjaga „Kukerpall“. 2005. 
aastal avaldas ta teose pealkirjaga „Hüvasti, 
mu raamatud“. 1963. aastal sündis tal 
ajukahjustusega poeg, kes on kaudselt 
tegelane paljudes tema raamatutes, nii 
räägib ka „Pesapallimängija protokoll“ 
kahest isast, kellel on puudega lapsed. Kes on 
see kirjanik, kes pärast Nobeli preemia 
saamist lubas kirjutamise maha jätta, kuid 
pole seda siiski teinud? 
 
23. Nõukogude Liidus millegipärast kreeka-
rooma maadlust ei tunnistatud ja selline oli 
tolle maadlusviisi nimi vaid umbes aasta 
neljakümnendate aastate lõpul. Hiljem 
kutsuti seda spordiala teadupoolest 
klassikaliseks maadluseks, aga kuidas varem, 
enne 1947. aastat? See nimi on olnud 
kasutusel ka mujal maailmas, tänapäeval seostub aga pigem 
pornotööstusega. 
 
24. Pildil olev mees on esimene, kelle Track and Field News valis 
aasta sportlaseks kahel aastal järjest. Esimesel aastal valisid ta aasta 
sportlaseks ka Sports Illustrated ja ABC Wide World of Sports. Ta 
püstitas viis maailmarekordit ja osales kolmedel olümpiamängudel, aga 
tema saagiks jäi vaid üks hõbemedal. Pärast kolmandat olümpiat hakkas 
profiks. Ta on harras usklik, 1996. aastal olevat ta ajalehe Wichita Eagle 
teatel teinud imeväel kuuljaks aastakümneid kurdi olnud naise. Ka ta ise 
on vaegkuulja. 1996-2007 oli ta Kansase vabariiklasest esindaja USA 
Kongressi Esindajatekojas. Kes? 
 
25. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. 1711. aasta suvel läks kuninganna Anne ratsutama. Mõne miili kaugusel Windsori lossist 
sattus ta tühermaale. Ta leidis, et see oleks hea koht, kus hobused saaksid täiel kiirusel 
kihutada. Sama aasta 11. augustil toimuski seal juba esimene võistlus Tema Majesteedi 
auhinnale, milleks oli hõbetaldrik ja 100 gini. Võistlesid 7 hobust, kes 76kilost raskust kandes 
läbisid kolm korda neli miili. Kuni Teise maailmasõja lõpuni toimus sellel rajal vaid üks 
võistlus aastas, praegu võisteldakse u 25 päeval aastas. Mis rajaga on tegu? 
 

27. Agatha Christie Poirot-loos „Neljanda korruse korter“ on üheks peategelaseks ehk 
mõrvariks, kes tapab oma abikaasa, et saaks abielluda teise naisega, mees, kelle nimi langeb 
kokku 16. detsembril 1967 Manchesteris sündinud kahekordse olümpiavõitja, kolmekordse 
maailmameistri ja eksmaailmarekordiomaniku nimega. Praegu kuulub talle 
amatöörsportlaste promomisega tegelev firma DBX Sport Management ja spordimeditsiini 
kliinik. Kes? 
 
28. Tema isa oli jalgpallur, ema kahekordne olümpiavõitja korvpallis. Tema ise pääses kõigi 
aegade noorimana Venemaa hokikoondisesse, 2004. aastal valis Washington Capitals ta 
esimese valikuna. Mullu jaanuaris sõlmis ta Capitolsiga 13aastase lepingu, mis on läbi aegade 
NHLi kalleim. Ta on läbi NHL ajaloo esimene mängija, kes on ühel aastal võitnud parima 
väravaküti, suurima punktikoguja, parima mängija ja väärtuslikuima mängija auhinna. 
Hokikepi ja kiivri olevat ta mänguasjapoes pihku haaranud juba kaheaastaselt ja keeldunud 
kategooriliselt neist loobumast. Kes? 
 
29. Jörgen ja Anders 
Aucklandi kõrval on 
kolmanda norralasena 
(ajaliselt aga esimesena) 
Vasaloppeti võitnud ka 
üks kahekordne 
olümpiavõitja, kes tuli 
suusatamise kõrval kuuel 
aastal järjest Norra 
meistriks 3000 m 
takistusjooksus. Kes on 
see oma suusakarjääri 
ajal ka lauljana tuntust 
kogunud mees, pildil koos 
Bente Skariga? 
 
 
30. Mõned kuud enne Tokyo olümpiat, 1964. a suvel, saadeti NSV Liidus laiali ühe spordiala 
meeskond. Põhjusi oli aja jooksul kuhjunud. Esmalt tähistati Moskva Dünamo kullavõitu 
NSVL meistrivõistlustel restoranis Aragvi, pidu lõppes traagiliselt. Seejärel jäi kolm 
koondislast vahele kanepi suitsetamisega, üks neist korraldas koondise treeningul veel 
löömingu. Isakestel sai aga mõõt täis, kui Euroopa-turneel käinud koondislased mängisid 
kehvasti ja sisustasid oma aega treeningute asemel poodidest riiete ostmisega, et need hiljem 
kodumaal kasudega maha müüa. Alaliidu otsusega saadeti koondis laiali, üheksa mängijat 
diskvalifitseeriti aastaks või kauemakski. Olümpiale saadeti B-koondis. Mis alast jutt? 
 
 
 
 



31. Kuigi tegemist on etnilise ukrainlasega, peab see 
endine jalgpallur, kes esimese  nõukogude 
vutimehena 1989. aastal Inglise liigasse Ipswich 
Towni siirdus, ennast venelaseks. NSVL koondises 
mängis ta 45 korda, võitis olümpiapronksi 1980, lõi 
1982 MM finaalturniiride ajaloo 1100. värava. 
Temaga täpselt sama nime kandev poeg on 
pääsenud Šotimaa U21 koondisesse, abikaasa Olga 
on esindanud NSVLi olümpial viievõistluses ja 
seitsmevõistluses, tütar Olena/Elena on 
Suurbritannia üks paremaid naistennisiste, kes 
2005. aastal on Margit Rüütliga paaris mängides ka 
ühe väiksema ITF turniiri võitnud. Kellest jutt? 
 
32. Ameeriklaste mälestuspäeva ehk Memorial Day 
tähistamise traditsioon sai alguse 1866. a New Yorgi osariigi Waterloo linnast. Tavapäraselt 
käiakse sel päeval kalmistul, peetakse ülemaaline leinaminut sõdades langenute mälestuseks 
ja lipud langetatakse poolde masti. Korraldatakse ka paraade ja piknikke. Paljude jaoks on 
Memorial Day oluline aga ka seetõttu, et alates 1911. aastast toimub just sel päeval üks oluline 
spordivõistlus. Milline? 
 
33. 1948. Londoni olümpial äratas tähelepanu USA olümpiakoondise liige, 
214 cm pikkune korvpallur, sest nii pikka meest ei olnud eurooplased varem 
väljakul näinud.Üks jaapanlane oskas end isegi tema jalge vahelt läbi 
mängida.. Küsitav mees läks olümpiaajalukku esimese korvpallurina, kes 
kahtedel mängudel võitnud kuldmedali.- nii Londonis kui neli aastat hiljem 
Helsingis, kuna erinevalt teistest profilepingut ei sõlminud ja lõpetas 
karjääri amatöörina. Oli ka esimene mees, kes hakkas regulaarselt pealt 
panema. Kes? 
 
34. Maailmakuulsa Austraalia keskmaajooksja Herbert Elliott´i treener Percy Cerrutti oli 
küsitava filosoofi moodne järgija, kes ülistas tagasipöördumist loodusesse: “Inimene tahab 
magada tähtede all ja tunneb end õnnetuna, kui ei kuule lindude laulu, lillelõhna ja tuule 
kohinat puude latvades!” Cerrutti ise jättis linna, hakkas taimetoitlaseks ning hakkas üksikul 
mererannal oma õpilasi treenima. Kes oli aga see filosoof, keda tunnustatud treener järgis?  
 
35. Skandaalse finaalmänguga lõppenud Mehhiko OM jalgpalliturniiri esimene 
skandaal sündis juba enne turniiri algust, kui üks võistkond tetas, et keeldub 
Iisraeliga mängimast ja eemaldati seetõttu turniirilt. Pildil on selle riigi tippliiga 
logo. Maailmameistrivõistlustel on parimaks saavutuseks pääs teise ringi 1986. 
aastal, kui võideti oma alagrupp Portugali, Poola ja Inglismaa ees. 2008. aast 
lõpetas selle riigi koondis FIFA rankingutabelis 41. kohal. Mis koondisega on 
tegu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. Teise maailmasõja Jaapani rinde 
üheks olulisemaks lahinguks oli Kohima 
lahing, mis kestis 4. aprillist 22. juunini 
1944. Et selle lahingu olulisemad osad 
toimusid Kohima tenniseväljakul ja selle 
ümbruses, on osa lahingust või ka kogu 
lahingut nimetatud ka tenniseväljaku 
lahinguks. Millises riigis asub Kohima? 
 
37. Rakvere-suurune Karuizawa linn 
Jaapanis on ainuke, kus on toimunud nii 
suve- kui ka taliolümpiamängude 
võistlused. Millistel aladel? 
 
38. 2007. aastal teenis sportlastest enim 
Tiger Woods – 128 miljonit dollarit, sellest moodustasid auhinnarahad 22,9 miljonit. Kes oli 
aga enim teeninud valgenahaline sportlane, kelle aastatulud jäid 62,4 miljoniga Woodsile üle 
2 korra alla? 
 
39. Millise riigi hümni kuulete? Loodetavasti on see teil spordiga seoses ikka aeg-ajalt kõrvu 
hakanud. Pekingis jäi see riik paraku kullata. 

 
40. Arv 34,92 ei ole kiiruisutamistulemus, vaid seotud kergejõustikuga. Mis see on? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marko Turban 1996 
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Pythagoras 
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kuulitõuke, ketta- ning vasaraheite sektor 


