
1. Itaalia vahest kõige kuulsam spordiajakirjanik ja catenaccio ideoloog Gianni 
Brera (1919-1992) on märkinud, et kõige ideaalsem jalgpallimäng lõppeb 
tulemusega ... . Mis resultaadiga? 

 
2. Teatud asjaoludel on Eesti meeste vasaraheite rekordiks kinnitatud 1999.aastal 

Jüri Tamme 1984.aastal heidetud 84.40. Samadel asjaoludel võiks naiste 
kettaheite rekord olla 66.42 (praegu on Elju Kubi 65.00) Selle suurepärase 
tulemuse heitis 1986.aastal Kablist pärit ja Moskvasse õpinguid jätkama 
siirdunud naine. 1987.aastal tuli kettaheites tulemusega 65.74 Nõukogude Liidu 
meistriks. Kes? 

 
3. 2008.aasta Pekingi OM-i avatseremoonial said oma esinduse lippu kanda Daba 

Modibo Keita (Mali), Deepak Bista (Nepaal), Sheikha Maita Al Maktoum (Araabia 
Ühendemiraadid), Nesar Ahmad Bahave (Afganistan), Miguel Ferrera 
(Honduuras)ja Bineta Diedhiou (Senegal). Mis spordialal nad võistlesid? 

 
4. Alates 1984.aastast sõidetakse olümpiamängudel purjelaudadel. Alates Pekingi 

OM-ist (2008) on võistlusklassiks RS-X. Varem on sõidetud kolmes 
purjelauaklassis. Millistes. 2 õiget 1 punkt. 

 
5. Kui isa (1949) oli silmapaistev mängija 1970ndatel Euroopa tandril, siis poeg 

(1977) on viimasel kümnendil olnud silmapaistev NBAs. Kuigi mõlemad on USA 
kodanikud, on isa sündinud Hamburgis ja poeg Madriidis. Isa valiti 65ndana 

NBAsse 1971 Phoenix Sunsi poolt, kuid seal ei mänginud. Poeg valiti 1999.aastal 
üldpingereas 6ndana Minnesota Timberwolvesi poolt. Isa tuli Madridi Reali 

ridades kolmel korral Euroopa Meistrite karikavõitjaks (1974, 1978 ja 1980). Ta 
valiti viimase poolsajandi Euroopa klubikorvpalli 50 mõjukama mängija sekka. 

Tema tippaeg oli Realis 1974-1977, kui ta viskas koduliigas keskmiselt 30 punkti 
mängus. NBAs viimati Cleveland Cavaliersi eest mänginud nimekaimust poeg on 
liigas keskmiselt visanud 14,1 punkti. Vahest ilusamad hooajad olid 2000/01 ja 
2001/02, kui ta alustas Minnesota eest algviisikus kõigis 82 mängus. Hinnatud 

täpse kolmepunktiviskajana. Küsime nende ühist perekonnanime. 

 
 
 



 
 

6. 1971.aastal otsustasid Saksa DV spordijuhid vähendada kodumaises hokiliigas 
meeskondade arvu kaheni, tehes nii Ida-Saksa liiga maailmas kõige väiksemaks. 
Küsime, millise kahe linna klubid Saksa DV nii hinnalist meistritiitlit kuni 
1990.aastani jagasid? 

 
7. Ta on ilmselt ainuke Eesti tippvõrkpallur, kes on lõpetanud Kilingi-Nõmme 

Gümnaasiumi. Sündinud 26.IV 1984, 201 cm pikk. Alustas pallimist Pärnu 
võrkpalliklubi juures, kust siirdus Viljandi Gedeon Richterisse. Parimad aastad on 
olnud Tartu Pere Leiva ridades, kus tõusis Eesti koondise kandidaadiks ning 
Schenker liigas paistis silma hea rünnakuefektiivsusega. Tubli rannavõrkpallur, 
kes on mänginud koos Kristjan Kaisiga EM-il. Eelmine hooaeg jäi vahele, kuna 
Pere Leivaga jooksid läbirääkimised liiva. Seetõttu valis ta töömehe elu Rootsis. 
Tuli tänavu Rootsi rannavõrkpalli MV-l pronksile. Tänavu mängib Rootsi 
kõrgliigas Tierp Volley meeskonnas. Kes on see diagonaalründaja? 
 

 
8. Rootsi on tagajärjetult üritanud saada taliolümpiamängude korraldamisõigust ja 

seda alates 1984.aasta olümpiast. Kandideerinud on kolm linna. Kõige rohkem 
taotlusi on tagasi lükatud Östersundil – neljal korral (1994-2002, 2014). Üks linn 
on kandideerinud kahel korral (1988, 1992) ja teine korra (1984). Mis linnad? 
 

9. See telekommunikatsioonifirma bränd on Itaalia jalgpalli kõrgliiga 
nimisponsoriks. Peale Itaalia kontrollitakse selle brändi kaudu mobiilileviturgu 
veel nii Brasiilias kui Türgis. Mis bränd või firma 
 

 
10. Kes on see 23-aastane suusalaudur ja rulasõitja, kes tuli rennisõidus 2006.aastal 

Torino OM-il võitjaks? Lisaks lugematul arvul medaleid kõiksugu ekstreemspordi 
üritustel. Tuntud on ta hüüdnimi „Lendav Tomat“ (The Flying Tomato).  
 

 
 

 



 
 
 

11. Kuigi Aafrika riikidest on välja kasvanud meeste korvpalli ajaloos sellised kõvad 
tegijad nagu Hakeem Olajuwon ja Dikembe Mutombo, pole riigiti suurvõistlustelt 
saavutusi ette näidata olnud. Olümpiamängudelt on senini parimaks jäänud kaks 
10.kohta. Üks tuli neist 1992.aastal Angoolale, kus võideti muuhulgas 
peoperemeest Hispaaniat 83:63. Egiptusel on mõningate allikate järgi ette 
näidata 9.koht 1952.aasta Helsingi OM-lt, kuid siis mängiti Euroopa regioonis. 
OM-il on Aafrikast osalenud viis riiki: Egiptus 7, Angoola 5 ja Senegal 3 korda. 
Kaks riiki on osalenud korra, üks neist 1964 (16.koht) ja teine 1988.aastal 
(10.koht). Millised? 
 

12. 1991 toimusid Kablis maailmameistrivõistlused alal, mida peale eestlaste 
harrastavad aktiivselt veel Soome, Venemaa, USA ja Kanada spordisõbrad. 
Spordialale pandi alus 1976.aastal. Eestis on MM toimunud veel Haapsalus (1996, 
2007) ja Tallinnas (2003). Sel aasta oli tähtsaim võistlus Riias, järgmine MM on 
Quebecis Saguenays (Kanada). Alal on 3 võistlusklassi. Spordirganisatsioon on 
WISSA. Mis ala? 

 
13. 2010.aasta ralli MM-sarjas (WRC) on kavas 13 etappi. Tosin neist on olnud kavas 

ka varasematel aastatel – Rootsi, Mehhiko, Jordaania, Türgi, Uus-Meremaa, 
Portugal, Soome, Saksamaa, Jaapani, Korsika, Kataloonia ja Suurbritannia ralli. 
Kavas on ka täiesti uus ralli, mis jõuab finišisse erandkorras laupäeval 10.juulil 
ning see sõidetakse asfaldil. Mis riigis see ralli aset leiab? 
 

 
14. See omavalitsus või küla on Austria suurim 467 km² (Viini pindala on näiteks 415 
km²). Elanikke on vaid 3500. Küsitav küla ise asub 1368 meetri kõrgusel. Omavalitsuse 
kõrgeim tipp Wildspitze on 3768 meetriga Austrias teisel kohal. Populaarset 
mäesuusakuurortit külastab aastas umbkaudu 2 miljonit inimest. Suusaradu on 146 
kilomeetri ulatuses ja on 36 suusalifti. Meedia tähelepanu võitis tänavu 3.mail, kui laviini 
tõttu hukkus 6 inimest. Spordisõbrale on see koht tuttav seetõttu, et alates 90ndate 
keskpaigast saab oktoobri lõpus sealt alguse iga-aastane mäesuusatamise MK-sari. Mis 
koht? 
 
15. See 29-aastane Briti poksija on viimasel ajal aktuaalne. Amatööride MMil 2001 sai 
raskekaalus hõbeda. Profikarjäär on edukas, tal on mitmete profiliitude MM-vöösid. On 
hetkel maailmameister WBA-versioonis nii 90-kiloste kui raskekaallaste seas. Temaga 



kohtudes on kaotusega leppinud ka Eesti päritolu Valeri Šemiskur. Kes? 
 
 
16. 12.mail 2007 toimusid Kilingi-Nõmmes maailmameistrivõistlused. Võitjate hulgas 
olid Artjom Fjodorov, Kaur Aare Saar, Kadi Liis Saar, Mailis Mölder, Vahur Vallistu, Erki 
Adams. Mis spordialal? 
 
17. Muidu suur spordimaa Kanada on tuntud „käpard“, kes pole kodustel 
olümpiamängudel suutnud võita mitte ühtegi kulda. 1976 Montrealis oli kontos 0+5+6 ja 
1988 Calgarys 0+2+3. 
Eriti metsa läks neil aga 1960.aastal Roomas toimunud suveolümpia, kus suudeti võita 
ainult üks hõbe. Küsime, millisel Kanadale nii omasel kultusalal? Palume vastata 
võimalikult täpselt. 
 
18. See Londonis Kenningtoni linnaosas 23 500 kohaline staadion on tänasel päeval 
tuntud eelkõige kriketisõpradele. Kuid oluline roll on tal ka jalgpalliajaloos. Siin 
staadionil peeti 5. III 1870 maailma esimene jalgpallimaavõistlus Inglismaa ja Šotimaa 
vahel (1:1). Samuti esimene Inglise karikafinaal Wanderersi ja Royal Engineersi vahel 
(1:0). Staadion ehitati 1845. Selle omanik on Cornwalli hertsog ja siin peab mänge peale 
Inglismaa Surrey krahvkonna kriketimeeskond. See staadion oli maailma teine staadion, 
kus peeti täispikk (Test) kriketimäng. Esimene oli Melbourne Kriketiväljak. Mis 
staadion? 
 

 
19. Millise Põhja-Ameerika profiklubi logo alates 2007.aastast (linn+klubi)? 



 
 

20. Mis on kannalaud ja mis on lülik? Vastata saab ka ühe sõnaga. 
 
 
21. Kui viimasel kümnendil saime kaasa elada suurele Tšehhi murdmaasuusatajale 
Katerina Neumannovale, siis 80ndate algul oli tšehhidel veel samaväärselt tubli 
naissuusataja. Tema tippaeg mahtus kenasti nelja hooaega. 1956.aastal Studenecis 
sündinud suusataja võitis 8 MK-etapi. Kuldmedaleid ta suurvõistlustel ei saanud. 
Individuaalselt oli igavene kolmas − 1980 ja 1984 OM-il  5 kilomeetris ja 1982 MM-il 10 
kilomeetris. Lisaks MK-sarja üldarvestuses 1981-83 3.koht. Hõbe tuli 1984 OM-il 
Sarajevos teates Tšehhoslovakkia naiskonnaga. Kes? 
 
22. Selle „märkamatu“ jalgpallisõbra-jalgpalluri karjäär kestis paremkaitsja kohal ainult 
27 eluaastani. CV tipuks jäi 1973-75 aastatel mängimine Rootsi II liiga klubis KB 
Karlskoga. Mängija varasemate klubide ajalugu on teada ilmselt ainult Rootsi 
vutifanaatikutele – Torsby IF (1966-71) ja SK Sifhälla (1971-73). Kellest on jutt? 
 
23. Ta on üks mitmetest rattamaailma ässadest, kes on dopingu kasutamisega ala 
mainele pitseri pannud. Möödunud aastal Tour de France´il mummulise parima 
mägironija särgi ja kokkuvõttes 3.koha saanud 27-aastane austerlane on väitnud, et „on 
ilmvõimatu võita ilma dopinguta.“ Endine Gerolsteineri tiimi sõitja kasutas CERAt ja 
teenis sellega kahe aastase karistuse. Tema vahelejäämine oli viimaseks tilgaks karikas, 
miks Saksa telekanalid ARD ja ZDF loobusid Tour de France´i ülekandmisest. Kes? 



 
24. Kuidas nimetatakse elukutseliste sumomaadlejate edetabelit? See dokument antakse 
välja enne kuut ametlikku turniiri. 
 
 
25. Nicholas Allen Jones (sünd 20.I 1969) oli andekas jalgpallur, kes oli Walesi U-14 
koondise kapten ja keda kutsuti Londoni Arsenali katsetele. Kuid põlvevigastus ja 
seljaprobleemid nullisid noormehe paljutõotava karjääri. Kuid ta ei heitnud meelt, 
uuteks huvialadeks said politoloogia ja muusika. Lõpetas politoloogia eriala Swansea 
ülikoolis. Bassi mängiv noormees võttis endale nimeks Nicky Wire ja koolikaaslastega 
asutatud bändist sai tõeline Walesi uhkus. Küsime bändi. 
 
 
 
 
 
26. Alates 3.XI 1975 on peetud naistennisitidele WTA edetabelit. Seda on pääsenud 
juhtima vaid 19 naist. Esikohal laiutanute seas on sellised korüfeed nagu Steffi Graf (377 
nädalat), Martina Navratilova (332) ja Chris Evert (260). Eelviimasel kohal paikneb 
Venus Williams 11 nädalaga. Ainult üks mängija on edetabelijuht olnud vähem kui 10 
nädalat. 1976.aastal (2007.aastal takkajärgi tehtud rehnungi järgi) kaks nädalat 
edetabelit valitsenud mängija oli kõike muud kui kehv. Neljakordne Austraalia lahtiste 
võitja (1974-76, 1977 (Dets)), kaks Wimbledoni karikat (1971, 1980) ja Prantsuse 
lahtiste võit (1971), lisaks neli korda järjest USA lahtiste finaalis. Üks kuulsamaid 
aborigeeni päritoluga sportlasi. Kes? 
H 
27. Kilingi-Nõmmest pärit 39-aastane atleetvõimleja tuli tänavu Novi Sadis Euroopa 
meistriks klassikalises kulturismis üle 180 cm meeste seas. 7-lapselisest perest pärit 
küsitav paistis esmalt silma mitmekülgse kergejõustiklasena. Eesti 15-aastaste seas 
hoiab ta odaviskes 56.02ga viiendat kohta. Hüppas kõrgust 2.05 ja kaugust üle seitsme 
meetri. Kulturismiga alustas 22 aastaselt noorema venna innustusel. Võistles kenasti 30 
eluaastani, siis katkine menisk ja seljavalu sundisid kaheksa aastasele pausile. 
Tagasitulek on olnud edukas – Eesti meister ja karikavõitja ning MM 9.koht. Kes? 
 
28. Küsime kahte tõstjat - õpilast ja õpetajat. 10.III 1935 sündinud õpilane oli spordi 
mõistes raske isend. Juba varasest noorusest peale jõi ja suitsetas, ei jätnud halbu 
harjumusi ka sporti tehes. Suurde sporti tõi ta õpetaja, kes sündis 6. IX 1928. Viimane 
rajas kõva tõstespordikeskuse Šahtõsse, Ukraina kaevanduslinna. Nii õpilase kui õpetaja 
tipphetk oli 1964.aasta OM Tokios. Õpilane tuli olümpiavõitjaks kuni 56 kiloste meeste 
seas. Maailmakuulsaks tegi ta foto, kus ta poseerib tõukamise ajal ühel jalal, kangil 
ilmarekordiline 142,5 kg. Karmikäelise õpetajana tuntud mees tuli olümpiavõitjaks kuni 
82,5 kiloste seas. Ja seda 36 aasta ja 40 päeva vanuselt. Mis on nende nimed? 
 
29. Selle spordiala Põhja-Ameerika profiliigas (mänge on näidanud ka Eurosport) 
mängib hetkel 11 meeskonda ja seda sisehallides. Kõige rohkem on meistriks tulnud 
Philadelphia Wings 6 korral. Eelmise hooaja finaalis võitis Calgary Roughnecks New 
York Titansi 12:10. Parimaks mängijaks tunnistati Dan Dawson Bostoni Blazersist. Ala 
tõeline legend on Gary Gait, kes oli liiga parim aastatel 1995-99 ja 2002. Mis alast on 
jutt? 



 
30. Kes on see hirvesilmne sportlanna, kelle tippaastad jäid sajandivahetusse? 

 
 
31. Kuigi pesapallisarnaseid mänge on Eestis harrastatud pidevalt (N: laptuu), siis päris 
õige pesapall pole siin kanda kinnitanud. Siiski on olnud üks visa ja jäärapäine mees, kes 
80ndate lõpul ja 90ndate algul seda spordiala vedas. 1987-90 oli ta ala treener „Kalevi“ 
juures ja 1990-93 pesapalliklubi „Estonians“ eestvedaja. 1993 võitis Eesti tema 
juhendamisel noorte EM-il pronksi. 1996.aastal oli golfis Eesti meister. Kellest on jutt? 
 

32. Aavo Pikkuus tuli individuaalselt Rahutuuri võitjaks 
● NHLi meistriks tuli Montreal Canadiens, NBA meistriks Portland Trail Blazers 
● Eesti aasta parimad naissportlased olid Kaire Indrikson, Luule Tull ja Eda Laan 
● See oli viimane aasta kui golfis kohtusid Ryderi karikas USA ja Suurbritannia-

Iirimaa, hiljem on olnud USA vastaseks Euroopa 
● 19.III sai surma Brasiilia vormelisõitja Carlos Pace. Mis aasta? 

 
33. See maleklubi on Kilingi-Nõmme taustaga, kuna eestvedaja Kaspar Kaugija on selle 
linna elanik. Eesti maleklubide meister aastatel 2001, 2002, 2004, 2005, hõbe 2003. 
Klubi koosseis on olnud alati esinduslik. Klubi värve on kaitsnud Leedu suurmeister 
Viktor Gavrikov, Kaido Külaots, Tarvo Seeman, Meelis Kanep, Olav Sepp, ja Leili 
Pärnpuu, mälumänguga tihedalt seotud Ülar Lauk, Kilingi-Nõmmest pärit Hendrik Olde 
ja Sten Kasela. Mis klubi? 
 
34. Itaalia on tuntud oma väikeste, aga vaprate korvpallilinnade poolest – tuntumad 
Avellino ja Varese. Kuid oma jälje on Euroopa  meeste korvpalli suutnud jäädvustada ka 
see 38 000 elanikuga Lombardia linn. Praegu kannab klubi nime NGC, aga kõige 
kuulsamad hetked tulid Squibbi ja Fordi nime all 1982 ja 1983, kui suudeti võita 
Euroopa meistrite karikas. Juhendajaks oli siis kauaaegne Itaalia koondise peatreener 
Giancarlo Primo. Lisaks on võidetud neli Saporta ja Korači karikat. 3-kordne Itaalia 
meister. Kuulsamad mängijad läbi aegade: Pierluigi Marzorati, Antonello Riva, Sofoklis 
Schortsianidis, Rimantas Kaukenas. Mis linn? 



 

35. Kes on see motokrossi „Lewis Hamilton“? Tuntud ka hüüdnime all Bubba. 
 
 
 
 
 
36. Teda võib pidada bobisõidu elavaks legendiks. Sündis 1957 Apoldas. Mitmekülgse 
mehena oli ta nii kaheste kui neljaste bobide piloot. Neljal olümpial (1984-1994) võitis 
kuus medalit, tippaastaks 1984, kui sai OM-il mõlemad kullad. Lisaks 14 medalit MM-
delt, neist 6 kuldset. Samuti võitis ta neli maailma karikat. Teenekale bobisõitjale langes 
1992 Albertville´s tõeline au olla vastselt taasühinenud Saksamaa esimene lipukandja 
olümpiamängudel. Loobus tippspordist 1997 ning sai Saksa koondise peatreeneriks. 
Tema käe all on sirgunud bobisõidu maailmanimedeks Susi Erdmann, Sandra Kiriasis, 
Gabriele Kohlisch ja André Lange. Kellest on jutt? 
 
37. Selle 35-aastase käsipalluri nimi on Eesti spordihuvilistele suhteliselt tundmatu, kuid 
tegemist on meie liigas kõva mehega. Tema eestvedamisel alistas HC Viljandi septembri 
lõpus Kehra 25:19. Küsitavalt kokku siis 9 väravat. Võidu teeb erakordseks see, et 
viimati võitis tagaotsa klubi suurest kolmikust (Kehra, Põlva Serviti, Chocolate Boys) 
2004/05. Eelmine hooaeg edestas Raudna põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana 
töötav käsipallikahur järgmist (tiimikaaslane Taavi Tibar) 60 tabamusega, visates 224 
väravat. Kes? 



 
 
38. See vormelisõitja hoiab enda käes kurba rekordit − kõige rohkem võistlusstarte 
vormel-1 MMil ilma etappi võitmata (208 GP-d). Samuti teenis ta ohtrate katkestamiste 
ning hulljulge ja kiire sõidu tõttu hüüdnime „Mister Crash“ ehk „Härra Avarii“. 1980-
1994 sõitis ta kümnes tiimis, millest tuntumad Alfa Romeo, McLaren, Ligier, Jordan ja 
Sauber. Parimaks jäi 1983.aasta ja 8.koht, siis jõudis ta kahel korral teisele 
poodiumiastmele (Saksamaal ja Lõuna-Aafrikas). 1991 sai ta ühe etapi sõita koos 
Michael Schumacheriga, kes tegi Belgias Jordaniga debüüdi. Kes on see vormeliäss? 
 
39. Seda motokrossirada hakkas 2003.aastal rajama Võrumaa mees Arvet Mõts oma 
tehnikahuvilisest poja Timmole. Ajapikku on rajast saanud Eesti sisuliselt ainuke kõva 
pinnasega krossirada, kus korraldatakse korraliku tasemega võistlusi. Tänavu toimus 
rajal Eesti karikavõistluste etapp. Siin käib Euroopa kõvarajaga harjumiseks kogemusi 
omandamas ka Leokide motodünastia. Võistlusring on 1,9 km pikk. Seda tuntakse ka 
Antsla ehk Urvaste ehk Mõtsade krossirajana. Kuid küsime siin ametlikku krossiraja 
nimetust. 
 
40. Kastna 17-aastane odaviskepiiga, kelle treeneriks on kauaaegne Tihemetsa 
tehnikumi treener-õpetaja Jaan Tamm. Tõstamaa keskkooli õpilasest on saanud Eesti 
odaviske tulevikulootus. Isiklik rekord 53.66. Tänavu sai küsitav 18-aastaste MM-il 
5.koha. Euroopa noorte olümpiapäevadel Tamperes tuli kuldmedal. Kellest on jutt? 
41. Legendaarne foto, mida on meelsasti ka pilatud. Üks kuulus jalgpallur krabab 
1987.aastal möödaminnes teise kuulsa mängija munadest . Krabaja sai kollase kaardi, 
olles väljakul olnud vaid kolm sekundit. Kes on need kaks vutistaari? 



 
42. Meeste võrkpallis on Eesti klubidest kõige kõrgemal tasemel CEV Meistrite Liigas 

mänginud 2003/04 hooajal tollase nimega Pärnu ESS Falck. Alagrupis kaotati 
kõik mängud ja suudeti võita üks geim. Koos Pärnuga ei pääsenud play-offidesse 
Saksamaa klubi VfB Friedrichsafen. Kaks klubi pääses edasi – Prantsusmaa ja 
Venemaa oma. Millised? 

 
43. Kes on see mitmekülgsete huvidega härrasmees? 

 
44.See spordiala on oma olemuselt võrkpalli ja tennise ristsugutis. Palli tuleb lüüa, kas 
lahtise käe või rusikaga, ning enne üle võrgu lendamist peab korra ka maapinda 
puudutama. Väljakusuurus on 20x50 meetrit. Üks geim kestab 20 punktini. Platsi 
eraldab kaheks kahe meetri kõrgusel asetsev 6 sentimeetri laiune võrk või lint. Palli võib 
puudutada 5-liikmeline võistkond 3 korda, siis tuleb see vastaspoolele toimetada. Selle 
ala populaarsusele alusepanijaks peetakse Johann Wolfgang von Goethet. Ala 
moeloojateks on Saksamaa, Austria, Brasiilia ja Šveits. Mis ala? 
 
45.Kuulete esinemas ühte ansamblit, kelle juhtliikmed on tuntud raugematu huvi 
poolest jalgrattasõidu vastu. Mis ansambel? 
 
 
 
 
46.See praegune Euroopa parlamendisaadik esindas tiitlivõistlustel jäähokimängijana 
kolme erinevat riiki: Tšehhoslovakkiat, Kanadat ja Slovakkiat. Läks kodumaalt koos 
vendade Antoni ja Marianiga Kanadasse 1980.aastal. Kõik nad hakkasid NHLis mängima 
Quebec Nordiquesi ridades, saades ühtlasi NHLis kolmandaks vennastetrioks, kes on 
ühes meeskonnas korraga mänginud. Profiliigas mängis ta aastatel 1980-1995 ja kogus 
suurepärased 1234 punkti. Esimene uustulnukast mängija liigas, kes kogus üle 100 
punkti hooaja pealt. 6 NHLi tähtede mängu. 1995.aasta MM-i parim ründaja. Praegu 
esindavad Põhja-Ameerika profiliigas tema kuulsusrikast nime Yan ja Paul. Kes? 
 
47.See jalgpalliklubi kannab sarnaselt FC Nantes ja Fenerbache´ga Kanaarilindude (The 
Canaries) hüüdnime. Asutatud 1902, kodustaadion 1935 aastast Carrow Road 
(mahutavus 26 034). Esmakordselt kõrgliigas 1972. Parim koht Inglise kõrgliigas 
3.(1993), viimati oldi kõrgliigas 2004/05. Nüüd on kukkunud Football League 1 
(3.tasand). Inglise liigakarikavõitja 1962, 1985. Ainuke Inglise klubi, kes on võitnud 
Bayernit Müncheni olümpiastaadionil. Kuulsamad mängijad: Steve Bruce, Craig Bellamy, 



Iwan Roberts, Chris Sutton. Mis klubi? 
 
48.Kes on see mäesuusataja, kes on kolmekordne tiitliomanik nii OM-il, MM-il kui MK-
sarjas? Võitnud ainukesena mäesuusa MK-sarjas ühel hooajal 14 maailmakarikaetappi 
(1988/89). 

 
 
49.Kes on see motoringrajasõitja? Kahekordne maailmameister (2006,2007) 250 cm³ 
masinatel. 

50.Kes on see nägus korvpallipiiga? 
 


