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1. Jesse Owens oleks Berliinis pidanud võitma ühe kulla vähem, sest teatejooksus ta algsete 

plaanide kohaselt kaasa tegema ei pidanud. Viimasel hetkel võeti aga teatenelikust välja kaks meest 

ja asendati nad Owensi ja Ralph Metcalfe`iga. Owens ei olnud selle otsusega nõus ja protesteeris 

kõvasti, väites, et meeskond võidaks nii või teisiti, aga pidi siiski jooksma. Miks kaks meest välja 

vahetati? 

 

2. Ara Abrahamian kaotas Pekingi OMil poolfinaalkohtumise, tema treener süüdistas kohtunikku 

vale otsuse tegemises, kuid protesti ei rahuldatud. Pronksikohtumise mees võitis, kuid pärast 

autasustamist viskas ta oma pronksmedali maha ja jäeti ROKi otsusega pronksmedalist sootuks 

ilma. Küsimus aga – mis riiki see armeenlane esindas? 

 

3. Dopinguprobleemidele olümpiamängudel hakati tõsisemalt tähelepanu pöörama pärast seda, kui 

Roomas hukkus Taani rattur Knud Enemark Jensen, kelle surmas oli ilmselt oma osa suurel sisse 

võetud amfetamiinikogusel. Esimene dopingupatune olümpial oli Rootsi viievõistleja Hans-Gunnar 

Liljenwall, kes pidi Mexicos loovutama oma pronksmedali. Millise (ka Eesti spordiajaloost tuntud) 

aine tarvitamisega tema vahele jäi? 

 

4. Lätlased on võitnud olümpialt päris mitu odaviskekulda. Kes oli esimene lätlasest olümpiavõitja 

odaviskes? 

 

5. Millisel (suvisel) spordialal on Janne Ahonen peale suusahüpete tulnud Soome ja Põhjamaade 

meistriks? 

 

 

 

6. 1976. aasta talimängud pidid algselt toimuma hoopis ühes teises linnas mitte Innsbruckis. ROKi 

teine pakkumine oli üks tänavustest olümpialinnadest ehk Whistler, kes keeldus, seejärel pakkus 

ennast ise Salt Lake City, aga sellest pakkumisest loobus ROK ja 1973. aasta veebruaris pakuti 

mange Innsbruckile. Milline oli aga algne olümpialinn, kus pidid toimuma 1976. a talimängud? 

 

7. Maailmas on kaks riiki, kus ametlikult 

registreeritud jäähokimängijaid on 

rohkem kui 1% elanikkonnast. Suhtarvu 

poolest on esikohal Kanada (1,50%), 

milline on aga teine riik, kus jäähokit 

mängib riigi iga 88. elanik? 

 

8. Põhjanaabrid soomlased valisid oma 

2008. aasta parimaks sportlaseks nende 

ainsa olümpiavõitja Pekingist, kes 

tavaelus on Orimattila külje all olev 

bensiinijaama kohviku ettekandja. Kes? 

 

9. Tuntud telemees Jay leno otsustas aasta eest ühel spordialal kätt proovida ja sai kehvakese 

tulemuse. Barack Obama kommenteeris seepeale, et Leno esines nagu mõni eriolümpia mees. 

Eriolümpia selle alla võitja Kolan McConiughey solvus seepeale tõsiselt ja kutsus presidendi välja, 

et selgeks teha, kui kehvad või kõvad eriolümpia mehed siis ikka on. Obama pole tänaseni vedu 

võtnud. Mis alal president väljakutse sai? 

 

10. Kes on see endine NBA megastaar, kes on teatanud, et kavatseb 2014 saada Alabama 



kuberneriks? 

 

11. Georg Otsa mälestusvõistlusi peetakse loomulikult 

ujumises. Aga kus? 

 

12. Kes? 

 

13. Lisage puuduv nimi: Kazimierz Kay-Skrzypeski, Ross 

Milne, Nicolas Bochatay ja ...? 

 

14. Jäähoki kuulsuste halli pääsesid aastakümneid vaid NHLi 

mängijad ja praegugi süüdistatakse, et tegemist on pigem NHLi 

kui jäähoki kuulsuste halliga. Kes oli esimene kuulsuste halli 

pääsenu, kes pole kunagi mänginud NHLis? 

 

15. Vormel-1 hooaeg hakkas just pihta. Esimestel aastatel sõitis 

F1 sarjas ka üks kuningliku suguvõsa liige, prints Bira, ja 

sugugi mitte kõige kehvemini, sest 19 stardiga aastatel 1950-

1954 õnnestus tal koguda isegi 8 punkti ja kahel etapil 

neljandaks tulla. Mis riigi prints ta oli? 

 

 

 

 

 

16. Milline meeste kergejõustikuala tuli olümpiakavasse viimasena? 

 

17. 1959. aastal oli üks omaaegne spordikuulsus osalemas Havannas golfiturniiril. Teel 

võistluspaika sattus ta ootamatult Castro partisanide küüsi, kes auto sissepiirasid. Too spordimees 

tegi midagi tema jaoks nii omast, mille peale mässajad algul kohkusid, siis aga 

taipasid kellega tegemist on ning eskortisid mehe turvaliselt võistluspaika. 

Kümmekond aastat hiljem töötas see mees, kes vahepeal jõudis oma vara kaotada, 

Las Vegases hotelli külaliste vastuvõtjana. Kes? 

 

18. Maailmakuulus ameerika luuletaja Robert Frost on öelnud: “Vabavärsi 

kirjutamine on sama nagu tennisemäng ...” Lõpetage mõttetera, eesti keeles piisab 

vastuseks ka ühest sõnast. 

 

19. Pildil olev ekstsentriline spordimees kandis pidevalt endaga 

kaasas pudelikest pühitsetud veega. Ainuke inimene, keda ta 

usaldas oli tema portugallannast koristaja Justina Agostino. 

 

20. Kümnevõistluses on kehtiva punktitabeli kohaselt võimalik 

koguda 13471 punkti. Pea kõik alad annavad maksimaalselt 

erineva punktisumma. Kõige “odavam” on 100 m jooks, kus on 

maksimaalselt võimalik koguda 1223 punkti. Milline on aga 

kõige “kallim” ala, kus on võimalik teenida kuni 1500 punkti? 

 

 

 

 

 



 

 
21. Gert Kullamäe on omamoodi Eestimaa rekordiomanik- tal on lisaks kahele hõbemedalile Saksamaa 

meistrivõistlustelt veel 5 erineva Euroopa riigi meistritiitlit- Eesti,  NSV Liidu,  ...  ,  ... ja  ... kullad! Lisage 

veel kolm riiki, mille meister on Valgetähe V klassi teenetemärgi nominent  Kullamäe. 

 

22. Bowlingupallid ei pea olema kindla kaaluga, küll on aga rahvusvahelistes reeglites ette antud 

palli maksimumkaal. See number peaks tuttav olema ka kergejõustikusõbrale. Kui palju võib 

bowlingupall maksimaalselt kaaluda? 

 

23. Milline spordiala on saanud endale nime piiskopisaua järgi? 

 

24. Minuvanustele ja vanematele peaks kuuldav “Jalgpallurite marss” hästi tuttav olema. Kes on 

helilooja, keda küll oluliselt paremini ühe teise muusikapala järgi tuntakse? 

 

25. Viimasel ajal rohkem teles esinedes tuntust kogunud kulturist Ott Kiivikas on noorpõlves tulnud 

Eesti meistriks päris mitmel alal. Enne kulturismi oli ta Eesti meister jõutõstmises, kaks aastat enne 

seda tuli ta aga Eesti juunioride meistriks ja veel kuus aastat varem nortemeistriks kahel erineval 

spordialal, mõlemal korral võistkonna koosseisus. Mis aladel? 

 

 

 

26. Kes on piltidel 

olev mees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Paljud suured spordimehed on olnud suured joodikud. Pärast 

karjääri lõppu olevat ta olnud nii heas vormis, et suutis kolme 

päevaga kõrist alla kallata 15 pudelit viina. Ja seda keskmiselt 

rohkem kui korra kuus. Mõistus tuli pisut pähe pärast insulti. 

Aga mitte lõplikult, sest kõvasti trimbata armastas ta ka pärast taastumist. Kas ta sooritas enesetapu 

või suri õnnetu juhuse läbi, jääb igaveseks saladuseks. Igal juhul oli ta taas kord omajagu rüübanud 

ja enne voodisse heitmist sisse võtnud kümmekond tabletti luminaali. Hommikuks oli ta surnud. 

Kui tema surmateade jõudis samal õhtul Nizzasse, peeti seal parasjagu suurt kergejõustiku 

õhtumiitingut. Staadionidiktor teaatas kuulsa sportlase surmast ja staadionitäis rahvast seisis tema 

auks vaikides. Kellest jutt? 

 

28. Ilma totaka numbriküsimuseta kohe kuidagi läbi ei saa. Maailma pikim golfirada on Jaapanis 

Satsuki golfiklubis seitsmes auk. Kui pikk see par 7 rada on (pluss-miinus 50 m)? 

 

29. Tour de France`il kannab rohelist särki punktiarvestuse parim, meil vahel ka stabiilseimaks 

sõitjaks kutsutu. Kes kannab rohelist särki aga Giro d`Italial? 

 

30. Maahokis on sarnaselt jalgpallile kasutusel kaardid, ainult et jalgpalli kollasele kaardile vastab 



maahokis roheline. Mida tähendab maahokis kollane kaart? 

 

31. Motovun on pisut enam kui poole tuhande elanikuga küla 

(linnake) Horvaatias. Just seal sündis 1940. aastal oma spordiala üks 

aegade suurimaid. Alates 1955. aastast elab ta USAs ja alates 1964. 

aastast on USA kodanik. Praegu on ta tunnustatud kõnemees, talle 

kuulub omanimeline veinitehas Californias Napa Valleys, 

bensiinijaamade kett ja hulk erinevaid kauplusi. Oma elust ja 

sportlaskarjäärist on ta kirjutanud kolm raamatut, neist esimene 

What's It Like Out There ilmus juba 1970, järgmised 1977 ja 1994. 

Kes?  

 

32. Millisest spordialast on jutt? Tallinna kõrval on Eestis selle ala 

tugevamateks keskusteks Kärdla, Kunda, Võru ja Kohtla-Järve (seal 

on lisaks Tallinnale teine sisehall Eestis). Ametlikke mängukohti 

(koos sisehallidega) on Eestis kokku 17. Eesti edukaimad on olnud 

Veiko Proos, kellel on Eesti meistrivõistlustelt 42 medalit (34 kulda) 

ja Merika Aava 27 medaliga (14 kulda).  

 

33. Kui paarismängus kuulsite laulmas muusikuna päris edukat 

Oscar de la Hoyat, siis varsti laulma hakkav kuulsa isa kuulus poeg 

pidi muusikuna tunnistama läbikukkumist, ehkki hoolimata oma 

esimese plaadi “Private Paradise” ebaedust plaanivat ta kuuldavasti 

veelgi plaate välja anda. Plaat ilmus 2007. a veebruaris, aasta lõpuks 

oli seda Põhja-Ameerikas müüdud 836 tükki. Viimasel ajal on 

andnud kõneainet tema võimalik koostöö serblase Zoran 

Stefanoviciga. Kes laulab? 

 

34. Kes on pildil olev Pekingi olümpiavõitja? 

 

35. Vancouveri talimängudel juhtus selline lugu, et Soome ja Rootsi 

jäähokikoondises mängisid sama nimega mehed. Hääldus on kahe 

mehe nimel täpselt sama, kirjapildis on tilluke erinevus – rootslasel 

on eesnimes ck, soomlasel vaid k. Rootslane teenib leiba 

Washingtonis, soomlane Minnesotas. Kuidas on nende meeste ühine 

nimi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36. Dartsimäng on palju võlgu sportliku nimega firmale Hockey & Sons. Nii on viskejoone nimetus 

oche (häälda okii) tulnud nimest Hockey, samuti on selle firma töötajate poolt paika pandud ka 

viskaja kaugus märklauast. Nimelt kasutasid firma töötajad kauguse mõõtmiseks selle firma 

toodangut. Esmalt visati kolme “asja” kauguselt, kui aga väiksem “asi” kasutusele võeti, siis nelja 

“asja” kauguselt. Mis on “asi” või mida tootis firma Hockey & Sons? 

 

37. Kui praegu on lauatennises maailmavalitsejateks hiinlased, siis algusaegadel oli jäme ots hopis 

ühe teise riigi käes. Lauatennise esimene MM peeti 1926. Kuni 1935. aastani loovutasid selle riigi 

sportlased 10 MMiga ühe kulla naispaarismängus, meespaarismängus ja meesüksikmängus ning 2 

kulda naisüksikängus. Ka sõjajärgsetel aasttel on selle riigi esindajad lauatennise MMidel ajuti 

paremate hulka pääsenud, kullani jõuti viimati 1975 (meesüksikmäng ja meespaarismäng). Mis 

riik? 

 

38. Täna 20 aastat tagasi oli kurb päev nii jalgpalli kui ka korvpalli jaoks. Euroopas suri Lev Jašin, 

Ameerikas aga tõmmati LA Lakersi kodusaali lae alla Kareem Abdul-Jabbari särk ning külmutati 

sellega tema mängijanumber. Mis numbri all see legendaarne mees Lakersis mängis? Muideks – 

mees kaebas kohtusse NFL klubi Miami Dolphins mängija Karim Abdul-Jabbari, kes mängis sama 

numbri all. Lõpptulemusena muutis jalgpallur oma nime Abdul-Karim al-Jabbariks ja särgil oli tal 

numbri kohal nimena kirjas Abdul. 

 

39. Belglane Fernand de Montigny oli vehklemiskuulsus, kes lõi sel alal kaasa viitel 

olümpiamängudel 1906-1924 ja võitis medaleid 1-2-3. Sporditegemise kõrval oli ta ka Antwerpeni 

olümpiastaadioni ja uisustaadioni peaarhitekt. Antwerpeni mängudelt võitis ta kaks pronksi – ühe 

vehklemises, teise aga ühel võistkondlikul alal. See teine pronks on jäänud läbi aegade Belgia 

ainsaks olümpiamedaliks sellel alal. Mis ala? 

 

40. Õhkutõusmisel sõitis lennuk stradirajalt välja, murdis maha lennuvälja ümbritseva tara ja süttis 

põlema. Surma sai kaheksa inimest – neist kaheksa jalgpallurit, kolm ametnikku ning kaheksa 

ajakirjanikku. 20aastane ellujäänu meenutas aastaid hiljem: “Mind paisati koos istmega lennukist 

välja, see mind päästis. Ma ei saanud peaaegu üldse viga. Näiteks mänedžer Matt Busbyl äks 

märksa hullemini, teda lapiti mitu nädalat Iseri haiglas kokku. Šokiseisundis vandusein endale: ei 

eales enam jalgpalli, ei eales enam lennusõitu.” Kaheksa aasta hiljem valiti ta Euroopa aasta 

jalgpalluriks. Oma karjääri jooksul mängis ta kokku kolmes klubis 834 mängu, neist 758 ühes 

klubis. Tegelikult mängis ta pärast karjääri ametlikku lõpetamist veel nelja erineva klubi eest a 1 

mängu. Lisaks 130 mängu erinevates koondistes (noortekoondis, rahvuskoondis (106), all stars jne). 

Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Marty Glickman ja Sam Stoller olid juudid 

2. Rootsi 

3. alkohol (kaks õlut enne laskmist) 

4. Inesa Jaunzeme (1956) 

5. Kiirendusvõistlustel 

6. Denver 

7. Soome 

8. Satu Mäkelä-Nummela 

9. Bowling, Leno viskas 129, eriolümpiamees võitis kulla 269ga 

10. Charles Barkley 

11. Tamula järvel  

12. Joseph “Pep” Guardiola 

13. Nodar Kumaritashvili 

14. Vladislav Tretjak 

15. Siiami (Tai) 

16. 20 km käimine 1956 

17. Johnny Weissmüller 

18. võrguta 

19. Johann Mühlegg 

20. Kettaheide 

21. Leedu , Belgia, Holland 

22. 16 naela e 7,257(8) kg 

23. lacrosse 

24. Matvei Blanter 

25. käsipall 1994, korvpall 1988 

26. Vinnie Jones 

27. Vladimir Kuts  

28. 831 m 

29. Mägedekuningas 

30. ajutist eemaldamist (min 5 min) 

31. Mario Andretti 

32. petanque 

33. Jacques Villeneuve 

34. Tia Hellebaut 

35. Nicklas Bakström 

36. Õllevaat, õlu  

37. Ungari  

38. 33 

39. Maahoki 

40. Sir Bobby Charlton 


