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1. Käsipallitreener Endel Lõks oli nooremas eas lisaks põhialale ka tugev kergejõustiklane, eriti 
ühel alal. Milline ala ? 

 
2. Küsitav riik on tulnud korvpallis Euroopa meistriks ja jalgpallis osalenud 1938 ja 1990 MM 

finaalturniiril. Eesti on selle riigiga jalgpallis kahel korral viiki mänginud. Nimetage riik ! 
 

3. Sakslanna Birgit Fischer on olümpiamängudel saanud kokku 8 kuldmedalit. Millisel alal ? 
 

4. Milline vehklemisriist (epee, florett või espadron) kaalub kõige rohkem ? 
 

5. Nimetage see NBA korvpallikuulsus, kelle eesnime kirjapilt ladina tähestikus on sama ühe 
Jaapani linna nimega ! (nimepaneku lugu pole seotud otseselt selle linnaga, küll aga ühe 
jaapanipärase asjaga, mis jättis tulevase spordimehe vanematele sügava mulje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. See sportlane on sündinud 10. märtsil 1951. On olnud Eesti meister 3000 m 
takistusjooksus ja 3000 m jooksus sisehallis. Mitmekordne Eesti meister teatesuusatamises ja 2-
kordne Eesti meister 30 km suusatamises (1972, 1976). Suusatamises  NSVL noorte ja 
juunioride MV medalivõitja, osales NSVL koondises Kavgolovo ja Faluni mängudel 1971. Hiljem 
töötanud mitmes spordiga seotud ametis, sh Viljandi KEK-is spordimetoodikuna. Kes ? 

 
7. Millistel taliolümpiamängudel oli Allar Levandi lipukandja ? 
 
8. Esimene ametlik korvpallivõistlus toimus 1892. aastal USA-s. Mitu punkti visati kokku 

kahe võistkonna peale ? (+/- 20  – 1 punkt) 
 
9. Esimene Eesti meister sel alal oli Arnold Veiss. Võisteldi Emajõel. Millisel spordialal ? 
 
10. Mis aastal avati Tallinnas Eesti esimene tehisjääga hokistaadion ? Samal aastal pandi 

Muhhamad Ali vangi ja temalt võeti MM-tiitel ja sündisid Riho-Bruno Bramanis, Indrek Kaseorg, 
Björn Daehlie, Javier Sotomayor ja Lars Riedel. 

 
 
 
 



 
 
 
11. Polo pall on valmistatud kummist või ühe puu juurest. Kas puujuurevariandi korral on 

selleks puuks   a) sarapuu;  b) paju;  c) palm;  d) mänd  ? 
 
12. Millega sai jalgpalli MM-turniiride ajaloos tuntuks poolakas Ernst Wilimowski ? 
           a) esimene jalgpallur, kes suri mängu ajal 
           b) esimene jalgpallur, kes vahetati välja varumehega 
           c) lõi 4 väravat kaotatud mängus 
           d) on löönud kõige rohkem omaväravaid 
 
13. Nimetage ainus Eesti naiskergejõustiklane Pekingi OM koondises, kes võttis 

olümpiamängudest osa teist korda (osales ka 2004) ! 
 
14. Pekingi olümpiamängudel käsipalliturniiril olid edukamad peamiselt Euroopa 

võiskonnad. Siiski jõudsid esimese kaheksa hulka ka 2 riiki muudest maailmajagudest (üks neist 
nii meeste kui ka naiste arvestuses). Millised riigid ? 

 
15. Millise spordiala 2010 maailmameistrivõistluste esikolmik oli järgmine: 
1. Levon Aronian; 2. Teimur Radjabov; 3. Magnus Carlson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Kes oli see sportlane, kes Viljandi meestest esimesena võitis Tartu suusamaratoni ? 
 
17. Mitu medalit said Saksamaa sportlased 2002. a. Salt Lake City taliolümpialt ? Kas     a) 5;  

b) 15;  c)  25;  d) 35 medalit 
 
18. Teatavasti oli patrullsuusatamine olümpiamängude näidisala 1924, 1928, 1936 ja 1948, 

kuid hiljem keelati ära. Miks ? 
 
19. Kes on see sportlane ? Kuulutati 1982 ja 1999 maailmameistriks. ICCF valis ta 20. sajandi 

parimaks sel alal. Sündinud 16.06.1941 Raasikul. 
 
20. Poksi võistluskinnas kaalub 10 untsi ehk ….... grammi. Mitu grammi kaalub kinnas ? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
21. Sellesse riiki läksid selle spordiala kõik medalid kolmel esimesel olümpial, kus see ala 

kavas oli. Alles neljandal ja viiendal korral läks pronks mujale. 
Nimetage riik ja spordiala ! 
 
22. Mis aastal oli kümnevõistlus esimest korda olümpiamängude kavas ? 
 
23. Seda Viljandimaal toimuvat iga-aastast võistlust peetakse alates 22. detsembrist 1962. 

Mis võistlus ? 
 
24. 1969. aastal said Kalev Raave algatusel alguse Võrtsjärve mängud. Kes oli see isik, kelle 

100. sünniaastapäevale otsustati mängud pühendada ? 
 
25.  Eesti Käsipalli Liidu president on Oliver Kruuda. Juhatusse kuuluvad Urmas Laanem, 

Kaupo Kolsar, Ain Pinnonen ja ….............................    Kes ? 
(võrdõiguslikkuse voliniku meelepahaks on ka see isik mees) 
 
 
 
 
 
 
 
26. Selle spordiala esimene võistlus Viljandis toimus 29. jaanuaril 1939. Viljandi 

Jalgpalliklubi võitis spordiühing “Sakala” võistkonda. Mis ala ? 
 
27. Kes on see sportlane, kes tuli viimasena Eesti meistriks rullstiiliga kõrgust hüpates ? 
 
28. Selle jooksu start on traditsiooniliselt Viiratsi vallamaja juures. Põhidistantsi pikkus on 

10 km. Esimese võistluse võitjad olid meestest Kalev Urbanik ja naistest Silja Suija. Hiljem on 
edukamad olnud meestest 3 korda võitnud Lauri Soolo ja naistest Tiiu Müürsepp 4 võiduga. 
Kuidas nimetatakse seda võistlust ? 

 
29. Eesti vanim kergejõustikurekord saab varsti 40-aastaseks, see püsib 31. juulist 1971. 

Nimetage ala ja sportlane ! (et mitte väga vaeva näha – tegemist on ikka olümpiaalaga) 
 
30. Kui Christophe Lemaitre püstitas möödunud suvel Prantsusmaa rekordiks 100 m jooksus 

9,98 s, kiirustati teda tituleerima ka kergejõustikuajaloo kiireimaks valgeks meheks. Paraku on 
asi nii, et tema keskmine kiirus distantsi läbimisel oli 10,02 m/s. See jääb aga alla ühe 
valgenahalise sprinteri poolt juba enne Lemaitre sündi 200 m distantsil saavutatud kiirusele, 
mis oli 10,14 m/s.  Sama mees püstitas ka maailma tippmargi harvemini joostaval 150 
distantsil, mille ületas alles Usain Bolt. Kes on see kiire valge mees ? 
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Vastused: 
 
1. odavise 
2. Egiptus 
3. aerutamine, Saksa DV ja Saksamaa koondises 
4. epee, 770 g 
5. Kobe Bryant, sai oma nime Kobe veiseliha järgi, mida vanemad nägid Jaapani restorani 

menüüs 
6. Urmas Müür 
7. Lillehammer 1994 ja Salt Lake City 2002 
8. 1 punkt 
9. murdmaasuusatamine 
10. 1967 
11. paju  
12. lõi 4 väravat kaotatud mängus 
13. Monika Aava 
14. Lõuna-Korea, Hiina 
15. välkmale 
16. Aarne Sammel 
17. 35 medalit 
18. ROK-i rahumeelsetele liikmetele ei meeldinud püssilaskmine (“.... et kargel lumerajal 

kaiguvad püssipaugud”) 
19. Tõnu Õim, kirimale maailmameister 
20. 284 grammi 
21. Rootsi, kaasaegne viievõistlus 
22. Stockholm, 1912 
23. Martin Kleini mälestusvõstlused kreeka-rooma maadluses 
24. Vladimir Lenin 
25. Ilmar Kütt 
26. jäähoki 
27. Päärn Brauer 
28. Kolme tamme jooks 
29. Ilmar Ruus, 3000 m takistusjooksus 
30. Pietro Mennea 
 
 
 
Pildid: 
 
A     Ragnar Klavan 
B     Enrique Mecking 
C     Irina Rodnina, Aleksander Zaitsev 
D     Uno Palu 
E     Odd Björn Hjelmeset 


