
1. 14.-26.augustini toimusid Singapuris esimesed Noorte Suveolümpiamängud, kus osales 
ametlikult 205st ROKi liikmesriigist 204. Ühe riigi 2 sportlast olid sunnitud osalema 
olümpialipu all, kuna ROK heitis 1.jaanuaril 2010 rahvusliku olümpiakomitee enda ridadest 
välja. Põhjuseks riigi valitsuse pidev sekkumine rahvusliku olümpiakomitee asjadesse. Asja 
irooniana asub maailmajao olümpiakomiteede ühendus küsitava riigi pealinnas. 
Suveolümpial on osaletud alates 1968. Ainukese pronksi võitis riik 2000 Sydneys laskmises. 
Mis riik? 

 
2. Kui hetkel on NHLi parim hokimeeskond Detroit Red Wings, kes on saanud play-offidesse 

19 hooaega järjepanu (viimati jäädi sealt välja 1989/90), siis halvim on viimase 9 hooaja 
jooksul play-offidesse mitte pääsenuna see klubi. Lõppmängudele oli viimati asja 1999/00 
hooajal. Siiski pole tegemist mannetu satsiga. 1996 mängisid Stanley Cupi finaalis, nende 
käes on parima debüüthooaja protsendirekord (49,4%, 83 punkti). Samas on nad play-offi 
jõudnud 16 hooajast vaid kolmel. Meeskonna suurimad tähed on olnud: Olli Jokinen, Scott 
Mellanby, Rob Niedermayer, Viktor Kozlov, Pavel Bure. Mis klubist on jutt? 

 
3. Ta oli ainuke valgenahaline mängija USA koondises, kes tuli tänavu meeste korvpalli 

maailmameistriks. 2008.aastal valiti NBA draftis järjekorras viiendana Memphis Grizzliese 
poolt ja vahetati koheselt Minnesota Timberwolvesi. Kahe hooaja peale on visanud NBA-s 
keskmiselt 12,3 punkti ja on noppinud 9,9 lauapalli. Silmapaistvast suguvõsast, tema 
lähisugulased on sisuliselt terve Beach Boysi originaalkoosseis ja tädi Kathleen McCartney 
on 1982 naiste Hawaii Ironmani triatloni võitja. Kellest on jutt? 

 
4. 1946.aastal saavutasid Eesti iluuisutajad oma esimese ja ka viimase kaksikvõidu Nõukogude 

Liidu meistrivõistlustel. Naiste üksiksõidus sai teise koha Vaike Paduri. Esimene oli aga 
venelanna Leningradist, kes oli aastaks elama asunud Tallinna ning N. Liidu spordikomitee 
kinnitas ta Eesti NSV sportlaseks. Kes? 

 
5.Keda me näeme pildil? 

 
 



 6. Sel aastal osalesid meeste rannavõrkpalli MK-sarjas 3 Eesti paari. Kui Karl Jaani – Rivo 
Vesiku ja Kristjan Kais – Oliver Venno kommentaare ei vaja, on kolmas paar vähem tuntud. Üks 
küsitav on hetkel 26 ja teine 27-aastane. Parim tulemus on MK-sarjas 2008.aastal Mallorcal 
saavutatud 33.koht. Tänavu mängiti MK-sarjas kahel etapil kolm kvalifikatsioonimängu, koguti 9 
MK punkti, mis andis üldises paremusjärjestus 248.koha. Säravaim hetk on karjääris 2009.aasta 
Eesti meistrikuld. Kellest on jutt? 1+1 punkti. 
 

7. 4.oktoobril lõppes järjekordne USA-Euroopa golfimängijate meeskondlik mõõduvõtmine 
Ryder Cup. Vähem on teada, et sarnane matš viiakse läbi ka õrnema soo esindajate vahel. 
Esimest korda pandi karikas käiku 1990.aastal ja auhind sai nime ühe Norra golfivarustuse 
tootja järgi. Mis nime kannab naiste “Ryder Cup”? 

 
8. Teda on peetud Arnold Schwarzeneggeri suurimaks rivaaliks. Kaasvõistleja Rick Wayne 

andis talle hüüdnime “Müüt” ehk The Myth. Sündis 1941 Kuubal. 16-aastaselt soovitas isa 
tal ühineda Fulgencio Batista armeega. Pärast kaotust Fidel Castro sõjajõududele jäi ta 
kodumaale paigale ja asus tegelema tõstespordiga. 1962 esindas Kuubat Kesk-Ameerika 
Mängudel Jamaikal, kus palus koos kogu Kuuba tõstemeeskonnaga poliitilist varjupaika. 
Varsti suundus ta USA-sse, alul Miami, pärast Chicagosse. Seal asus terasetehasetöölisena 
tegelema atleetvõimlemisega. Profidebüüdi tegi 1966. Silmapaistvaim saavutus oli 1967-69 
IFBB Mister Olympia võitmine, lisaks Mister Worldi ja Universe´i võidud. Ta on ainuke 
kulturist, kes võitis Mr. Olympial Schwarzeneggerit ennast (1969). Hiljem töötas 25 aastat 
Chicago politseiohvitserina. Kellest on jutt? 

 
9. Viimasele Eesti-Soome spordimaavõistlusele minnes oli vaidlusteemaks, kas 1978.aasta 

Lahti MM-il Poolale 15 km-s kulla võitnud Josef Luszczek oli esimene Poola 
murdmaasuusatäht või mitte. Maailmameister küll, kuid mitte esimene medali võitnu. 
Esimene Poola MM-medal tuli 1974 Falunist ja see oli 30 km-s pronks. 1950.aastal 
Dzianiszis sündinud mehe tulemused jäid olümpiamängudel see-eest tagasihoidlikuks: 
1972.OM-il 15 km-s 33. ja 30 km-s 29.koht, 1976 OM-il 15 km-s 40., 30 km-s 24. koht ja 
maratonis katkestas sõidu. Kellest on jutt? 

 
10. Kes on see Guadeloupe silmapaistev vägilane, kel pikkust 204 cm ja kaalu 129 kg? 21-

aastane noormehel on koduseinal rippumas 4 maailmameistritiitlit ja olümpiapronks. 
 

 



11.Hetkel 52-aastane Venemaa jäähokilegend on pärit Tšeljabinskist. Ta valiti 2008.aastal 
Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni 100.aastapäeva puhul koostatud maailma Tähtede meeskonna 
algrivistuse teise ääre kohale. Kahekordne olümpiavõitja (1984,1988), 8-kordne maailmameister ja 
1981 Kanada karika võitja. Mängis 11 hooaega Moskva AKSK-s, oli kaheksal aastal Liidu parim 
mängija, olles 9 korral edetabeliliider punktide poolest ja kolmel korral väravate poole pealt. 1983 
valiti NHLi draftis 231.mängijana Calgary Flamesi poolt. Arusaadavatel põhjustel tegi ta Flamesi 
eest debüüdi alles 1989. Eduka hooaja järel sai läbi aegade kõige vanema mängijana (31-aastaselt) 
uustulnukale määratud Calderi mälestustrofee. Pärast seda rakendus temanimeline reegel, et parim 
uustulnuk liigas ei tohi olla üle 26-aastane. Lisaks Calgaryle mängis ta veel San Jose Sharksis ja 
Dallas Starsis. Kellest on jutt? 
 
12.See Hiina lühirajakiiruisutaja on läbi aegade maailma parim oma ala esindaja ja läbi aegade 
parim Hiina talisportlane. 4 olümpiakulda, 1 -hõbe ja 1 -pronks. 2010 taliolümpial tuli sealhulgas 3-
kordseks olümpiavõitjaks. Lisaks on tal medalikaukas 14 MM-tiitlit, sealhulgas 2008 ja 2009 
üldarvestuses. 3-kordne maailma karikavõitja. Sündis 10.04 1985 Qintaihes. Kellest on jutt? 
 

13. Ta on läbi aegade Eesti üks tituleeritumaid veemotosportlasi. Sündis 24.veebruaril 1959 
Tallinnas. Veemotospordiga hakkas tegelema 1973.aastal Lembit Aaslav-Kaasiku 
juhendamisel. Viimastel aastatel tunneb end eriti hästi O-125 ja F-125 võistlusklassides. O-
125 klassis tuli 2005 maailmameistriks, 2001 ja 2007 hõbe ning 2006 pronks. Klassis F-125 
2006 EM-i kuld. 1975 püstitas S-250 klassis 10 miili distantsil maailmarekordi. 2005-07 
parim Eesti veemotosportlane. Kellest on jutt? 

 
14. See Soome jalgpalliklubi tegutseb 19 643 elanikuga linnas. Selle rootsikeelne nimi on pea 

identne ühe Läti linna saksakeelse nimega. Linn on kakskeelne, kus on rootsi keelt 
emakeelena kõnelejaid 56% ja soome keele kõnelejaid 40 %. Klubi asutati 1965 ja mängib 
5000 kohaga staadionil. Peatreener on vene päritolu jalgpalliperekonnapea Aleksei 
Eremenko seenior. Praegused tuntumad mängijad on korra Soomet esindanud Jari Sarajärvi 
ning Elevandiluuranniku koondislane Venance Zézé. Aga siin on mänginud ka isa ja pojad 
Eremenkod, Eesti koondislastest Andrei Borissov ja Toomas Kallaste. Parim kõrgliigakoht 
on seni 6. (1995,1996). Korra on mängitud Intertoto karikat (1996). Nimetage klubi. 

 
15. 3.-14.oktoobrini toimusid New Dehli 19. Rahvaste Ühenduse mängud. Seega oleks värske 

sündmuse mõjul paslik küsida maskoti nime. Mis nimi? 

 
 
 



16. See poola verd omav mängija on võitnud 24 WTA Touri turniiri, neist 22 paarismängus. 
Koos põhipartneri Lisa Raymondiga on võitnud kaks Suure Slämmi paarismänguturniiri 
(2005 USA ja 2006 Austraalia lahtised), lisaks veel kaks segapaaristurniiri. Kuulub 
praegusel hetkel maailma esikümnesse nii üksik- kui paarismängus. Parim esikümne saldo 
Vera Zvonarjova vastu – 5:2. Kellest on jutt? 

 
17. 1942.aastal ajalehes „Eesti Sõna“ nr.138 ilmunud artiklis selgub, et harrastatavad spordialad 

on Rahvakasvatuse Peavalitsuse Spordiameti poolt jaotatud kolme erinevasse rühma: 
suundalad - võimlemine, ujumine, suusatamine, kergejõustik, poks, jäähoki ning veel kaks 
ala. Üks neist oli rakendusliku loomuga, teine praeguseks järjekordselt olümpiale jõudnud 
ala. Peale selle olid veel peaalad ja kõrvalalad. Mis olid ülejäänud kaks suundala? 

 
18. Vaid üks kergejõustiklane on saanud ühtedel olümpiamängudel kuus medalit (4 kulda, 2 

hõbedat). See juhtus 1924.aastal Pariisis. Kuld tuli 10 000 m jooksus, 3000 m 
takistusjooksus, 3000 m meeskonnajooksus ning meeskondlikus maastikujooksus ning hõbe 
5000 m jooksus ja individuaalses maastikujooksus. 1928.aastal lisandus veel kuld ja 
hõbemedal. Selle mehe hüüdnimi oli „Peräseinajoen susi“, kutsuti ka „Lendavaks 
soomlaseks“. Kes? 

 
19. 2012.aasta Londoni OM-i purjetamisvõistlused peetakse Dorseti krahvkonna linnas, kus 

elab 53 000 elaniku. Linna on mainitud esmalt 12.sajandi keskel, kuid tõeline elu hakkas 
keema 1252, kui alustati meresadama rajamist. Kuulsamaks pojaks on arhitekt sir 
Christopher Wren, kes valiti 1702 linna esindajana Suurbritannia alamkotta ja tema 
loomingu tipuks on Londoni Püha Pauli katedraal. Turismilinnana hakkas köitma tähelepanu 
aastatel 1789-1805, kui siin suvitas George III. II maailmasõja aegu läbis linna Normandia 
dessant, kus isikkooseisus oli 517 816 sõdalast. Linna iseloomustab peale purjetamise 
rannasport (võrkpall, motokross ja lohelennud). Mis linn? 

 
20. Kes on see maailma võrkpalli 17-aastane imelaps? Juba 14-aastaselt Kuuba koondises 

debüteerinud ja tänavu MM-hõbeda saanud. 

 
 
 



21. Kui Austria saab taliolümpiamängudel medaleid tavaliselt kamaluga, siis 1984 Sarajevos oli 
asi nutune, sest tuli ainult üks pronks. Meeste kiirlaskumises suutis selle Šveitsi suurkuju 
Pirmin Zurbriggeni ees napsata küsitav. Ta sündis 20. IX 1958 tuntud suusakuurortis 
Lienzis. Tiitlivõistlustelt sai veel pronksi 1982 MM-lt alpi kahevõistluses. Võitis 1986 2 
kiirlaskumise MK-etappi. Olümpial oli veel kaks korda seitsemes (1980 slaalomis, 1988 
kiirlaskumises). Kellest on jutt? 

 
22. See Eesti II liiga ida/põhjatsoonis mängiv jalgpallimeeskond annab oma koosseisu 

nimekirjaga silmad ette ka mõnele praegusele Meistriliiga satsile. Kuigi jah, ilmselt on 
enamus meestel tänaseks parim enne möödas. Siin mängivad kunagine väravatemasin Sergei 
Bragin, praegune Tallinna Levadia peatreener Aleksandr Puštov, Levadia eest Meistriliigas 
53 väravat löönud Vladimir Tšelnokov, 16 korda Eesti koondises mänginud Mark Švets, 
lisaks veel sellised teada-tuntud nimed nagu Maksim Rõtškov ja Andrus Mitt. Mis klubist 
on jutt? 

 
 23. Jõutõstmisvõistlusel on absoluutarvestuse parima tõstja väljaselgitamiseks valem:  
Coeff = frac{500}{a + b*x + c*x^2 + d*x^3 + e*x^4 + f*x^5}. Kuidas seda valemit-koefitsenti 
nimetatakse? 
 

24. Esimene Eestis ilmunud olümpiaraamat oli Aleksander Antsoni „Berliini olümpiamängud 
1936“. See anti välja Tartu Noor-Eesti Kirjastuse poolt 1936.aastal. Järjekorras teine oli Peet 
Soosaare kirjutatud olümpiaraamat Eesti Riiklikult Kirjastuselt. Mis olümpiast oli teine 
olümpiaraamat? 

 
25. Mis ansambel laulab naiste kuulitõukest? 

 
26. Millise riigi jalgpallikoondise koosseis (ei pruugi olla täiskasvanute esindus)? Odisseas 

Vlachodimos, Mitchell Weiser, Koray Kacinoglu, Cimo Röcker, Kaan Ayhan, Nico Perrey, 
Robin Yalcin, Mirco Born, Samed Yesil, Emre Can, Nils Quaschner, Okan Aydin, Levent 
Aycicek ja Fabian Schnellhardt. 

 
27. Juhendanud nii Kaunase Žalgirist kui ka Vilniuse Lietuvas Rytast, samuti Kaasani Uniksit. 

2001-06 oli Leedu koondise peatreener, mille säravaim hetk oli 2003, kui tuldi Euroopa 
meistriks. Praegu juhendab Šiauliaid, kus ta alustaski 1995.aastal oma treenerikarjääri. 
Kellest on jutt? 
 

28. NSV Liidu motokrossisõitjad võitsid soolomootorrataste MM-il 4 meistritiitlit. Esimene 
MM-tiitel tuli 1965 250 cm³ klassi ČZ-i teenuseid kasutades. 3 ülejäänud MM-kulda tuli 
samas klassis1974, 1977-78. Kes olid need kaks maailmameistrit? 
 

 
29. Selle spordiala tugevamad klubid on Saksamaalt ATV Haltern, TVK Wattenscheid ja 

Malterdingen, Luksemburgist Alzeni ja Bettendorfi klubid ning Jaapanist Pink Panther ja 
Plus One. Tänavu sai juulis spordiala rahvusvahelise liidu uueks liikmeks Lõuna-Korea. Mis 
spordiala? 

 
 

30. Kes kuulutas XXII Moskva olümpiamängude Tallinna purjetamisregati avatuks? 
 
 
 
 



31. Tänavusel mootorrattaste ringrajasõidu MM-il on 18 etappi. Tervelt neist neli viiakse läbi 
Hispaania pinnal. 2.mail Jerezis toimunud Grand Prix kandis Hispaania nime. Kuid küsime, 
mis nime kannavad kolm ülejäänud Hispaania etappi? 2 õiget 1 punkt. 

 
32. Belgradi Crvena Zvezda ja Serbia rahvuskoondise kodustaadion avati 1963 ja  mahutab 

hetkel 51 395 pealtvaatajat. Rekordarv vaatajaid oli 23.IV 1975 kui “Punatähed” kohtusid 
Euroopa Karikavõitjate karikasarja poolfinaalis Ferencvárosega. Mitteametlikel andmetel 
väisas kohtumist 110 000 inimest. Staadion on ümmarguse kujuga. Mis hüüdnime all 
tuntakse staadioni? 

 
33. Ta on tõeline orienteerumislegend. Sündis 9.jaanuaril 1978. Neiupõlve nimega Luder. 

Lõpetas 2003 Berni ülikooli bioloogia erialal. Aastast 2001 on maailma tiitlivõistluste 
kullasahtlis kõvasti toimetanud – 17 MM-tiitlit, 7-kordne Euroopa meister, 6 maailma 
karikat, 2 maailma mängude võitu ja 2-kordne Põhjamaade meister. Eriti märkimistväärivate 
saavutustega sai hakkama 2003 ja 2005.aasta MM-il, kui võitis kõik neli kulda. Šveitsi aasta 
naissportlane 2003, 2005 ja 2007. Kellest on jutt? 

 
34. Küsime Tšehhi sotsiaaldemokraadist parlamendiliiget, kellel on ette näidata suurepäraseid 

tulemusi suusahüppetes. 1988 tali-OM-il tuli väiksel mäel hõbe ja 1984 suurel mäel pronks. 
1984 ja 1989 sai Tšehhoslovakkia meeskonnaga MM-ilt pronksi. MK-sarjas võitis 10 etappi 
ja sai 27 poodiumikohta. Kes? 

 
35.Paavo Nurmi püstitas 1928.aastal maailmarekordi, selle ületas 1945.aastal Viljo Heino, 
kuid aeg oli sama. Mis alal maailmarekord püstitati? 

 
36. Selle Nõukogude Liidu murdmaasuusataja tipphetk oli 1978 Lahti MM, kui ta võitis 

kuldmedali nii 10 km kui ka toona uhiuuel alal 20 km-s, lisaks pronks teates. Ainuke 
olümpiamedal oli 1976 kuldne, mille ta sai teatesuusatamises. Individuaalaladel jäi olümpial 
laeks 6.koht. Sündis 12.I 1950 Kasahhis Džambuli oblastis Krupskaja kolhoosis. Kellest on 
jutt? 

 
37. 1947.aasta aprillis/mais toimus II üleliiduline vabamaadlustreenerite kokkusaamine, kus 

otsustati vabamaadlus ümber nimetada, et eristada seda NSV Liidus viljeldavat ameerika-
vabamaadlusest. Otsustati moodustada ka vastava ala föderatsiooni. Mis alaks nimetati 
ümber vabamaadlus? 

 
38. Iirlane püstitas Dublinis 5.augustil 1901 fenomenaalse maailmarekordi kaugushüppes 7.61, 

mis püsis peaaegu 22 aastat. Iiri rahvusrekordina kestis see tulemus pea 89 aastat – 2.juunini 
1990. Kes oli see maailmarekordiomanikust iirlane? 

 
39. Kes oli see eestlane, kes võistles esimesena olümpiamängudel peale II Maailmasõda? 

 
40. See pole riik ega riikide ühendus. See on territoorium, aga mitte osa riigist. See ühendus 

kuulub ühte ROKi poolt tunnustatud spordiliitu. Mis moodustis ja mis spordiala liitu 
kuulub? 

 
 



41. Vahel teevad ka suured jalgpalliklubid reklaamoste. Üks selline on ilmselt ka küsitav 
Portugali 20-aastane jalgpallur. Manchester United ostis mitteametlikel andmetel noormehe 
7,4 miljoni naela eest Vitoria de Guimaraesilt, kus ta sai olla vaevalt viis nädalat. Eelnevalt 
mängis ta hooaja Portugali kõrgliiga keskmikus Estrela de Amadoras (25 mängu/4 väravat), 
kuid viimane sattus majanduslikesse raskustesse ning müüs ta Guimaraesi klubile. Päritolult 
kaboverdelane, jäi ta 12-aastase poisikesena kodutuks ja sattus varjupaika. 2009.aastal 
osales Euroopa tänavajalgpallifestivalil, kuid kodutute MM-il Portugali koondisesse ei 
valitud. Kuid nüüd on selle asemel ta mänginud nii Portugali U19 ja U21 koondise eest. 
Kes? 

 
42. Väljaku suurus 60 x 20 m. Väljaku lühemate külgede keskkoht ja mõlema pikema külje viis 

kohta on tähistatud tähtedega. Mis spordiala ala? 
 

43. Odaviskajana oli 5-kordne NL-i meister, NL rekordiomanik aastatel 1936-50. 
Rahvusvahelise tuntuse tagas tema poolt 1936.aastal loodud Leningradi Kergejõustikukoolis 
treenitud õpilased Galina Zõbina, Tamara Tõškevitš, Nadežda Tšizova, Irina ja Tamara 
Press. See mees oli NSVL teeneline meistersportlane ning sai NSVL teenelise treeneri 
tunnistuse nr.1. Kes on see tunnustatud kergejõustikutreener? 

 
44. Küsime rahvust, millega klubi poolehoidjaid kiputakse määratlema. Selle rahva armeeks 

nimetavad end Tottenham Hotspursi fännid. Ennast nimetavad selle rahvuse järgi ka 
Amsterdami Ajaxile kaasaelajad. Krakovi Wisla poolehoidjad nimetavad nii halvustavalt 
Cracovia klubiliikmeid. Mis rahvus? 

 

45. Kes on see korvpallihiid, kes upitab palli korvi poole? 



 

 
 
 
 
 

46. Maailma suurim velotuur Tour de France algas ühe ajalehe reklaamiüritusena. Selle 
toimetaja Henri Desgranes, tšempionist jalgrattur, pidas võitlust väljaandega Le Velo. 
Ürituse mõtles välja toimetaja asetäitja Henri Lefevre. Esimene võidusõit algas 1903.aasta 
1.juulil Pariisis. Ajalehes võidusõidule pühendatud numbri tiraaž oli mitusada tuhat – 
järgmisel aastal Le Velo suleti. Mis oli selle ajalehe nimi, kes korraldas Tour de France? 

 
47. See koht on tuntud nii kahevõistluse kui ka murdmaasuusatamise sprindi paarisvõistluse 

järgi. Allar Levandi kirjutab raamatus „Hüvasti, sõbrad“ (kahasse Paavo Kivisega): „Ma 
olen .... viis aastat järjest teine olnud . Minu koht. Võitjad on vahetunud, kord on need 
austerlased, kord jaapanlased, norrakad polegi võitnud. Šveitsi poisid, kellega eriliselt hästi 
läbi saime, tulid alati juba enne võistlust küsima: kas teeme autasustamise kohe ära? 
Võisime olla hüpete järel mis tahes kohal, lõpuks olime ikka teised.“ (lk.80) Mis koht? 

 
48. Eelmisel nädalal alustas taaskordset hooaega korvpalli Euroliiga. Võistluse ametlikus nimes 

sisaldub ka peasponsori nimi. Mis on sponsori nimi? Lisaks on ta ametlik sponsor nii FC 
Barcelonale, Manchester Unitedile ja Maroussi korvpalliklubile. 

 
49. Nõukogude Liidu jäähokimeistrid selgusid aastatel 1947-92. Meistermeeskond esindas alati 

Moskva linna. Kõige rohkem tuli meistriks AKSK – 32 korda, järgnes Dünamo 5 
(sealhulgas 1947, 1990-92) ja Spartak 4 tiitliga. Küsime ülejäänud kahte klubi, kel õnnestus 
NL-i meistriks tulla. Üks tuli võitjaks kolm ja teine kaks korda. 

 
50. Kes on see kuu alguses kuulsust kogunud Serbia jalgpallipätt? 

 



 


