
1. Küsime Rootsi ujujate perekonda. Vanem õde Karini (snd 1941) laeks jäi 1956 
ja 1960 OM-il 4 x 100 m teateujumise 6.koht. Kristina (snd 1944) jõudis 1960 
OM-il individuaalselt finaali, saades 100 meetri liblikas 7.koha. Sõsarate 
tulemused lõi mäekõrguselt üle väikeveli Gunnar (snd 1951), kes tegi kuldse 
töö 1972 Müncheni OM-il, võites mõlemad kompleksujumised. 
Mälestamisväärseim oli hetk 400 meetris, kui ta edestas finaalis Tim McKee´d 
(USA) vaid kahe tuhandiksekundiga (4.31,981 vs. 4.31,983). See on napim 
finaalivõit olümpiamängude ajaloos. Mis on Malmö ujumisperekonna 
liignimi? 

 
 

2. 1983 Helsingi kergejõustiku MM-il võitis meeste kõrgushüppe tundmatu 
tulemusega 2.32. 2005 võitis Helsingis MM-il meeste kõrgushüppe tundmatu 
tulemusega 2.32. Muideks, tollane kullavõitja sündis aastal 1983. Küsime, mis 
rahvusest võitjad olid? 

 
 

3. 2003.aastal hakkas ralli-MM sarjas tootjate arvestuses Citroëni  ajastu, kuni 
tänaseni on võidetud ses arvestuses 7 karikat. Siiski aastatel 2006-2007 olid 
juhtohjad ühe teise autotootja käes, meeskondlik MM-tiitel on varasemast 
olemas 1979.aastast. Mis firma? 

 
4. Kui me tunneme uhkust Michael Roosi ja Margus Hundi tegude üle ameerika 

jalgpallis, siis taanlastel on tõeline profiliiga kangelane. 1960 Kopenhaagenis 
sündinud lööja tegi debüüdi 1982 New Orleansi Saintsis, viimane mäng 
toimus Atlanta Falconsis 2007. Tema nimel on mitmeid NFLi rekordeid: kõige 
rohkem mänge (382), kõige rohkem punkte (2544), kõige rohkem maast 
löödud väravaid (565). Lisaks oli ta kõige vanem mängija, kes on mängust 
toonud vähemalt 14 punkti. Hüüdnimeks loomulikult “Suur taanlane”. Kes? 

 
5. Kes on need härrasmehed karikatega? 

 



6. Mis olümpiamängud? Eelmistel olümpiamängudel kavas olnud aladest jäid välja 
tõstmine, vabamaadlus, poks ja vibulaskmine. Korraldajad keeldusid lubamast oma 
kodumaal poksivõistlusi, mis viis selleni, et ROK võttis vastu määruse, mis piiras 
kohalike olümpiakomiteede võimu tulevastel olümpiamängudel. Lisaks veel 
huvitavamaid fakte. 

 Kergejõustikus kasutati elektrilisi ajamõõtjaid ning katsetati fotofinišit. 400 
meetrit joosti esmakordselt eri radadel. 

 Viimast korda anti võitjatele puhtast kullast medalid. 
Teivashüppes anti välja üks kuldmedal, kaks hõbemedalit ja kolm pronksmedalit. 
 

7. Selle sporditoodete firma nimi on tuletatud ühest hallist antiloobiliigist. 
Ettevõtte asutas Joseph William Foster 1895. Praegune peakorter asub 
Massachusettsi osariigis Cantonis. See firma riietab jalgpallis kogu Austraalia 
A-liiga, NHLi ja muud madalamad Põhja-Ameerika profihokimeeskonnad. 
Selle aastani riietas ka NFLi. Vormelitiimidest on leping sõlmitud Force 
Indiaga.  Mis spordifirmast on jutt? 

 
 

8. Ratsaspordiala, kus ringis galopeerival hobusel tehakse võimlemis- või 
akrobaatilisi harjutusi. Ratsanik saab ennast koos hobusega harmooniliselt 
võimlemiskunsti kaudu väljendada. See nõuab silmapaistvat 
tasakaalutunnetust, suurepärast füüsilist vormi ning koordinatsiooni. 
Võisteldakse nii ühekaupa, paarides kui ka tiimides. Kuidas Eestis nimetatakse 
seda spordiala? 

 
 

9. Jalgpalli värava kõrgus ja meeste võrkpallis on võrgu kõrgus peaaegu võrdsed. 
Ühel on 2,44 m ja teisel 2,43 m. Kumma kõrgus on suurem? 

 
10. Kes on pildil? 

 



11. Selle staadioni aadress on Lansdowne Road 62 ja asub Dublinis. Rajatis 
mahutab 51 700 pealtvaatajat. Omanikud on kohalik ragbiliit ja kohalik 
jalgpalliliit. Maksma läks 410 miljonit eurot. Tänavu peeti siin Europa 
League´i finaalmäng.  Väidetavalt esimene jalgpallimatš, mis täielikult välja 
müüdi, oli Iirimaa-Eesti play-offi mäng EM-finaalturniirile pääsu nimel. Mis 
on staadioni nimi (a la Emirates Stadium)? 

 
 

12. See tõsteriik on olümpiamängudelt võitnud 4 medalit (1+1+2). Medalid on 
sellele riigile toonud tõsiste tõsteriikide päritoluga pojad. Kreeka verd Verdi 
“Vern” Barberis võttis pronksi meeste kergekaalus 1952 Helsingis. Uute 
medaliteni läks aega, kuni tuli idablokist boikotist puretud 1984 Los Angelesi 
OM. Alustuseks võitis Egiptuses sündinud Robert Kabbas hõbeda I 
poolraskekaalus ja siis tuli kirsina tordil kuld Dean “Dinko” Lukinile 
üliraskekaalus. Lukin on muideks makedoonlane. Viimane medal tuli samas 
kaalus, kui varem Bulgaariat esindanud Stefan Botev Khristov sai 1996 OM-il 
pronksi. Mis riigist on jutt? 

 
13. Eesti kergejõustiku meistrite ja rekordiomanike nimekirjas kohtame koloriitset 

hilisemat kuulsat lauljat ja näitlejat Antonie Kroon-Laarmanni. 17-aastane 
Narva neiu püstitas 1926.aastal kaks Eesti rekordit ning tuli ka Eesti meistriks. 
Mis alal oli Tooni Kroon Eesti meister ja rekordiomanik? 

 
14. Sellel kardisõidu margil peetakse Eestis meistrivõistlusi klassides Minimax, 

MAX Junior, MAX, DD-2 ja Masters. Eestis on margi ametlik maaletooja 
Krone Trading OÜ. Max klassis võisteldakse margi nimelistel Maailma ja 
Euroopa karikavõistlustel. Firma on Austria päritolu, kuid asutati 1920 
Dresdenis. Mis mark? 

 
15. Kes on see kiiruisukaunitar? Tähelepanu kombinesoonile. 

 



16. Selle spordiala looja on hollandi kunstnik Iepe Rubingh, kes sai idee prantsuse 
filmirežissööri ja koomiksikunstniku Enki Bilali sarjast “Külm ekvaator”. Esimesed 
maailmameistrivõistlused peeti 2003.aastal, mille võitis Iepe Rubing ise. Samal aastal 
loodi Rahvusvaheline Liit (WCBO). Euroopa meistrivõistlusi peetakse alates 
2005.aastast. WCBO hüüdluse on “Võitlus toimub ringis, aga lahingut peetakse 
laual.”. Mis ala? 
 

17. Tartu JK Tammeka sai tänavu Eesti Meistriliigas 7.koha.  Kuigi meeskond 
pole veel Eesti jalgpalli esirinda veel tõusnud, mängis seal kolm meest, kes on 
kandnud Eesti täiskasvanute koondise sinist särki. Kui üks Tammeka mängija 
debüteeris koondises 2007.aastal FC Flora mängijana (olles ühtlasi 200. Eesti 
koondislane), siis kaks ülejäänud mängijat tegid debüüdi tänavu juunis Lõuna-
Ameerika turneel. Üks neist jagas tänavu Meistriliiga edetabelis 22 väravaga 
2-3.kohta. Kellest on jutt? 2 õiget üks punkt. 

 
18. See pesapalliklubi on Põhja-Ameerika kõrgemate profiliigade peale kõige 

rohkem kuival olnud. Viimasest Major League Baseballi (MLB) 
tšempionitiitlist on möödunud 103 aastat. Sellest ka nende üks hüüdnimi 
“Armastusväärsed kaotajad”. Meistriks on tuldud kahel korral (1907, 1908). 
Aastast 1916 on nende kodustaadioniks Wrigley Field. Neil on ka linnarivaal, 
kel on ette näidata kolm meistritiitlit (1906, 1917, 2005). Mis klubist on jutt? 
Linna eest punkt. 

 
19. Eesti veemotosportlased teenisid EM ja MM-idelt kokku 14 medalit. 

Sealhulgas saadi kaks maailmameistritiitlit OSY-400 ja S-550 klassis. Vihjeks, 
et ühe maailmameistripaati nr. 173 võis näha sügise hakul Tartu 
Lõunakeskuses ning teine maailmameister oli see hooaeg jalgpallis Pärnu 
Linnameeskonna väravaht. Kes? 

 
20. Keda näete pildil? See vägilaskorvpallur on suur kehakunstisõber. Hetkel 

mängib Pireuse Olympiakoses. Tuntust kogunud väsimatu lauavõitlejana. 
2008 valiti Bulgaaria kõrgliiga parimaks mängijaks? 

 

 
 
 
 
 
 



21. Naiste kergejõustiku seitsmevõistluses on ainult kolm naist saavutanud 7000 
punkti piiri. Kahte on suhteliselt lihtne nimetada. Kes? Kahe õige nimetamisel 
1 punkt, kolme õige korral 2 punkti. 

 
 

22. See sportlane on sündinud 21.septembril 1975.aastal. 2001.aastal saavutas 
Lahtis maailmameistrivõistlustel pronksmedali 15 km klassikasõidus. 2003 
Val di Fiemme MM-il diskvalifitseeriti dopingutarvitamise pärast ning 
teatenaiskonnal võeti ära hõbemedal. Võib lisada, et sama riigi teatenaiskonnal 
võeti sellist karva medal ära ka Lahtis, siis küll mitte küsitava süül. Pärast 
karistuse kandmist hakkas tegelema laskesuusatamisega. 29.novembril 2007 
tegi debüüdi selle ala MK-l (45.koht). Järgmisel päeval saavutas sprindis 
5.koha. 11.jaanuaril 2008 saavutas MK-etapil Ruhpoldingis võidu, kuid 5 
päeva varem võetud dopinguproov osutus positiivseks. Sai eluaegse 
võistluskeelu. 13.märtsil 2009 andis Rahvusvaheline arbitraaž talle õiguse, 
sest ta ei saanud viibida B-proovi avamise juures. 2009 detsembris sõitis 
kodumaal uuesti murdmaasuusatamise võistlustel. Kellest on jutt? 

 
23. Jüri Jaansonil oli 29 aastat kestnud silmapaistva karjääri jooksul 8 treenerit – 6 

kodumaist ja 2 välismaist. Kodused treenerid olid Anne Freimuth, Mihkel 
Leppik, Mati Villsaar, Mihkel Klementsov, Jaan Tults ja Tatjana Jaanson. Kes 
olid kaks Jaansoni välismaist treenerit? 

 
24. Mis alal on kõige tähtsam meeste võistkondlik karikas Thomas Cup ja naistel 

Uber Cup? 
 

25. Näete pildil meeste 2012.aasta jalgpalli EM-i maskotte. Mis nime nad 
kannavad? 

 



26. 1920.aasta suveolümpia jäähokiturniiri võitis ülivõimsalt Kanada meeskond, 
mis koosnes ühe klubi meestest – Winnipeg Falconsist. Veelgi enam, see 
koosnes suures osas ka ühe rahvuse esindajatest – rahvus, mida ei peeta sugugi 
jäähokirahvaks. Falconsi klubi sai alguse 1911.aastast, kuna Kanadas elavaid 
selle rahvuse esindajaid ei võetud muudesse klubidesse mängima. Emamaal 
mängib kohalikus liigas ainult neli klubi ja riigi meistreid asuti selgitama 
1991.aastast. Praegu on riik IIHFi edetabelis 36.kohal ja mängib rõõmsasti 
koos Eestiga II divisiooni A-grupis. Läbi aegade MM-i  parim koht on 24. ja 
esmakordselt mängiti MM-il 1999. Mis rahvusest on jutt? 

 
 
 27. Ilmus esmakordselt Eesti NSV Ajakirjanike Liidu häälekandja “Spordileht”. 
 Saalfeldenis (Austria) selgitati esmakordselt laskesuusatamise maailmameister. 20 

km distantsil oli võidukas roostlane Åke Viklund. 
 Esmakordselt anti üle Norra Uisuliidu poolt asutatud Oscar Mathieseni auhind 

maailma parimale kiiruisutajale. Selle võttis vastu norralane Knut Johannesen. 
Saab 1 punkti  +- aasta eest. 

 
28. Küsime teenekat usutegelast, kes oli muuseas ka väljapaistev korvpallur. 
Sündis 1948 Zagrebis, oli esimene jugoslaavlane, kes mängis USA-s 
üliõpilaskorvpalli. Asudes õppima Brigham Youngi ülikooli, sai tast mormoon. 
206 cm pikkuse mängijana mängis kas jõulist äärt või keskmängija kohal. Tuli 
1980 olümpiavõitjaks, kahekordne maailmameister ja kolmekordne Euroopa 
meister. Oli üldse kolmas mitte-USA pallur, kes valiti Korvpalli Kuulsuste Halli. 
Hiljem oli USA-s Horvaatia saatkonna töötaja. Innuka usutegelasena jutlustas ta 
hoolsasti horvaatidele mormooni usust ning tõlkis Mormooni Raamatu 
serbohorvaadi keelde. Suri 1995 lümfivähki. Kes? 

 
29. Eesti keeles on väljend (või ametlik nimi) Rahvusvaheline Bobisõiduföderatsioon. 
Prantsuse keeles on (Féderation Internationale de Bobsleigh et de … ) lühend FIBT 
ehk vabas tõlkes Rahvusvaheline bobisõidu ja … föderatsioon. Mis on puuduv sõna? 
 
30. 20.oktoobril määrati küsitav Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa 
olümpiajalgpallikoondise peatreeneriks. Viimati oli sel intriigiderohkel kohal Charles 
Hughes 1972.aastal. Inglismaa koondist esindas 1987-99 78 korral, lüües viis väravat. 
Koos Nottingham Foresti ja Newcastle Unitediga jõudis kahel korral Inglise 
karikafinaali. Jõulise kaitsemängijana pälvis hüüdnime Psycho, mis särab ka tema 
2011. aastal ilmunud autobiograafia kaanel. Suur punk-rocki sõber. Kellest on jutt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31. Selle aasta juuni alguses ilmus Postimehes projekti raames “Erinevus rikastab”, 
mis rääkis põhiliselt lahti geiküsimusi ja geiprobleeme. Siiski pääses sinna ka kaks 
artiklit sportlastest, kes olid sinna sattunud kui vähemuse esindajad. Naissportlane, 
kui “meheliku” ala esindaja ja meessportlane, kui “naiseliku” spordiala tegija. 
Geitemaatikaga neil enda sõnul pistmist pole. Kellest on jutt? 
 
32. Jaapanis kannavad sumomaadlejad ringinime, oma perekonnanime all 
võisteldakse väga harva. Enamasti võetakse eesnimi, liignimi jääb kodanikunimega 
samaks, näiteks Asashoryu Akinori. Kui sumohierarhias tõustakse, siis võib lavanimi 
pisut ka muutuda tugevamaks – Kaio Kaikoks. Väljaspool Aasiat olevad sumokad 
võtavad enamasti nime päritolukoha järgi, näiteks Roho Venemaa järgi. Kuidas kõlab 
ringinimi sumo terminoloogias? 
 
33. Naiste kaugushüppe maailmarekord on Galina Tšištjakova 1988.aastal hüpatud 
7.52. Tuulega on hüpatud kõige rohkem 7.63, mis on seega absoluutselt pikim 
mõõdetud naiste kaugushüpe. Kes sellega hakkama sai? 
 
34. Sel aastal tegi küsitav petangimängija ajalugu, tulles esimese Eesti petankerina 
Euroopa Meistrivõistlustel medalile, saavutades täpsustulistamises pronksi. Tegemist 
on Eesti mõistes ülikõva tegijaga, kes on kodustel meistrivõistlustel võitnud 38 kulda, 
6 hõbedat ja 4 pronksi. Tema isa Toomas kuulus 1970 võrkpallis Eesti meistriks 
tulnud Tallinna KMKT meeskonda. Abikaasa Kaja on petankis 4-kordne Eesti 
meister. Kellest on jutt? 
 
35. Keda näete pildil? 

 
 



36. Sellel naisvõistlejal on suurvõistlustel olemas 2004 olümpiamängude hõbe 7-
võistluses ning sise-MM pronks ja sise-EM hõbe viievõistluses 2011 Pariisist. 
Küsime teda aga seepärast, et ta on maailma tippmargi omanik naiste kümnevõistluses 
8358 punktiga, mis on püstitatud USA Missouri osariigis Columbias. Kes on see 
tuntud seitsmevõistleja? 
 
37. Maailmas ringleb lisaks Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) poolt iga nelja aasta 
tagant välja mängitavale MM-tiitlile veel üks sarnane auhind. Oma teekonda alustas ta 
1873.aasta 8.märtsil, kui Inglismaa alistas läbi aegade teises koondiste mängus 4:2 
Šotimaa ja sai seeläbi maailmameistriks.Edasi tegutseti profipoksis kehtivate reeglite 
järgi – kes iganes tiitliomaniku alistas, sai tiitli endale. Esmakordselt lahkus 
mitteametlik MM-tiitel Briti saartelt 1931.aastal, kui Šotimaa kaotas 0:5 Austriale. 
Seejärel on tiitel rännanud läbi maailma.Uus maailmameister tõusis troonile 
15.novembril käesoleval aastal ning kannab seda tiitlit eelduste kohaselt vähemalt 
29.veebruarini, kui peab järgmise maavõistluse. Milline riik on mitteametlik 
maailmameister? 
 
38. Ta on ainuke tennisist, kes on teinud juunioride Grand Slami. Aasta oli 1983. 
Täiskasvanute sekka minek kulges valutult. 1984 võitis olümpia 
demonstratsiooniturniiri. Suure slämmi turniire võitis kuuel korral – Austraalia 1985, 
1987, Wimbledoni 1988 ja 1990, USA 1991 ja 1992. Neli korda tuli kodumaad 
esindades Davise karikavõitjaks. Tema servimistehnikat näeb Austraalia lahtiste 
meistrivõistluste logol. Kellest on jutt? 

 
39. Kreeka-rooma ja vabamaadluses peab maadlejal kaasas olema üks asi, mida ta 
peab enne kohtumist näitama matikohtunikule. Mida? 
 
40. Kes on need kaks Eesti korvpallilootust? 

 
 
 



41 Selle ereda poksitähe lend kestis mõne aasta. Alustas poksimist 1966.aastal, kui oli 
14-aastane. 1969 võitis Nõukogude Liidu juunioride meistritiitli, mille peale sõnati, et 
sellest poisist tuleb olümpiavõitja. Olümpiavõit tuli juba 1972, ilma et oleks võitnud 
Nõukogude meistritiitlit. Kuld tuli kuni 75 kg kehakaalus, kus viiest vastasest vaid 
üks suutis terve kohtumise vastu pidada. Oli tuntud selle poolest, et nõelas vastast 
alati ootamatult. Tuli kahekordseks Euroopa meistriks (1973, 1975). Kuid helgel 
poolel on alati tumedam külg. Mehe elule pani põõna raske käevigastus ja alkohol. 
Olles Nõukogude armees poksitreener, sattus ta tihtipäi kaklusse nooremate ja 
raskemate sõduritega, kes tahtsid talle kohta kätte näidata. Lõpuks näidati talle 
armeest ust. Elu lõpu poole töötas masinisti, kojamehe, aedniku ja hauakaevajana. Elu 
lõpus ei suutnud käiagi. Suri vaid 43-aastasena. Tänasel päeval peetakse temanimelisi 
mälestusvõistlusi. Kellest on jutt? 
 
42. 20.märtsi 2011 seisuga oli kõige rohkem 200 meetri hüppeid suusahüpetes teinud 
Adam Malysz (Poola) 114. Teise koha omanik on teinud 108 sellist hüpet. 2002 sai 
olümpiapronksi ja 2011 MM-pronksi meeskonnahüpetes. Kaks MK etapivõitu. Mehe 
perekonnanimi on sarnane sünnikohanimega. Kolmanda koha omanik 104 hüppega on 
võitnud neli olümpiamedalit (sh 2002 pronks suurel mäel ja 2006 hõbe väiksel mäel). 
Ainuke MM-kuld oli 2003 suure mäe meeskonnahüpetes. 16 MK etapivõitu. 2005 oli 
mõneks hetkeks lennumäel maailmarekordiomanik 235,5 meetriga Planicas. Kellest 
on jutt? 2 nime. 
 
43. Ühe Eesti ettevõtte logo ilutseb Venemaa paremuselt teise käsipallimeeskonna HC 
Peterburi särgi rinnaesisel . Nii kummaline, kui see ka ei tundu, on firma idanaabrite 
klubi ainuke erasponsor.Et võistkond võistleb Meistrite Liigas, ning igast mängust 
edastatakse telepilt, võivad ettevõtte juhid rahul olla. Milline tuntud ja tunnustatud 
Eesti firma on HC Peterburi sponsor? 
 
44. Kilingi-Nõmmest pärit Taavi Koovit tuli käesoleval aastal klassikalises 
kulturismis maailmameistriks. Küsime aga maailmameistri treenerit. Tema 
tutvustuseks võib öelda, et on kuulsa ema ja veel kuulsama isa poeg. Kes? 
 
45. Nõod Tanel ja Aigar Leok kasutasid tänavu ühte ja sama krossirattamarki. 
Kaubamärgilikul margil sai Tanel MX1 MM-il kokkuvõttes 12. ja Aigar enduros E2 
klassis 10.koha. Sama tähekombinatsiooni kandsid II ilmasõja aegsed Nõukogude 
miinid, selline internetidomeen on ühel gaasirikkal riigil. Mis mark? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
46. Tore naine revolvriga. Kes? 

47. Keda näete pildil?  
 
48. Kes on ainuke Tour de France´i 7-kordne mägede kuningas? Sündinud muideks 
Marokos. Parim koht kokkuvõttes 2. (1997). Järgmine aasta sai dopingutarvitamise 
tõttu samas disklahvi. 

 
 
49. Kes on see 14-aastane iluuisutamise imelaps, kes tuli 2009 vaid 12-aastaselt 
Venemaa meistrivõistlustel hõbedale. Kuigi ta saab täiskasvanute rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel osaleda alles 2013, teeb ta tegusid juba ISU täiskasvanute grand 
prix´del?  
 
50. Kes on see jalgpallikohtunik, kelle kontosse kuulub UEFA Meistrite Liiga finaali 
ja olümpiafinaali vilistamine?  
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 


