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1. Pärast Teist Maailmasõda on olümpial startinud ligi poolsada Eesti kergejõustiklast. Neist 

vaid neli pole ülejäänud karjääri jooksul saanud olümpiatulemusest paremat. Loetlege 

need neli, kusjuures mitmevõistlejate üksikalad ei lähe arvesse! Kolm õiget annab ühe 

punkti. 

 
2. Vaid üks Eesti olümpiavõitjatest on sündinud Saaremaal. Kes? 

 
3. Kuus sportlast ehk Erika Salumäe, Kristina Šmigun, Jaan Talts, Aavo Pikkuus, Erki Nool 

ja Andrus Veerpalu on tunnistatud Eesti aasta atleediks neljal või enamal korral ning nad 

on eranditult olümpiavõitjad. Samas on neljast kolmekordsest laureaadist olümpiavõitja 

vaid üks ja üks pole olümpial käinudki. Kes on need neli kolmekordset? Kolm õiget 

annab punkti. 

 
4. Kes on need kolm pildilolijat, kes on end ühel-samal viisil kindlalt Eesti spordilukku 

jäädvustanud? Kaks õiget annab punkti.  

 

 
 
 
 

5. Nimeta Uuralites asuv tööstuslinn, kus on sündinud olümpiaajaloo kullarikkaim 

kiiruisutaja, üks male eksmaailmameistritest ning Victoria Krisi ja Kristhor Tomi 

vanaisa! 
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6. Eesti taasiseseisvumise järel on ametliku kutse olümpiat külastada saanud ka riigi sporti 

kureeriv minister ehk siis kultuuriminister. Laekunud on 11 kutset, kutsutuid on olnud 

kokku kaheksa. Kes on need kolm, kellest igaüks korra ka mängudel ära käis? Kaks õiget 

annab punkti. 
 

7. Olümpiamängudel 1500 meetrit jooksnud Eesti atleetidest on kiireim olnud muidugi 

Tiidrek Nurme Pekingi 3.38,59-ga. Nimetage sportlane, kelle päralt on eestlaste kõigi 

aegade teine 1500 m aeg! 
 

8. Eesti jalgpallikoondis piirdus olümpial 1924 ühe mänguga – USA-le kaotati 0:1. Üheksa 

päeva hiljem kustutati sealsamas Pariisis mängunälga maavõistlusega, mis kaotati 1:3. 

Hiljem on sama riigi koondisega kohtutud neli korda. Viie mängu saldo on üks viik ja 

neli kaotust, üldine väravate vahe on 2:12. Nimeta jutuks olev riik! 
 

9. Olümpiamängude korvpallifinaalis on mänginud viis eestlast. Kes neist viskas 

finaalmängus enim punkte? 
 

10. Vaid üks Eesti ilmasõja-eelsetest olümpiavõitjatest tuli ka maailmameistriks. Kes? 
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26. Jüri Jaanson sõudis neljas olümpiafinaalis, kohtudes kolme mehega kahel korral. Kes olid 

need kolm? Kaks õiget annab punkti. 
 

27. Kolmel maleolümpial mängis Paul Keres Eesti meeskonna esimesel laual. Kuid mitmel 

korral maletas ta NSV Liidu meeskonna esimesel laual? 
 

28. NSV Liidu korvpallimeeskonnas võitsid Eesti mängijad rohkem olümpiamedaleid kui 

Läti ametivennad. See-eest sai kolm Läti sportlast koguni kolm medalit. Kes olid need 

kolm? Kahe õige eest saab punkti. 
 

29. Varasem olümpiahõbe ja hilisem olümpiavõitja Jaan Talts püstitas 1971. aastal kaheksa 

maailmarekordit, neist kuus 8. augustil Tallinnas, ja juhtis 17,5-kilose eduga maailma 

kolmevõistluse edetabelit. Ometi jäi Talts Eesti parimate sportlaste selgitamisel 

kolmandaks, edestades kolme järgnejat kaugelt napimalt kui kaks esimest teda. Kes olid 

need kaks esimest? Kummagi eest tuleb punkt. 
 

30.   Kergejõustiku maailmarekordeid on sündinud ka olümpial. Kes on need neli eestlast, kes 

jõudsid maailmarekordiga lõppenud olümpiavõistluse esikuuikusse? Kolme õige nime 

eest saab punkti! 
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11. Eesti purjetajad on olümpiaajaloos kuulunud kaheksal korral esikuuiku paatkonda. 

Nimetage kuus paadiklassi, milles need tulemused on saavutatud! Et poleks segadusi, 

lugegem Nikolai Poljakov ja Aleksandr Zõbin EOK kombel Eesti purjetajaks ja 

kinnitagem, et teise Nikolai ehk Vekšini paadi juures on oluline vaid nime põhimõtteline 

õigsus – tähenärimist paadiklassi nimetuse ümber ei tule. Viis õiget paadiklassi annab 

ühe punkti. 

 
12. Kaks eestlast töötasid treenerina nii taasiseseisvunud Eesti esimesel suveolümpial 

Barcelonas 1992 kui ka seni viimasel ehk Pekingi suveolümpial 2008. Nimetage need 

kaks! Kumbki annab punkti. 

 
13. Eesti Olümpiakomitee arvepidamise põhjal võib Eesti omaks pidada 42 sportlase aastatel 

1952–2010 võidetud olümpiamedaleid. Kes neist medalivõitjaist on lühim ja kes pikim? 

Kumbki õige vastus annab ühe punkti. 

 

14. Kes on selle Viljandis asuva mälestussamba autor? 

 

15. Jürid on läbi aegade jõudnud olümpiamedalini kuuel korral? Millise eesnimega Eesti 

sportlased on võitnud neli olümpiamedalit? 
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16. Üks Eesti üheksast pallimängijast võitis olümpiamedali enne Eesti meistriks tulekut. 

Ühtlasi oli ta karjääri lõpuks võitnud neist üheksast hoopis kõige rohkem Eesti 

meistrikulda. Kellest jutt? (Igor Nettot, kuigi etniliselt eestlast, me Eesti palluriks ei loe) 

 
17. Koos jalgrattur Aavo Pikkuusiga seisis Montreali olümpia meeskondliku maanteesõidu 

pjedestaalil 11 meest. Mitu neist üheteistkümnest võis karjääri lõppedes pidada omaks 

maailmameistri tiitlit? Eksimus ühe numbri võrra annab ühe punkti. 

 
18. Dallas Mavericks alistas 5. märtsil 1998 Los Angeles Clippersi 119:109. Martin 

Müürsepp viskas 24 punkti, üks ta kaaslane 20 punkti. 20-punkti-mees mängis hiljem 

kahel olümpial, jõudes korra poolfinaali, ning kuulus Venemaa liigas tükk aega 

Müürsepaga ühte klubisse. Kellest jutt? 

 
19. Läti korvpallurid sõitsid esimesele olümpiaturniirile Berliini valitsevate Euroopa 

meistritena. Küsimus on kaheosaline ja kumbki osa on üht punkti väärt: kas Eesti ja Läti 

olümpiaeelne suur kontrollmäng andis eestlastele võidu, kaotuse või viigi ning kas 

olümpial oli Eesti Lätist ees, taga või jagatud kohal? 

 

20. Mitu Eesti sportlast on võitnud pildil hävivas spordirajatises olümpiamedali? Eksimine 

ühe numbri jagu annab ühe punkti. 
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21. Salt Lake City taliolümpia murdmaasuusavõistlustel läbiti naiste ja meeste peale kokku 

kaheksa individuaalset tavadistantsi. Kuue distantsi esialgu võitjaks kuulutatud 

suusatajad on kas sealsamas olümpial või hilisemas elus dopingusüüdistuse saanud, 

mõnelt on kuld võetud, mõnele alles jäetud. Puhta mainega – olgu siis teenitult või mitte 

– on suurest spordist lahkunud vaid kaks tookord esimesena lõpetanut. Kes? Kumbki 

annab ühe punkti. 

 
22. Eesti jõudis taasiseseisvununa olümpiale 1992 Albertville´is. Kes Eesti koondislastest 

läks esimesena võistlustulle? 

 
23. Sydney olümpiavõitja Erki Nool teenis 2001. aasta MM-il Edmontonis 8815 punktiga 

hõbeda. Sealtpeale on ülimal tasemel ehk olümpiatel ja MM-idel võisteldud seitsmel 

korral ning vaid kaks sportlast on – kumbki ühe korra – Noole Edmontoni-tulemuse 

ületanud. Kes on need kaks ületajat? Kumbki õige nimi annab ühe punkti. 

 
24. Vaid üks EOK viiest senisest presidendist ja vaid üks ROK-i üheksast senisest 

presidendist on sündinud olümpia-aastal, kusjuures tegemist on ühe-sama aastaga. Kes on 

need kaks? Kumbki õige annab ühe punkti. 

 
25. Teet Kallas vihjab oma mälestusteraamatus, et kaks pildil nähtavat sportlast võistlesid 

olümpial selges pohmeluses. Kes on pildil? Kumbki annab ühe punkti. 
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31. Erki Noole nimel on Eesti kümnevõistlejate parim olümpiasumma 8641 punkti aastast 

2000, kui ta Sydneys kulla võitis. Kümnest üksikalast kahel on tema tulemus aga üldse 

parim, mida eestlased iial olümpial on näidanud. Nimetage need üksikalad, kumbki annab 

punkti! 
 

32. Kes Eesti 400 m jooksjatest on saanud olümpial parima aja? Kümnevõistlejate 400 m 

jooksud jätame kõrvale. 
 

33. 1992. aastal sai Eesti rullsuusatamise EM-il meeskonnasõidus pronksi. Koos Raivo 

Salaga kuulus tiimi kolm meest, kes olid juba olümpial võistelnud ja tegid seda 

tulevikuski. Kes olid need kolm? Kahe õige eest saab punkti. 
 

34. Kes Eesti jalgratturitest on pedaalinud olümpial kõige rohkem võistluskilomeetreid? 
 

35. 1967. aastal kuulus Ülo Palgi treeningugruppi kaks tulevast olümpiamedalisti. Kes need 

olid? Kumbki annab punkti. 

 
 
 
 
 
 
 
EOK SPORDIMÄNG 2012. 17. märtsil 2012 Tartus 
 
 

36. Kes Eesti olümpiamedalistidest on varisenud manalasse kõige nooremana, 28. 

sünnipäeva järel? 
 

37. Kolm eestlasest olümpiamedalisti on pidanud ära 90. sünnipäeva. Kes on need kolm? 

Kahe eest saab punkti. 
 

38. Koos Tiit Sokuga 1988. aastal Soulis kulla võitnud korvpalluritest kuuel on veel 

olümpiamedal või kaks. Arvydas Sabonist, Rimas Kurtinaitist, Šarunas Marčiulionist ja 

Valdemaras Chomičiust pole mõtet küsidagi. Aga kes on kaks ülejäänut? Kummagi õige 

eest saab ühe punkti. 
 

39. Viievõistleja Imre Tiidemann on osalenud kolmel olümpial. Kahel korral on ta tulnud 

ühel üksikalal teiseks. Nimetage teiseks tuleku alad! Kumbki annab punkti. 
 

40. Olümpiamängudel on ühepaadis aerutanud kaks eestlast. Kumb neist sai parimal juhul 

kõrgema koha? 
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41. Kolm kettaheitjat on jõudnud nii 2000., 2004. kui ka 2008. aasta olümpia lõppvõistlusele. 

Nimeta nad! Kaks õiget annab punkti. 
 

42. Nimeta Tartust kõige kaugemal asuv seniste taliolümpiamängude korraldaja! 
 

43. Eesti olümpiavõitjate viimase aja „lemmiksünnipaik“ on olnud Pärnu. Nimeta Pärnus 

ilmale tulnud taasiseseisvunud Eesti olümpiavõitjad! Iga õige nimi annab punkti, iga vale 

nimi võtab antud küsimuse piires punkti vähemaks. 
 

44. 1956. aasta olümpial Melbourne´is said ameeriklased Milton Campbell ja Rafer Johnson 

kaksikvõidu, kuid USA kolmas number jäi neljandaks tulnud Uno Palule esimesest alast 

peale selgelt alla. Kes oli too suursportlane, kes mõne aastakümne pärast ka USA 

presidendiks kandideeris? 
 

45. 1992. aasta 6. juulil anti Eesti valitsuse eriotsusega kodakondsus neljale sportlasele, kes 

osalesid Barcelona olümpial. Kes neist neljast teenis hilisemas elus kõrgeima 

olümpiakoha? 
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46. Kaks Eesti sportlast on saanud koha olümpia 20 parema seas enne 17. sünnipäeva. Lisaks 

individuaalile lähevad arvesse kõik paarid, kolmikud, võistkonnad. Nimetage need kaks 

noort sportlast! Kumbki annab punkti. 
 

47. Eesti oli olümpiatule süütamisega mõnevõrra seotud 1980, kui Pirital toimetas tõrvikuga 

Vaiko Vooremaa. Ent kolm pärisolümpiatule süütajat on võitnud samal olümpial ka 

medali. Lisame, et neil oli vähemalt üks medal ka varasemast. Kes on need kolm? Kaks 

annab ühe punkti. 
 

48. Nimetage kaks Eesti olümpiamedalita kergejõustiklast-hüppajat, kes võinuks oma 

varasemat lagitulemust korrates medalini jõuda koguni kahel olümpial! Kumbki annab 

ühe punkti. 
 

49. Nimeta need kaks olümpiavõitjat, kes on tegutsenud mõne Eesti spordialaliidu presidendi 

auväärsel postil! Kumbki annab ühe punkti. 
 

50. Lõppeva mälumängu küsimused koostas Gunnar Press ning teda nõustasid Lauri Naber ja 

Aare Oja. Need kõik on olümpianimed! Mitu olümpiakulda on nende perekonnanimede 

kaimud kamba peale võitnud? Pluss-miinus 1 annab ühe punkti. 
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1) Tõnu Lepik, Jaak Uudmäe, Egle Uljas ja Tiidrek Nurme   
2) Voldemar Väli        
3) Toomas Leius, Heino Puuste, Jüri Jaanson ja Gerd Kanter     
4) Hannes Kolehmainen, Willi Holdorf ja Kaarlo Kangasniemi    
5) Zlatoust      
6) Signe Kivi, Urmas Paet ja Laine Jänes (nüüdseks Randjärv)    
7) Ergas Leps       
8) Iirimaa  
9) Ilmar Kullam        
10) Alfred Neuland      
11) 6 m klass (6-meetrised alused, 6-m-R või 6-R klass), Finn, Soling, Tornaado, 470 ja Europe 
12) Aavo Põhjala ja Matti Killing 
13) Edvin Vesterby ja Jaak Lipso       
14) Mati Karmin    
15) Jaagud       
16) Anatoli Krikun 
17) seitse    
18) Chris Anstey        
19) a) kontrollmäng jäi viiki; b) olümpiamängudel oli Eesti eespool   
20) viis       
21) Bente Skari ja Stefania Belmondo     
22) Piret Niglas        
23) Roman Šebrle ja Bryan Clay        
24) Arnold Green ja Juan Antonio Samaranch   
25) Endel Edasi ja Endel Press 
26) Vaclav Chalupa, Ivo Ianakiev ja Rob Waddell       
27) ühel        
28) Maigonis Valdmanis, Janis Kruminš ja Valdis Muižnieks  
29) Vambola Helm ja Karl Utsar  
30) Aleksander Klumberg, Laine Erik, Tõnu Lepik ja Jüri Tamm   
31) 100 m ja 400 m jooks         
32) Egle Uljas       
33) Urmas Välbe, Taivo Kuus ja Jaak Mae    
34) Lauri Aus         
35) Viljar Loor ja Jaak Uudmäe      
36) Roman Steinberg   
37) Voldemar Väli, Jüri Lossman ja Osvald Käpp  
38) Sergei Tarakanov ja Aleksandr Belostennõi      
39) Jooks ja laskmine        
40) Hain Helde     
41) Virgilijus Alekna, Frantz Kruger ja Aleksander Tammert    
42) Squaw Valley    
43) Erika Salumäe ja Andrus Veerpalu        
44) Bob Richards         
45) Valeri Nikitin      
46) Kristina Šmigun ja Jens Salumäe  
47) Sergei Belov, Cathy Freeman ja Nikos Kaklamanakis     
48) Tõnu Lepik ja Valeri Bukrejev       
49) Jaan Talts ja Erika Salumäe     
50) üheksa


