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1. Ta on tulnud kolmel korral olümpiavõitjaks ja kolmel korral maailmameistriks ning on 
abielus Benettoni firma juhtkonda kuuluva Alessandro Benettoniga. Kes? 

     
2. Kes valiti 2006. aasta korvpalli MM-i väärtuslikeimaks mängijaks (MVP), hoolimata sellest, 

et ta ei saanud vigastuse tõttu finaalis, mille tema võistkond võitis, osaleda? 
        
3. Millisel spordialal on MM-il võitjate auhindadeks Swaythling Cup ja Corbillon Cup? 

 
4. Keda mängis Paul Newman 1956. aastal valminud filmis "Somebody Up There Likes Me" 

(tegemist oli ühe spordiala maailmameistriga)? 
      
5. Milline on kõige lõunapoolsem riik, kuhu on läinud orienteerumise maailmameistritiitel 

(arvesse lähevad nii individuaalalad kui ka teatejooksud)? 
 

6. Milline suusahüppaja tegi MM-il või OM-il esimesena üle 100-meetrise hüppe? Vihjeks veel 
nii palju, et ta võitis antud võistlusel kuldmedali. 

       
7. Millisel pallimängualal valiti tšehh Tomáš Kafka 2010. aasta MM-il parima väravavahina 

tähtede meeskonda? 
 

8. Millised 4 maratonijooksu olümpiavõitjat (lisaks Hannes Kolehmaisele ja Emil Zatopekile) 
on saanud OM-il medali ka staadionijooksus? 

 (4 õiget – 2 punkti, 3 õiget – 1 punkt) 
 
9. Millise Inglismaa meistriliigas mänginud või mängiva jalgpalliklubi nimi on olnud... 

a) ...Small Heath? 
b) ...Newton Heath? 

      
10. Kus asub Ludwig-Schwabl-Stadion, millel on püstitatud mitmekümneid maailmarekordeid? 

 
11. Millise spordiala esimesed olümpiavõitjad olid meestest Aleksandr Moskalenko ja naistest 

Irina Karavajeva? 
      
12. Küsime jäähokimängijat, kes mängis NHL-is 19 hooaega ja lõi 668 väravat, mängides nii 

lääne- kui idaranniku ja ka sisemaa klubides. Ta viskas Soome vastu esimese ja otsustava 
kolmanda värava 1994. aasta MM-i finaali karistuslöögiseerias, kui Kanada tuli üle 33 aasta 
taas maailmameistriks? 

  
13. Millise tuntud erakooli valdusse kuulub 2012. aasta Londoni OM-i sõudekanal? 
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14. Mitu padrunit on ühel võistlejal laskesuusatamise teatesõidus lubatud oma vahetuses 

maksimaalselt kasutada? 
   
15. Kes on need kaks ühe eesnimega ja samal spordialal edukad olnud meest: vanem on 

sündinud 1974. aastal ja ”õitseb” koos Elenaga, noorem on sündinud 1983. aastal ning 
võitnud muuhulgas Monacos ja Jordaanias, aga pole seni veel võitnud ühtegi 
maailmameistritiitlit? 

        
16. Millise sportlase, kelle parimad saavutused pärinevad aastaist 1962 ja 1969, nime kandval 

areenil peeti 2007. aastal ujumises pika raja maailmameistrivõistlused? 
 

17. Kes püstitas kergejõustiku väljakualal OM-i kvalifikatsioonivõistlusel maailmarekordi, kuid 
ei tulnud olümpiavõitjaks... 

a) ...Tokyos 1964? 
b) ...Méxicos 1968? 

 
18. Mis aastal on sündinud snuukeri maailmameistrid: inglane Ronnie O'Sullivan (2001, 2004 ja 

2008), šotlane John Higgins (1998, 2007, 2009 ja 2011) ja waleslane Mark Williams (2000 ja 
2003)? Samal aastal võitis waleslane Ray Reardon neljanda oma kuuest snuukeri MM-tiitlist. 

 
19. Kes tuli murdmaasuusatamises Lillehammeris 1994 olümpiavõitjaks 43-aastaselt? 

 
20. Pane järgnevad neli kronoloogilisse järjekorda alustades vanimast: Questra, Speedcell, 

Tango, +Teamgeist. 
 

21. Mis on ühe odaviske olümpiavõitja ja ühe vigursuusatamise naiste küngaslaskumise (moguli) 
olümpiavõitja ühine perekonnanimi? 

 
22. Millise spordiala Bundesliiga meistrid on teiste hulgas: 1990-datel kuus järjestikust 

meistritiitlit saanud AC Bavaria Goldbach, milleeniumivahetuse paiku viis võitu võtnud KSV 
Germania Aalen, käesoleval sajandil kolm korda võitnud VfK Schifferstadt ja KSV 
Köllerbach ning viimatine meister SV Germania Weingarten? Viimasena mainitu koosseisu 
kuulusid teiste seas prantslane Mélonin Noumonvi, ungarlane Gergö Wöller, rumeenlane 
Ionut Panait, albaanlane Sahit Prizreni ja sakslane Adam Juretzko. 

 
23. Peale Tiger Woods’i on ainult üks golfimängija 2000-ndatel aastatel võitnud kaks Major-

turniiri ühe aasta jooksul. Kes on see oma riigi ainukene Major-turniiride võitja? 
       

24. Aastal 2006 pidi Jag De Bellouet ühe oma ala tunnustatuimate hulka kuulva võistluse 
esikoha loovutama hiljem rootsi konkurendile, kuna tema dopinguproov osutus positiivseks. 
Millise võistlusega oli tegemist? (õige spordiala annab 1 punkti) 

 
25. Rootsi võitis oma kolm esimest jäähoki maailmameistritiitlit aastatel 1953, 1957 ja 1962. 

Küsime mängijat, kes kuulus neil kõigil kolmel korral MM-i kulla võitnud meeskonda? 
 

26. Millised suured spordivõistlused toimusid käesoleva aasta augustis Hiinas Shenzhenis?  
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27. Küsime Uus-Meremaa mootorratturit, kes võitis söerajasõidus (Speedway) aastatel 1968-

1979 individuaalselt kuus maailmameistritiitlit?     
   

28. Mitu sekundit trahvi määratakse kärestikuslaalomis ühe värava läbimisel väravaposti(de) 
puudutamise eest? 

        
29. Millise riigi võrkpallikoondise parimad saavutused on 1988. aasta olümpiahõbe, 1982. aasta 

MM-i hõbe ning 1986. aasta MM-i pronks? 
 
30. Kes meeste 100 meetri jooksu olümpiavõitjatest on sündinud... 

a) ...Manchesteris? 
b) ...Birminghamis? 

 
31. Millise kahe linna vahel kulges aastatel 1986-1989 Läänemere maade Sõpruse velotuur (The 

Baltic Sea Friendship Race), kus kolm korda võidutses Nõukogude Liidu esindaja Asiat 
Saitov? 

 
32. Milline on FC Porto jalgpalluri Givanildo Vieira de Souza "mängijanimi", mille ta on võtnud 

ühelt koomiksi- ja filmikangelaselt (mõnede spordiväljaannete sõnul on see tingitud tema 
sarnasusest näitleja Lou Ferrigno’ga, kes on seda tegelast mänginud)? 

 
33. Küsime suusahüppajat, kes on 2000-ndatel aastatel ainsana enne oma 20. sünnipäeva tulnud 

individuaalselt... 
a) ...olümpiavõitjaks 
b) ...maailmameistriks 

 
34. Millisel spordialal on osalenud OM-il Noel Harrison, kuulsa filmitähe Rex Harrisoni poeg? 

Tema esitatud laul "The Windmills of Your Mind" sai aastal 1968 parima filmilaulu Oscari. 
         
35. Kahe 2010. aastal jalgpalli MM-i finaalturniiril osalenud meeskonna koosseisu kuulus ka 

koondise peatreeneri poeg. Millised riigid need olid? 
 

36. Millisel moel on iluuisutamise MM-i medalisti Tonya Hardingi sportlaskarjääriga seotud 
Samantha Browning? 

 
37. Kes tennisemängijatest on võitnud üksikmängus kaks Suure Slämmi turniiri, mänginud kaks 

korda Wimbledonis üksikmängu finaalis ja mõlemad korrad kaotanud, mänginud kaks korda 
Davis Cup’i finaalis, kus samuti mõlemal korral tema võistkond kaotas ning olnud ühe 
nädala ATP edetabelis esikohal?  

  
38. Millise spordiala rahvusvaheline organisatsioon on 1970-ndate aastate keskpaiku asutatud 

WAKO? 
 

39. Milline riik on tulnud kõige rohkem kordi sõudmises kaheksapaadil olümpiavõitjaks? 
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40. Kes ROK-i presidentidest on jooksnud 100 meetrit 11,0-ga, tegutsenud pikka aega suure 

tehnoloogiafirma juhina ja sai ROK-i presidendiks peale eelmise presidendi surma?  
    

41. Ühe tuntud jalgrattavõistluse kaks esimest võitu võttis aastatel 1935 ja 1936 belglane Gustaaf 
Deloor. Võistlust peetakse igal aastal ka praegu. Millisest võistlusest on jutt? 
     

42. Millisele riigile läks seni viimane Euroopasse tulnud olümpiavõit vettehüpetes (juhtus see 
aastal 2004)? 

        
43. Milline meeskond võitis Vormel-1 sarjas esimese konstruktorite arvestuses välja antud MM-

tiitli aastal 1958? 
 

44. Milline NFL-i (Ameerika rahvusliku jalgpalliliiga) meeskond on saanud oma nime nende 
kodulinnas surnud Edgar Allan Poe teosest? Nimetada nii linn kui ka võistkonna nimi! 

        
45. Küsime 183 cm pikkust korvpallurit, kes on ühel aastal nimetatud ka NBA väärtuslikeimaks 

mängijaks (MVP) ja on kõigi aegade lühim, kes valitud NBA draft’is esimesena? 
 

46. Mitu võistlushüpet tegi ameeriklanna Stacy Dragila 1999. aasta MM-il teivashüppe 
finaalvõistlustel, kui võitis maailmarekordilise tulemusega 4.60 kulla? Viimasena latil olnud 
kõrgusel 4.65 tehtud kolm ebaõnnestunud hüpet ei lähe arvesse! 

 
47. Milline riik võitis 2008. aastal Pekingi OM-il kulla pesapallis? 

 
48. Millisel riistvõimlemise alal on... 

a) ...maailmameister ja 5-kordne Euroopa meister Krisztián Berki? 
b) ...2-kordne maailmameister ja 4-kordne Euroopa meister Mitja Petkovšek? 

         
49. Kes 400 meetri jooksu olümpiavõitjatest on nii sündinud kui ka surnud Aasias? 

 
50. Milline aastal 1900 asutatud jalgpalliklubi on võitnud nii Euroopa meistermeeskondade 

(European Champion Clubs' Cup) kui ka karikavõitjate karika (UEFA Cup Winners' Cup), 
UEFA karika (UEFA Cup) ja Meistrite Liiga (UEFA Champions League)? Nende treeneriks 
on teiste hulgas olnud inglased Jack Reynolds ja Vic Buckingham. 

 
51. Milline on IAAF-i võistlusmääruste kohaselt kettaheite- ja vasaraheitesektori laius kraadides 

(poolekraadine viga annab veel 2 punkti, ühekraadine viga 1 punkti)? 
 

52. Aastal 1968 osales eesnime Apollo kandev suusataja esimese oma kodusaare esindajana OM-
il ning sai 30 km distantsil 60. ning 15 km distantsil 67. koha. Millisest saarest on jutt (saar 
pole iseseisev riik, saare meeste käsipallivõistkond on Ameerika meistrivõistlustel saanud 
kaks pronksmedalit ja osalenud 3 korda MM-il)? 
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1. Deborah Compagnoni      
2. Pau Gasol        
3. Lauatennis (vastavalt meeskondlike ja naiskondlike turniiride trofeed)   
4. Poksija Rocky Graziano       
5. Austraalia (Hanny Allston võitis naiste sprindi 2006)      
6. Helmut Recknagel (MM 1962 suur mägi - teises hüppevoorus 103 meetrit)    
7. Saalihoki       
8. Albin Stenroos (10000 m), Alain Mimoun (5000,10000 m), Mamo Wolde ja Carlos Lopes (10000 m) 
9. a) Birmingham City, b) Manchester United        
10. Inzell (püstitatud kiiruisutamises üle 80 maailmarekordi)      
11. Trampoliinvõimlemine       
12. Luc Robitaille (Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins, New York Rangers, Detroit Red Wings) 
13. Eton College       
14. Kuusteist (kaks lasketiiru, mõlemas 5 padrunit + 3 varupadrunit)    
15. Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier       
16. Rod Laver (võitis 1962 ja 1969 tennises kõik 4 Suure Slämmi turniiri; võistluspaik – Rod Laver Arena) 
17. a) Jelena Gortšakova (odavise), b) Giuseppe Gentile (kolmikhüpe)    
18. 1975        
19. Maurilio De Zolt (4 x 10 km teatesõidus)        
20. Tango (1978), Questra (1994), +Teamgeist (2006), Speedcell (2011, naiste MM) - jalgpalli MM-ide 
ametlikud pallid       
21. Hattestad (Trine võitis odaviske 2000 ja Stine Lise küngaslaskumise 1994)    
22. Maadlus        
23. Pádraig Harrington (aastal 2008)         
24. Prix d'Amerique, Traavisport (võitjaks tõusis rootsi hobune Gigant Neo)   
25. Sven Tumba (endine Sven Johansson) 
26. Universiaad       
27. Ivan Mauger        
28. 2 sekundit  
29. Peruu (kõik medalid on võidetud naiste poolt)  
30. a) Donovan Bailey (Manchester, Jamaica), b) Carl Lewis (Birmingham, Alabama, USA)   
31. Turu ja Leningrad         
32. Hulk       
33. a) Thomas Morgenstern (19-aastane, 2006), b) Rok Benkovic (18-aastane, 2005)    
34. Mäesuusatamine (aastatel 1952 ja 1956)         
35. USA (Bob ja Michael Bradley) ja Slovakkia (2 x Vladimír Weiss)     
36. Browning oli Tonya Hardingi esimene vastane, kui ta alustas profipoksija karjääri   
37. Patrick Rafter (ATP edetabelis esikohal - 26.07.-01.08.1999)  
38. Kickpoks (WAKO = World Association of Kickboxing Organizations)     
39. USA (12 mehed + 2 naised)        
40. Sigfrid Edström      
41. Vuelta a España (Hispaania velotuur)       
42. Kreeka (Thomas Bimis ja Nikolaos Siranidis võitsid 3 m hoolaua sünkroonhüpped)   
43. Vanwall        
44. Baltimore Ravens         
45. Allen Iverson (drafti nr.1 aastal 1996; MVP hooajal 2000/01)      



46. 15 hüpet (see on kõrgus- ja teivashüppes suurim hüpete arv, mis on MM-idel ühe võitja poolt tehtud)  
47. Lõuna-Korea        
48. a) Toenghooglemine,  b) Rööbaspuud       
49. Eric Liddell (sünni- ja surmakoht Hiina)     
50. AFC Ajax 
51. 34,92º 
52. Gröönimaa      

 


