1. NHL-is on hetkel neli klubi, kel on ühine see, et neil miski asi puudub, asi mis
on ülejäänud jäähoki profiklubidel liigas täiesti olemas. Need klubid on Dallas
Stars, Edmonton Oilers, New York Rangers ja Philadelphia Flyers.
Varasemast ajast oli Flyersil see täiesti olemas. Mis asi neil puudub?
2. Küsime ettevõtjat ja sporditegelast. Sündis 8.III 1953 Tartus. Lõpetas seal
keskkooli ja õppis 1971-85 TRÜ-s õigusteadust. Harrastas pikamaajooksu. Võitnud
Eesti meistrivõistlustelt 10 000 m jooksus pronksi ja hõbeda ning murdmaajooksus
pronksi. 1981.aastal võitis ümber Viljandi järve jooksu. Aastast 2003 on ta ühe teise
tegusa spordialaliidu president. Kellest on jutt?
3. Ta valiti Kanada 20.sajandi parimaks naissportlaseks. Ta on Kanada ainuke
mäesuusataja, kes on võitnud Maailma Karika üldarvestuses, seda sarja algaastatel 1967-1968. Tuli 1968 Grenoble´is olümpiavõitjaks suurslaalomis.
Agressiivse sõidustiili tõttu kandis hüüdnime “Tiiger”. Saanud Kanada ja
British Columbia osariigi kõrgemad autasud. 1993.aastal tegi teatavaks, et
pooldab paremäärmuslikku Kanada Reformiparteid. Aastast 2009 on Kanada
parlamendiliige, esindades konservatiive. Kellest on jutt?
4. Seda linna võib pidada maailma tähtsaimaks spordilinnaks. Siin asuvad
rahvusvaheliste liitude peakorterid järgmiste spordialadel – maahoki,
lauatennis, lennusport, ratsutamine, sõudmine, vehklemine, vibulaskmine,
pesapall ja uisusport. Siin on spordiarbitraaži kohus ja üliõpilaste spordiliit.
Mis linn?
5. Kes on pildil? On mänginud sellistes tuntud klubides nagu RCD Mallorca ja Celta
Vigo.

6. See Saksa elektrikompanii on maailma suurim investorite poolt omanduses olev
elektrienergiaturustaja, kes on oma haarmed ajanud 30 riiki. Firmal on ülimalt tihe
seos spordimaailmaga. Aastatel 2000-2006 oldi Saksa jalgpalliklubi Dortmundi
Borussia särgisponsor. Aastatel 2006-2010 toetati Inglismaa FA karikat. Praegu
ollakse nii laskesuusatamise kui ka suusahüpete maailma karika nimisponsor. Mis
firma?
7. Monako printsessi Grace ehk Grace Kelly isa oli elukutselt müüriladuja, kes oma
kuulsuse saavutas kolmekordse olümpiavõitjana. John B. Kelly sai Antverpeni
olümpiamängudelt 2 kulda ning 1924.aastal veel lisaks ühe. Grace vend Jack võitis
pronksmedali 1956.aastal. Mis spordialal oli Grace Kelly isa olümpiavõitja?
8. Bridžis toimuvad iga kahe aasta tagant maailmameistrivõistlused rahvustiimidele.
Aastal 2011 peeti järjekorras 40ndad võistlused Veldhovenis (Holland) ja siis võitsid
koduperemehed. Küsime, mis nime turniir kannab? Vihjeks nii palju, et nimi pandi
esimese toimumiskoha geograafilise paikkonna järgi.
9. Golfimaailma kõige tähtsamas sarjas PGA Touris on kõige rohkem etapivõite
kogunud Sam Snead 82 (1936-1965), teine on Tiger Woods 74 võiduga (1996-2012).
Võitude tabelis kuulub 13 esimest kohta USA mängijatele, alles 14.koht tuleb mujalt
34 võiduga (1993-2008). Mees on sündinud 1963. Kes on see mitte-ameeriklane?
10. Keda näete uisutamas?

11. See mees sündis 26.IX 1933 Nõmmel. Lõpetas 1952 Tallinna 10.keskkooli ja
1958 TPI ehitusteaduskonna. Harrastas võrkpalli, tuli vabariiklikul koolinoorte
spartakiaadil 1951 võrkpallimeistriks. Läks 1960 Saksamaa Liitvabariiki. 1963-64 oli
sealse koondise kapten ja 1961-64 treener. Tegutsenud 1948-91 võrkpallikohtunikuna.
On olnud kohtunik umbes 50 EM finaalturniiri mängul, lisaks veel MM-del ja OMdel. Kellest on jutt?
12. Aastast 1993 on CONMEBOL kutsunud valitud riike mängima Lõuna-Ameerika
tähtsamale jalgpalliturniirile Copa America. Sellest ajast saadik on kõigil turniiridel
osalenud Mehhiko (2.koht 1993, 2001), neljal korral on mänginud Kostariika, USA
kolmel korral. Honduuras üllatas vutiavalikkust meeldivalt 2001 Kolumbias, kui tuli
väärikale kolmandale kohale. Kutsutute hulgas on olnud ka Kanada ja Hispaania, kuid
nad on mängimisest loobunud. Siiski on üks riik väljaspool Ameerikat sel turniiril
osalenud, aastal 1999 Paraguays. Eelmisel aastal saadi kutse, kuid kuna Euroopa
klubid keeldusid selle riigi koondislasi suurturniiri tarvis andmast, siis loobuti. Mis
riik?
13. Olümpiamängudel on võistlejana kõige rohkem käinud Kanada takistussõitja Ian
Millar, seda 10 korral (1972-1976, 1984-2012). Kuid küsime kahte sportlast, kes on
olümpiat väisanud sportlasena 9 korral. Esimene küsitav võistles aastatel 1964-1996,
olümpial jäi saagiks kaks hõbedat (1968, 1980). Teine on osalenud olümpiatel aastail
1976-1980 ja 1988-2012). Kolmel korral esindas “suurt kodumaad”, mille au kaitstes
tuli olümpiakuld (1988) ja kuuel korral on esindanud taasiseseisvunud koduriiki. 1992
tuli olümpial hõbemedal. Kellest on jutt?
14. Mitme punktini mängitakse maksimaalselt sulgpalli geimis? Tavaliselt on
geimivõiduks vaja 21 punkti ja viigiseisul 20:20 jätkatakse mängu kuni üks pool on
saavutanud kahepunktilise edumaa.
15. Mitu sekundit peab rodeos pulli seljas olema, et võistlustulemus fikseeritaks?
Sama nimeline on John G. Avildseni rodeoteemaline film (1994), peaosas Luke
Perryga.

16. Vehklemises saavad vehklejad punkte kui torkavad vastast lubatud
tabamispiirkonda, mis võib varieeruda vastavalt kasutatavale vehklemismõõgale.
Millised on tabamispiirkonnad epees, floretis ja espadronis? Kaks õiget 1 punkt.
17. See maailma suurim pallide ja spordivarustuse tootja asutati 1958. Peakorter asub
Jaapanis, Hiroshimas. Ainult 6 aastat pärast firma loomist oldi Tokio OM-i
mängupallide tootja. Alates 1984.aasta Los Angelese OM-st mängitakse just nende
korvpallidega olümpiamängudel. Samuti ei möödu viimase 25 aasta jooksul ükski
korvpalli MM ilma nende pallideta. Mis firmast on jutt?
18. Hõbemedalist 400 m tõkkejooksus 1984 OM-il ja 1987 MM-il oli just tema, kes
alistas esimesena Edwin Mosese 4.juunil 1987 pärast viimase 122 jooksust koosnenud
võitude seeriat. (Võidukas seeria sai alguse 2.septembril 1977 Düsseldorfis). 1988
OM-il ei saanud Mosese alistaja osaleda, kuna jäi USA katsevõistlustel 5.kohale.
Kellest on jutt?
19. See Šoti jalgpalliklubi on läinud ajalukku, kui ilmselt üks kõige imelisema tõusu
ja kõige kiirema languse teinud jalgpalliklubi üldse. Klubi asutati 1946. Kuigi Šoti
territooriumil asuv klubi, mängiti 21.sajandi alguseni Inglismaa amatöörliigades. 2002
valiti ta Šotimaa Football League´i asendamaks pankrotti läinud Airdrieoniansi.
Edulugu algas 2005, kui läbi kolme hooaja tõusti kõige kõrgemasse Premier League´i.
2006 jõuti karikafinaali, ning saadi ühtlasi esimeseks kolmanda liiga Šoti klubiks, mis
mängis UEFA sarjades. 2007-08 hooaeg algas Šoti kõrgliigas, kuid hooaja lõpuks
likvideeriti klubi. Klubi omanik loobus kehva tervise tõttu klubi rahaliselt toetamast,
ning klubi võlad ulatusid lõpuks 4 miljoni Inglise naelani. Kuna hooaja lõppedes
klubile ei leidnud ostjat, siis klubi likvideeriti ning kaotas profistaatuse. Selles klubis
on mänginud ka Austraalia väliseestlane Erik Paartalu. Mis klubi?
20. Kes on see vasakpoolne mees, kes ühendab nii Usain Bolti, Yohan Blake´i kui ka
Kim Collinsi?

21. Tuli 1937 Eesti meistriks, 1939 Eesti meeskonnas Buenos Airese maleolümpial
3.koht. Samal aastal asus elama Saksamaale. Võitis 1941 Suur-Saksamaa
malemeistrivõistlused, 1940 ja 1943 tuli teiseks. Peale sõda asus elama USA-sse.
Rahvusvaheline meister 1950. Kellest on jutt?
22. Kui THW Kiel on 15 Saksamaa meistritiitliga kodumaa edukaim käsipalliklubi,
siis Kieli meeskonnale järgneb 12 tiitliga just see küsitav klubi. Klubi pärineb linnast,
mis asub 50 kilomeetrit Kölnist idas ja seal elab 51 000 inimest. Linn pole kuigi vana,
väikene küla sirgus linnaks alles 19.sajandil. Linna kuulsamateks poegadeks on
pragmaatilise filosoofia suurkuju Jürgen Habermas ja oma hülgevuntside poolest
tuntud käsipallitegelane Heiner Brand, kes on ainukese käsipallurina tulnud
maailmameistriks nii mängija kui treenerina. Saksamaa meistriks tuldi küll viimati
1991, kuid aktivasse võib kanda 12 erinevat tiitlit Euroopa sarjadest. Viimati võideti
2010 Euroopa karikavõitjate karikas ja 2009 EHF-i karikas. Mis klubi?
23. 1900.aastal Pariisis oli ainus kord, kui olümpiamängudel on tulistatud elavate
märklaudade pihta. Osa olümpialoolasi ei pea seda laskmisala aga olümpiaalaks.
Elusate tuvide laskmise võistluse võitis belglane Léon de Lunden. Erakordsel
spordialal oli selle aja kohta ka erakordne auhind. Mis?
24. Val Barkeri karikas on suveolümpiamängude poksivõistlustel väljaantav auhind,
mis määratakse parima tehnikaga poksijale. Seda antakse välja alates 1936.aastast.
Kõige rohkem on saanud selle auhinna USA poksijad – viis korda. Järgmine riik
selles pingereas on kolme korraga. Kes on edukuselt teine riik?
25. Keda näete pildil?

26. Selle hetkel Norras tegutseva suusavarustusfirma asutas rootslane Börje
Gabrielsson 1946.aastal. Firmatooted, nagu suusamääre, põhinesid
murdmaasuusatajast kaasasutaja Martin Matsbo (olümpiapronks 1936
teatesuusatamises) kogemustel. Suusamäärde osas oli firma esimene, kes kasutas
paremate määrete valmistamiseks teaduslikku lähenemist ning oli esimene, kes
kodeeris erinevad määrded värvide järgi. 1964 viidi kogu tootmine Rootsist Norra.
Hetkel ollakse lisaks suusamääretele maailmas juhtival kohal suusakeppide tootmises.
1989 ostis küsitava firma ja brändi kasutamisõiguse Norheim. Mis firma-brändiga on
tegemist?
27. Küsitav squashimängija on ilmselt läbi aegade parim meesmängija. Sündis
10.detsembril 1963 Pakistanis Karachis. Rahvuselt puštu. Kuuekordne
maailmameister (World Open) aastatel 1981-85 ja 1988. Tuli kümme korda järjest
Briti lahtistel meistrivõistlustel võitjaks (1982-1991). Talle kuulub tippspordi proffide
rekord – 555 võitu järjest. Pärast spordist loobumist oli aastani 2002 rahvusvahelise
squashiföderatsiooni juht. Kes?
28. Sel hooajal oli Kevin Korjus seotud tihedalt ka vormel-1ga. Peale selle, et ta
osales lihtsatel testidel , oli ta ka ühes vormel-1 meeskonnas Itaalia GP-l testi- ja
varusõitja. Mis meeskonnas?
29. Alates 1947.aastast on toimunud Põhja-Ameerika profikorvpalliliigas NBA uute
mängijate valimine ehk siis draft. Esimesena valitud mängijatest on ennem NBA
mänguväljakutele jõudmist olnud pea kõigil USA-s mängimise kogemus. Siiski on
kaks drafti esinumbrit, kes said korvpalli õpioskused väljaspool USA-d. Kes? Mõelge
aastatele 2002 ja 2006.
30. Kes on see noor Eesti talispordiedendajast rekordite ründaja?

31. Esimene eestlasest korvpallur, kes värvati NBA-sse. Sündis 13.X 1939 Tartus,
läks koos vanematega 1944 Saksamaale, sealt 1949 USA-sse. Mängis 1954-58
Lakewoodi keskkooli ja 1959-62 Tulana ülikooli korvpallimeeskonnas tsentrina
(pikkus 206 cm). 1962 värvati NBA profiliigasse Chicago Zephrysi meeskonda, kuid
mängis 1962/63 hooajal Kansas City Steersis American Basketball League´is (ABL),
tulles liiga meistriks. Karjääri katkestas põlvevigastus. Kes?
32. Valentin Mankin, kuulus Odessa purjetaja, jagab purjetamise olümpiamedalistide
edetabelis koos Saksa purjetaja Jochen Schümanniga 3 kulla ja 1 hõbedaga
kolmandat-neljandat kohta. Medaleid võitis aastatel 1968-1980. Küsime millises
kolmes jahiklassis tal medaleid võita õnnestus? Kaks klassi 1 punkt.
33. Kristen Viikmäe saab järgmise aasta suve hakul, kui Eesti jalgpallikoondis kohtub
Valgevenega, kirja 116 koondisemängu. 30.mail 2006 oli ta 27 aasta ja 109 päeva
vanune, kui temast sai noorim Euroopa riigikoondislane, kes on jõudnud 100
maavõistlusmänguni. Seda rekordit hoidis ta enda nimel kuni 17.juunini 2012, kui
selle ületas 27 aasta ja 13 päeva vanune mängumees. Kes?
34. Maailmas on olemas 7 inimest, kes on osalenud võistlejana nii vormel-1 MM-il
kui ka olümpiamängudel. Kõige tuntum on neist kahtlemata Tai prints Bira, kes sai
vormel ühes 19 etapiga 8 punkti. Olümpial osales ta neljal korral purjetamises. Kuid
küsime ainukest naist, kes on sõitnud olümpial kui ka F-1 MM-il. Suurbritanniat
esindanud daam oli edukam olümpiaradadel, kui tuli 1968 ja 1972 mäesuusatamises
suurslaalomis 7.kohale. Lisaks kaks poodiumiohta MK-sarjast kiirlaskumises.
Vormel-1s osales kolmes kvalifikatsioonisõidus 1976 Surteesil ja 1978 Heskethil,
kuid põhisõitu ei pääsenud. Kellest on jutt?
35. Kes on see küsitav, kes hoiab alates 19.novembrist Eestis kahe olümpiaalaliidu
presidenditooli?

36. Küsitav staadion on 82 000 kohaga Euroopa suuruselt viies staadion ja maailma
suurim ragbistaadion. Siin peavad oma mänge Inglismaa koondis ja Middlesex
Sevens. Staadion ehitati 1907.aastal ja avati 2.oktoobril 1909, kui kohtusid Harlequins
ja Richmond. Rajatises toimuvad ka suurejoonelised kontserdid, tänavu septembris
esines siin Lady GaGa, kelle ühe kontsertiõhtu 55 000 piletit müüdi minutiga. Omad
üritused on seal igal aastal ka Jehoova tunnistajatel. Mis staadion?

37. Madis Kallase kandideerimine Eesti Olümpiakomitee presidendiks tekitas sügise
hakul parajalt elevust. Selleks, et Eesti spordijuhiks üldse kandideerida, pidi saama 15
EOK liikme soovituse. Kallast toetas 13 spordialaliitu või –ühendust. Oma soovituse
andsid noorele spordientusiastile ka kaks eraisikut. Kes?
38. Buster Crabbe – ujumine OM pronks 1928 ja kuld 1932. Hermann Brix –
kuulitõuke OM hõbe 1928 ja Glenn Morris – kümnevõistluse OM kuld 1932. Mis
neid seob või lisage siia neljas nimi?
39. See spordivarustusetootja on tuntud nii tennisereketite kui mäesuusatajate seas.
Kompanii asutati 1950.aastal USA-s Baltimore´is. Praegu on peakorterid
Kennelbachis (Austria) ja Amsterdamis. ATP Touri top-100 mängijatest 30 % hoiab
käes just selle firma reketit. Tennisistide seas on sellised maailmanimed nagu Novak
Djoković, Andy Murray, Maria Šarapova ja Svetlana Kuznetsova. Mäesuusailmas
teevad firmale reklaami USA kaunitarid Lindsay Vonn ja Julia Mancuso. Samuti
sõitsid selle firma suuskadega Hermann Maier ja Didier Cuche. Mis firma?
40. Keda näete pildil

41. Jaan Jürine kurdab olümpiaraamatus “Soul ´88”, et Eesti laskmise kunagisest
hiilgusest on järel riismed. Kuigi olid olemas ka meie olümpiakandidaadid Inna Rose
ja Anne Oberg, haigutab harvade tippude taga tühjus. Siiski on ainuke Eesti päritoluga
laskurite olümpiamedal just Soulist. Naiste väikepüssi 3 x 20 lasku harjutusest tuli
pronksmedal. Küsitav sündis 1958 Jõhvis ning lõpetas 1975 Narva 6.keskkooli. Algul
tegi sportvõimlemist. Laskmise juurde jõudis 1971. Kahekordne Eesti meister. 4kordne maailmameister ning 6-kordne Euroopa meister. 1992 OM-il oli
õhupüssiharjutuses viies. Praegu elab ja töötab Novosibirskis. Kellest on jutt?
42. Mis karikas? Välja on antud kahel korral (1996, 2004). Selle disainis Kanada
arhitekt Frank Gehry.

43. See Soome rallisõitja oli MM-sarjas tegev 1973-1993. Sõitis Fordi, Toyota, Audi
ja Mazdaga. 1983.aasta maailmameister. Kokku startis 123 rallil. MM arvestuses
hoiab hetkel enda käes “rekordit” – 61 katkestamist. Kes?
44. See kergejõustiklane sündis Virumaal Salla vallas (17.IV 1926). Lahkus 1944
sõjapõgenikuna Eestist. Süstemaatiliselt hakkas sportima 1953.aastal Rootsis. Sai
maratonijooksjana 1956 Melbourne´i OM-il 11. ja 1960 Roomas 21.koha. 1958 oli
EM-il 7. Ületas eestlastest esimesena Jüri Lossmani tippaja. Suusatajana osales 19
korda Vasaloppetil, parimaks jäi 27.koht (1956). Kes?
45. Küsitav Vene kodakondsusega naismaletaja on saanud hariduse Eestis, kuid
esindab Horvaatiat. Sündis 29.juulil 1990 Volgogradis, kuid üles on kasvanud Eestis.
2009 lõpetas Ahtme Gümnaasiumi. 2004 tuli Eesti noortemeistriks. 1999-2001 tuli
Eestit esindades noorte EM-idel ja MM-del 4 korda esikümnesse. Aastast 2007
esindab Horvaatiat, kuna Eesti maleliit ei soovinud riiki esindama sportlast, kel oli
teine kodakondsus. 2008 tuli kuni 18-aastaste neidude seas maailmameistriks. Kellest
on jutt?

46. Kes on see Real Madridi särgis olev legendaarne USA päritolu korvpallur? Ta on
mängija, kes on saanud kõige rohkem Euroopa klubide meistrite karikaid ühte klubi
esindades – 6.

47. Kui inglise keeles on Põhja-Ameerika profijäähokiliiga nimi NHL ehk National
Hockey League, siis kuidas kõlab lühend prantsuse keeles?
48. Lätist on tulnud kolm kahekordset olümpiavõitjat, esindades Nõukogude Liitu või
siis iseseisvat Lätit. Nimetage need. 2 õiget 1 punkt.
49. See Saksa mäesuusataja on ainuke naine, kes on tulnud 12 korda
maailmameistriks. Niigi säravat sportlaskarjääri troonis 1936.aasta olümpiavõit alpi
kahevõistluses. Küsitav sündis 1.juulil 1914 hoopistükkis Belgias, Brüsselis. Peale
Esimese Maailmasõja puhkemist siirdus vanematega Saksamaale. Filoloogi
haridusega mäesuusataja murdis avalikuse ette 1934.aastal, kui võitis kõik Saksamaa
meistrikullad. 1934-1939 oli kui üks suur edulugu. 1937 ja 1939 MM-il võitis kõik
kolm kuldmedalit (slaalom, kiirlaskumine ja alpi kahevõistlus). 1936.aastal tuli tänu
kõvadele slaalomisõitudele välja kiirlaskumisel saadud 19 sekundilisest kaotusest
norralanna Laila Schou Nilsenile. Kellest on jutt?
50. Kes on see 13-kordne enduro maailmameister (sealhulgas 2000 kuni 2004
üldkokkuvõttes)? Vihjeks nii palju, et tegemist on soomlasega.

