
NORWEGIAN QUIZZING OPEN 2013 
Ajalugu ja kultuur                           Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 

 

101 Mis nime kandis XIV sajandil esile tõusnud Türgi impeerium, mis kestis kuni 
Türgi Vabariigi moodustamiseni 1922. aastal? 

   

102 Kes on pildil kujutatud monarh?     

103 Mis oli sümbolismi viljelenud kunstnik Klimti eesnimi? 
 

   

104 Kas varaseimad terasesulamid tehti enne või peale Kristust? 
 

   

105 Mis on itaaliakeelse sõna "rinascimento" - renessanss - otsene tähendus? 
 

   

106 Milline religioon on maailmas suuruselt kolmas peale ristiusku ja islamit? 
 

   

107 Millise kunstivoolu oluline teerajaja oli Georges Braque? 
 

   

108 Millises Euroopa pealinnas võib näha seda 
viikingilaeva, tuntud ka kui Osebergi laev?  

   

109 Kes või mis olid Kreeka mütoloogias Erato, Clio ja Polyhymnia? 
 

   

110 Kelle üks vähestest portreedest see on?  
(s.t. kes on pildil) 

   

111 Nimetage Taaveti kolmas poeg, kes tema vastu mässas, ent hukkus Eefraimi 
metsa lahingus. Kui kuningas Taavet sellest kuulis, tabas teda lein ja ta 
hüüdis oma poja nime kaks korda. See hüüd on ka pealkirjaks ühe Nobeli 
laureaadi kuulsale tööle. 

   

112 Millisest tänapäeva riigist võib leida Cusco, inkade antiikse pealinna?    

113 Kes on see aastail 1864 - 1901 elanud kunstnik?     



114 Kellel on õigus kanda seda kolmekordset krooni, mis 
kõigest hoolimata pole 1963. aastast saati kasutuses 
olnud?  

   

115 Mis rahvusest /nationality/ oli kunstnik Paul Klee? 
 

   

116 Nimetage Kreeka filosoof (384-322 eKr), kes oli kõrgelt lugupeetud moslemi 
teoloogide seas, kellest mitmed, nende seas Averroes ja Avicenna, kirjutasid 
tema töödele kommentaare, mis omakorda mõjutasid lääne mõtlejaid, nt. 
Aquino Thomast. 

   

117 Kes on see mees, kelle politsei 1991. aastal peale 
tagaajamist läbi peksis? Peksmist filmis pealtnägija ning 
kui neli politseinikku 1992. aastal õigeks mõisteti, 
vallandusid Los Angeleses laiaulatuslikud mässud, mille 
tagajärjel sai surma üle 50 inimese.  

   

118 Milline prantsuskeelne sõna, tähendusega "hiinapärane", oli populaarne 
rokokooajastul, kui Hiina kunst oli armastatud (eriti hiinapärased vaasid)? 

   

119 Kes oli see legendaarne Taani sõdalane, kes võitles Karl Suurega ning legendi 
järgi magab Kronborgi lossis, ent ärkab ja päästab rahva, kui Taani on suures 
hädaohus? 

   

120 Kes oli see riigimees ja diktaator, kes 
peale oma surma 2003. aastal pälvis 
mitmeid autasusid väljaspool oma 
kodumaad? Lisaks hulgalistele kujudele 
ja monumentidele on tema järgi 
nimetatud tänavaid, parke ja väljakuid nii 
Türgis, Rumeenias, Jordaanias, Gruusias, 
Venemaal, Ukrainas, Kasahstanis, 

Iisraelis, Egiptuses kui ka Mehhikos, mis näitavad, et isegi peale surma ei jää 
despootia tasumata.  

   

121 Milline filosoof formuleeris "kategoorilise imperatiivi"? 
 

   

122 Nimetage aastatel 320 - 550 eKr eksisteerinud tuntud India impeerium. 
 

   

123 Mis nime kandsid Kreeka mütoloogias Arese kaks poega, kes saatsid 
sõjajumalat lahingus? 

   

124 Milline "Neue Sachlichkeit" liikumisse kuuluv Saksa 
kunstnik maalis selle ajakirjanik Sylvia von 
Harden'it kujutava portree?  

   



125 Nimetage mees, kelle lahingukogemusel põhineb foco - "fokusseeritud 
lahingutegevuse" teooria. Teooriat kirjeldas 1961. aastal avaldatud raamat 
Congo Diary, mis räägib tema sissisõjakogemusest. Teooria formuleeris 
Régis Debray. 

   

126 Millises linnas saab näha kuulsat Milo Veenuse kuju? 
 

   

127 Nimetage üks kahest diktaatorist, kes 
on maetud selle Langenute orus (Valley 
of the Fallen) asuva 150 meetri kõrguse 
risti alla.  

   

128 Kes on see legendaarne tegelane oma 
hobuse seljas Coventry's, Inglismaal?  

   

129 Kes oli see prantsuse filosoof ja kristlik müstik? 
Sotsialist, anarhist ja ka patsifist, võitles ta Hispaania 
Tsiviilsõjas vabariiklaste poolel, kus ta küll väga 
sõjategevusega kokku ei puutunud. Peale religioosse 
ekstaasi kogemist sai temast kristlane. 1942. aastal 
emigreerus ta USA-sse, kuid naasis hiljem Inglismaale, 
et Prantsuse vastupanuliikumisse panustada. Aastal 
1943 haigestus ta tuberkuloosi ja suri 34-aastasena. 

Enamik tema töid avaldati postuumselt, nende hulgas ka The Need for Roots 
ja  La Pesanteur et la grâce.  

   

130 Mis nime või nimetust kannab kiirelt kuivav värvitüüp, mida saab veega 
lahjendada, ent mis on kuivanult veekindel? Sõltuvalt vee hulgast saab 
panna seda meenutama nii õli- kui ka vesivärve. Esmakordselt arendati see 
välja 1940ndatel ja turustati Magna värvi nime all, ent see varane toode 
erineb märgatavalt tänapäevastest variantidest. 

   

131 Millise Aafrika rahva mütoloogiast 
leiab jumaluse Obatala, kes lõi 
inimkehad, millesse ta seejärel elu 
sisse puhus? Tänapäeval hoiavad 
Obatala traditsioone elus püha 
valge värviga kaunistatud 
preestrid.  

   

132 Mis nime kannab see ajalooline 
laevatüüp, millel oli üks mast ja 
ruudukujuline puri ning mis oli 
peamine Hansaliidu kasutatud 
laevatüüp 13. - 15. sajandil?  

   



133 Millise Aabrahami ajal elanud Saalemi piiblikuninga nimi on ühtlasi termin, 
mida kasutatakse 30-liitrise veinipudeli kohta? 

   

134 Mis on Krakowi signaali, viiest toonist koosneva trompetisignaali teine nimi 
(kuus tähte, poole keeles), mida mängitakse igal veerandtunnil ja kantakse 
igal täistunnil raadios üle? Selle signaali taga on pikk traditsioon, legend 
räägib, et 1241. aastal päästis see linna mongolite eest, kui signaali heli 
andis õigel ajal märku väravate sulgemiseks. 

   

135 Milline tuntud tsivilisatsioon Türgis, Anatoolias, valitses suuri põllumaid 
aastatel ca 1100 eKr kuni 4. sajand eKr, mil kreeka koloniseerijad surusid nad 
rannikualadelt sisemaale? Aastal 334 eKr vallutas Aleksander Suur nende 
suurima linna, Halikarnassose. 

   

136 Maailma lõunapoolseim muuseum on tõenäoliselt Martin Gusinde 
antropoloogiline muuseum Tšiilis. Millisel otse Isla Grande de Tierra de 
Fuegost lõuna poole jääval saarel see muuseum asub? Saarel on sama nimi 
kui ühel lahel Peloponnesose poolsaarel. 

   

137 Kuidas nimetatakse sellist G-tähega 
algavat sargale paigutatud lahkunut 
kujutavat kuju, nagu on näha ka pildil 
(see eksemplar asub Westminster 
Abbeys).  Selle eriti huvipakkuv vorm on 
vägagi õudustäratav transi, mille puhul 
näeb kujutis välja nagu lagunev 
surnukeha.  

   

138 Milline Argentiina kunstnik (1887 - 
1963) maalis selle pildi? Peamiselt 
maalis ta Kandinsky ja Chagalli teoseid 
meenutavaid akvarelle, ent ta leiutas 
ka mitu keelt, nt. hispaania ja 
portugali keele hübriidi "portunol", ja 
ka uue klaveritüübi, millel oli kolm 
rida värvilisi klahve, mis mängisid 
tema leiutatud heliskaalal. Samuti 
leiutas ta mängu nimega "Pan Game", 
mida teatakse ka kui "mitte-male" ja 
"Pan-male". 

   

139 Millise inglise akadeemilise ajakirja asutas 1876. aastal Šoti filosoof 
Alexander Bain? Läbi aegade on ajakiri avaldanud mitmeid kuulsaid esseid, 
nt. Lewis Carroll'i "Mida Kilpkonn ütles Achilleusele" ja Alan Turingi 
"Arvutusmasinad ja intellekt", kus ta kirjeldas esmakordselt oma nüüdseks 
kuulsat Turingi testi. 

   

140 Millisel religioonil on tänapäeval umbes 70 000 jüngrit, kellest pea kõik 
elasid Iraagis kuni 2003. aasta sissetungini? Tegu on ainsa antiikajast säilinud 
gnostilise sektiga. 

   

  KOKKU   
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Maailm                                            Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 

 

201 Millises linnas võib näha seda hoonet?  
 

   

202 Milline, ühtlasi USA suurim ajaleht on nimetatud finantspiirkonna järgi? 
 

   

203 Millisel riigil peale Saksamaa on valitsusjuhiks kantsler? (Ka Šveitsis on 
kantsler, ent väljaspool valitsust.) 

   

204 Millise Euroopa Liidu riigi 2013. aasta majanduskriis tõi kaasa riigi 
suuruselt teise panga sulgemise vastutasuks 10 miljardi euro suuruse 
abipaketi eest? 

   

205 Millise looma liha leiti 2013. aastal veiseliha pähe müüduna ja nt. 
Finduse külmutatud lasanjes kasutatuna? Tegemist oli enamasti 
Rumeeniast pärit lihaga. 

   

206 Millise riigi pealinn on Port Moresby? 
 

   

207 Kuninganna Beatrix on teatanud, et loobub 2013. aastal troonist - millise 
riigi omast? 

   

208 Milline emiraat läks 2013. aastal 
peaaegu pankrotti suurushullude 
projektide tõttu, nagu näiteks tehislik 
"palmisaar"? See päästeti lõpuks 
krediitorite käest, kui Abu Dhabi andis 
välja 10 miljardi dollarilise päästepaketi.  

   

209 Mis tegevusala ärid on Marriott ja Hilton? 
 

   

210 Mis nime kandis Poolas Gdanskis asuvate Lenini laevatehaste 
ametiühing, mida juhtis Lech Walesa varastel 1980ndatel? 

   

211 Milline 70 miljoni elanikuga Aafrika riik on maailma rahvarohkeim 
peamiselt prantsuse keelt kõneleva elanikkonnaga riik? 

   

212 Mis on Vietnami rahvarohkeim linn, mis on oma nime saanud endise 
riigijuhi järgi? 

   

213 Millist rahvast esindab organisatsioon ja poliitiline ühendus, tuntud PKK 
nime all? 

   

214 Nimetage 1910. aastal asutatud soome firma, mis on suuruselt neljas 
liftide tootja (neli tähte). 

   

215 Tõenäoliselt on maailma lühim riigipiir (oleneb allikast) vaid paarisaja 
meetri pikkune ja asub Botswana ning millise teise riigi vahel? 

   

216 Kes sai 2013. aastal Hiina Rahvavabariigi presidendiks? 
 

   

217 Mis ladinakeelset sõna kasutatakse tähistamaks pensionipõlve pidavat 
professorit ja mille tähendus on "oma aja teeninud". 

   

218 Millist keelt räägib 25% Makedoonia rahvastikust emakeelena? 
 

   

219 Millises linnas asub Chhatrapati Shivaji 
terminal, mis on UNESCO Maailmapärandi 
nimekirjas ning ka tihedaima liiklusega 
raudteejaam Indias?  

   



220 Kes oli see Itaalias sündinud prantslane, kes avastas 1870-80-ndatel 
Lääne-Aafrikat ja kelle järgi on ka üks pealinn oma nime saanud? 

   

221 Milline Venemaa jõgi seostub saksa päritolu inimestega, kes asustati 
ümber Katariina II ajal selle jõe äärde elama? 

   

222 Milline Hiina arvutitootja on maailma suuruselt teine, pärast seda kui 
omandati IBM'i ThinkPad arvutite seeria? 

   

223 Milline rahvusvaheline kohus asub Hamburgis? Kohus loodi ÜRO seda 
tüüpi seadust reguleeriva konventsiooni järgi, mille liikmesriigid 
allkirjastasid 1962. aastal Montego lahe ääres. 

   

224 Muinaki (Moynaq, Muynaq) linnas oli kunagi 
elav kalatööstus ja mitu tuhat elanikku ning 
see oli riigi ainus sadamalinn. Nüüd asub see 
56 km maismaa poole järvest, mille ääres 
see kunagi paiknes. Mis riigis asub Muynoq, 
linn, mille ainsaks atraktsiooniks on nüüd 
vaid igasusugusest veest kaugele jääv 
roostetav laevastik?  

   

225 Veel üks kantsleri-teemaline küsimus: millist ministriametit tähistab 
Ladina-Ameerikas sõna Canciller või kantsler? 

   

226 Millises riigis võib kohata selliseid liiklusmärke?     

227 Miljardär Warren Buffett tegi 2009. aastal ajalugu, kui teatas, et annetab 
enamuse oma varast teisele miljardärile või täpsemalt ühele asutusele, 
mille asutasid too miljardär ja tema naine. Mis asutusele? 

   

228 ÜRO-l on kuus ametlikku keelt: prantsuse, inglise, hispaania, vene, hiina 
ja *** - nimetage see kuues. 

   

229 Mis nime kannab see Itaalias 
Vicenzas asuv 1580ndatel ehitatud 
teater? Tegu on arhitekt Andrea 
Palladio viimase tööga ning see on 
kantud Maailmapärandi nimekirja, 
olles üks kolmest säilinud 
renessansiaja teatrist.  

   

230 Millises Hispaania Sierra Nevada mäekurus tegi Mohammad XII, Granada 
viimane sultan, legendi järgi peatuse, et alla Alhambra poole vaadata, 
peale seda, kui tema ja ta õukond 1942. aastal eksiili saadeti? Sama nime 
kannab ka ühe tuntud kirjaniku romaan aastast 1995. 

   

231 Milline prantsuse reklaami ja avalike suhete ettevõte on oma alal kolme 
juhtiva valdusfirma seas? Neile kuuluvad sellised agentuurid, nagu Leo 
Burnett Worldwide, Saatchi & Saatchi ja Razorfish. 

   

232 Mis fondi (kirjastiili) arendasid mungad välja 800. aastal pKr? See oli 
tunduvalt loetavam kui eelnevad stiilid ja levis üle kogu Euroopa ning 
eriti võitles selle eest Alcuin. Sellel oli väga suur mõju, sest selle tõttu 
muutus käsikirjade kopeerimine ja lugemine tunduvalt lihtsamaks. 

   

233 Mis kreeka nime all tunti itaalia arhitekti Antonio 
di Pietro Averlinot, kes sündis umbkaudu aastal 
1400 ja suri ca 1469? Tema kõige kuulsam töö oli 
linna nimega Sforzinda planeering - see oli 
ideaalselt planeeritud 8 tipuga tähe kujuline linn, 
nagu pildil. ehkki seda kunagi valmis ei ehitatud, 
inspireeris see hilisemaid kunstnikke, nagu näiteks 
Leonardo Da Vincit.  

   



234 Kes oli see naissoost sõjareporter, kes raporteeris pea kõigist 
suurematest konfliktidest oma 60-aastase karjääri jooksul? Ta oli ka 
Ernest Hemingway kolmas naine - nad kohtusid 1936. aastal Key West'is 
ning otsustasid koos minna Hispaaniasse raporteerima kodusõja 
sündmustest. 2012. aastal kehastas teda Nicole Kidman Emmy-ga 
auhinnatud HBO filmis. 

   

235 Millise riigi okupeeris USA aastail 1915 - 1934 osana nn. 
"banaanisõdadest"? 

   

236 Türgis, Eskişehiri linnas elab ligikaudu 650 000 inimest, ent seal asub 
ülikool enam kui 2 miljoni immatrikuleeritud üliõpilasega. Tegu on 
maailma suuruselt teise ülikooliga New Delhis asuva Indira Gandhi 
ülikooli järel. Mis nime kannab see 1958. aastal asutatud ülikool koos 
oma rahvusvahelise lennujaamaga? 

   

237 Milline lennukitootja lõi selle 
prototüübi, YB-49, "lendava tiiva" 
disainiga reaktiivlennuki, mis 
esmakordselt lendas 1947, ent ei 
läinud kunagi masstootmisesse? 
Sellest hoolimata oli tegu olulise 
sammuga 1990-ndatel arendatud 
kuulsama B-2 pommitaja suunas.  

   

238 Millises Šveitsi linnas 
asub see Reussi jõge 
ületav Kapellbrücke nime 
kandev sild? See on 
ehitatud 1333. aasta 
paiku ning on maailma 
vanim sõrestiksild (truss 
bridge, Fachwerkbrücke).  

   

239 Iraan on hetkel maailma suuruselt 
13. autotootja 1,6 miljoni sõidukiga 
aastas. Mis marki on see auto, 
populaarseim aastail 1960-1990? 
Aastal 2005 maksis Iraani valitsus 
autotootjale, et too lõpetaks selle 
tootmise, kuna seda peeti 
keskkonnale kahjulikuks.  

   

240 Kuidas kutsutakse seda nikerdatud koletise 
kujukest, mis on inuiti šamaanitraditsioonides 
kesksel kohal nii Gröönimaal kui ka mujal? 
Valmistatud on see luust või kihvadest 
kättemaksu eesmärgil ning see asetati merre, 
et ta leiaks ja hävitaks vaenlase.  

   

  Kokku  
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301 Milline Rootsi filmitegija lavastas 1957. aastal filmid "Seitsmes hüljes" ja 
"Metsmaasikad"? 

   

302 Mis nime kannab Lev Tolstoi suurromaan Napoleoni sõja aegse Venemaa 
sündmustest? 

   

303 Kuidas nimetatakse kõrget meeslauluhäält, mida laulavad paljud kuulsad 
ooperilauljad, nende seas ka lahkunud Luciano Pavarotti? 

   

304 Milline superkangelane on peategelane peatselt linastuvas filmis 
"Terasmees" ("Man of Steel")? 

   

305 Kes on see koomiksitegelane?     

306 Millisel Saksa popbändil, kes jagab nime Prantsuse ulmefilmiga, oli hittlaul 
"Big in Japan"? 

   

307 Milline Norra näitekirjanik kirjutas näidendid "Metspart" ja "Nora ehk 
Nukumaja"? 

   

308 Millises riigis leiab aset Giuseppe Verdi ooperi "Aïda" tegevus? 
 

   

309 Mis on romaani "Kääbik" pea- ja nimitegelase eesnimi? 
 

   

310 Mis oli Louis Armstrongi peamine instrument? 
 

   

311 Millises aastail 1951-1960 eetris olnud legendaarses briti sürreaalses 
raadiosaates laenasid Peter Sellers, Harry Secombe ja Spike Milligan oma 
hääli suurele hulgale tegelastele? Absurdihuumori viljelejatele oli see väga 
mõjukas saade ning suureks inspiratsiooniks oli see ka Monty Pythoni 
grupile. 

   

312 Millise, üle maailma edu saavutanud Taani krimisarja peaosas on Sofie 
Gråbøl detektiiv-inspektor Sarah Lund'ina? Telesarjast on tehtud ka USA 
uusvariant. 

   

313 Kas bändi White Stripes liikmed Jack ja Meg White on õde-vend? 
 

   

314 Mis nime, tähendusega "väike tuvi", kasutati Commedia dell'Arte 
stamptegelase tarvis, kes oli Arlekiini armuke ja Pierrot naine? 

   

315 Kes on see näitleja, kes mängis politseiseersant T.J.Hooker'it aastail 1982-
1985 jooksnud telesarjas? Rohkem on ta küll tuntud ühe ulmesarja järgi. 

  

316 "Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi" oli Disney esimene täispikk animafilm, ent 
mis oli teine, 1940. aastal esilinastunud film, kus Dickie Jones andis 
peategelasele oma hääle? 

   

317 Milline muusikal võitis 2001. aastal 12 Tony auhinda, enim ajaloos? 
 

   

318 Kes on see näitleja, kellel on ehk olnud 
paremaid päevi nii näitleja kui 
maksumaksjana?  

   



319 Kes on see Ameerika sopran, kelle kohta dirigent 
George Solti ütles, et ta on koos Renata Tebaldi'ga 
parim sopran, keda ta eales kuulnud on?  

   

320 Mis nime kannab esmakordselt 1981. aastal ilmunud Briti rokkmuusika 
ajakiri, millel on onomatopoeetiline nimi, mis jäljendab elektrikitarril 
"power-akordi"? 

   

321 Mis nime kannab see Lääne-Aafrikast pärit 
muusikariist, mis on tihti isetehtud ja vaid ühe 
keelega? Hoolimata oma piiratusest on muusikud 
Lonnie Pitchford ja Super Chikan mänginud seda 
professionaalselt. Ellas Otha Bates on tõenäoliselt 
muusik, kes esimesena meenub selle instrumendi 
kahesõnalist nime kuuldes, kuigi veidi teise järjekorra ja kirjapildiga.  

   

322 Millise linna äärelinn on Cidade de Deus, "Jumala linn", mis on ka Fernando 
Meirelles'i auhinnatud 2002. aasta filmi pealkiri? 

   

323 Kes kirjutas Rootsis eksiilis olles näidendi "Ema Courage ja tema lapsed" 
("Mother Courage and Her Children"), mille tegevus toimub 12 aasta jooksul 
Kolmekümneaastase sõja kestel? 

   

324 Mis nime kandis Austraalia poppbänd, solistiks Neil Finn, kellel oli 1986. 
aastal hitt "Don't Dream It's Over"? 

   

325 Vennad Nicholased olid 1930ndatest saati maailma 
stepptantsijate esirinnas ning õpetasid teiste hulgas 
ka Michael Jackson'it. Nad olid tuntud oma väga 
energeetilise tantsustiili poolest, mis oli balleti, 
stepi ja akrobaatika segu. Mis nime kandis see 
tantsustiil, tuntud ka kui akrobaatiline tants? Stiiliga 
sama nime kannab ka üks 1980ndate romantikafilm.  

   

326 Mis nime kannab esmakordselt 2003. aastal ilmunud Robert Kirkmani ja 
Tony Moore'i koomiks, mis räägib ülemaailmsest zombide rünnakust? 
Koomiks on ka edukalt telesarjaks ekraniseeritud. 

   

327 Kuidas lõppeb 2013. aastal esilinastunud Bruce Willisega filmi pealkiri: "A 
Good Day to …"? 

   

328 Kes on see näitleja ja koomik, kes kehastab Leslie 
Knope'i telesarjas "Parks and Recreation"? 

   

329 Millisest linnast on pärit kaks härrasmeest, Valentine ja Proteus, kes on 
tegelased Shakespeare'i näidendis, mille pealkirjas on küsitav nimi?  Sel 
näidendil on vähem tegelasi kui autori üheski teises teoses ning seda 
peetakse ka üheks nõrgemaks. Ainus teadaolev adaptsioon sellest on Hiina 
1931. aasta tummfilm "Yi jian méi". 

   

330 Nimetage itaalia kirjanik, kes kirjutas aastal 1940 avaldatud raamatu "The 
Tartar Steppe" (l deserti dei Tartari), mis mõjutas maagilise realismi žanri 
arengut. 

   

331 Kes oli esmakordselt 1910. aastal Stratemeyeri sündikaadi poolt Victor 
Appletoni nime all avaldatud romaaniseeria nimitegelane? Raamatuid on 
nüüdseks müüdud 30 miljoni ringis. Lood keerlevad ümber tegelase leiutiste, 
mida ta kasutab probleemide lahendamiseks. Samuti kirjeldati seal taserit, 
mis oli insipratsiooniks edaspidistele ulmekirjandusteostele. 

   



332 Milline hispaaniakeelne sõna mütoloogilise päkapikulaadse olendi kohta 
tähendab ka hingelisust ja autentsust muusikas, eriti flamenkos? 

   

333 Nimetage ladina džässi arengu eestvedajast Kuuba löökpillimängija, laulja ja 
tantsija. Ta elas aastatel 1915-1948 ning pidi tihti tihti töötama 
kingapoleerijana, et end ära elatada ajal, mil ameerika ja euroopa turistid 
kogunesid parvedena saarele. Üks neist turistidest oli Dizzy Gillespie, kes 
aitas teda laulu "Manteca" avaldamisel, mis sai hitiks ja tegi ta kuulsaks. 
1942. aastal emigreerus ta USA-sse, kus ta mängis koos mitmete 
bigbändidega. Aastal 1948 lasti ta maha tema New Yorgi korteri trepikojas, 
ilmselt raha pärast tekkinud tüli tõttu. 

   

334 Kes on see Ameerika poplaulja, kes elas aastail 1931 - 
2007? Tema läbilöök oli 1949. aastal lauluga "Music! 
Music! Music!", mis oli algul singli B-küljel, mis üllataval 
kombel müüs üle 1 miljoni eksemplari.  

   

335 Hiina ja autoriõigused ei käi alati käsikäes, kuna hiinlased kopeerivad kõike 
DVD-dest Apple'i poodide ja tervete Euroopa küladeni. Üht populaarsemat 
Hiina situatsioonikoomikasarja on süüdistatud selles, et tegu on Ameerika 
sarja "Sõbrad" ("Friends") otsese plagiaadiga, ainsaks erinevuseks olevat 
Hiina näitlejad ja see, et tegevus leiab aset Shanghais. Sarja autorid 
väidavad, et paljud sarnasused ei ole mitte plagieerimise tulemus, vaid et 
sellised sarjad üleüldiselt on väheoriginaalsed. Mis on selle, praegu 4. 
hooaega alustava sarja nimi? 

   

336 Tuntud ka kui The Element Man, see DC Comics'i 
superkangelane nägi ilmavalgust 1963. aastal ning oli 
1983. aastal üks superrühma The Outsiders asutaja. 
Tema alter ego, Rex Mason, sai oma supervõime 
muuta end ükskõik milliseks inimkehas leiduvaks 
elemendiks peale seda, kui puutus kokku radioaktiivse 
meteoriidiga Egiptuse püramiidi sees. Kes?  

   

337 Mis on Erfan Rezayatbakhsh'i ja Ahmad Motevasel'I (Iraanile kantrimuusika 
tutvustamise eestvedajad) 2007. aastal loodud duo nimi? Alustades tegid 
nad kavereid, kuid nad on edasi arenenud ja kirjutavad nüüd ise algmater-
jali, mida laulavad pärsia keeles. Nende esimene singel, "Dear Superstar", oli 
aga inglise keeles ning kujutas endast avalikku kirja Taylor Swiftile. 

   

338 See helilooja on enim tuntud tänu koostööle Giuseppe Verdiga, kirjutades 
libretod Othellole, Falstaffile ja Simone Boccanegrale, samuti tegi ta ooperi 
"Mefistofeles", mis ei olnud küll alguses väga edukas. Esilinastus lõppes 
mässuga ja etendused tühistati peale kahte esimest ööd. Seitse aastat hiljem 
valmis ümbertöötatud versioon ja seda saatis edu. Seda ooperit esitatakse 
siiani regulaarselt. Kes oli see helilooja ja libretist? 

   

339 Mis piirkond Pariisis on nimetatud seal aastail 1714 - 1785 elanud skulptori 
järgi? Varem tunti seda kui punase laterna piirkonda, seal asub ka Moulin 
Rouge ja legendaarne Grand Guignol'i teater. 

   

340 Kes on see näitleja, tuntud ka kui "Poola James 
Dean"? Ta oli üks suurimaid sõjajärgseid Poola 
tegelasi ning mängis nt. Andre Wajda filmis 
"Tuhk ja teemandid" ja Wojciech Has'i filmis 
"The Saragossa Manuscript". Ta hukkus 1967. 
aastal, üritades hüpata liikuvale rongile, ent 
libastus ja kukkus rongi alla.  

   

 
 

 
KOKKU 

 



NORWEGIAN QUIZZING OPEN 2013 
Elustiil                                                Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 

 

401 Mis riigist on pärit jooga kui füüsiline ja vaimne distsipliin? 
 

   

402 Milline teine termin tähistab hambakaariest? 
 

   

403 Nimetage Sõnnile vahetult järgnev sodiaagimärk. 
 

   

404 Millise ajakirja logo näete? Logo on maailmas üks tuntumaid.     

405 Mida tähistab moetööstuses lühend YSL? 
 

   

406 Kus asub organismis deltalihas - kas reie-, kõhu-, rinna- või õlapiirkonnas? 
 

   

407 Mida selle riistaga valmistatakse? Tihti seostatakse 
seda Belgiaga.  

   

408 Nimetage ainus Hiina 12 sodiaagitegelasest, kellel pole ei 2 ega ka mitte 4 
jalga. 

   

409 Kes tegi tuntuks väljendi "15 minutes of fame"? 
 

   

410 Nimetage teenager'ist meeslaulja, kelle kollektsiooni kuuluvad parfüümid 
"Someday" ja "Girlfriend". 

   

411 Mis võrdub 568 milliliitriga Inglismaal, 570 ml-ga Austraalias ja 473 ml-ga 
USA-s? 

   

412 Kuidas nimetatakse prantsuse köögis hanemaksa? 
 

   

413 See ingliskeelne online-ajakiri edendab "avatud lähtekoodiga džihaadi", 
õpetab torupomme valmistama ja muud terrorismiga seonduvat. Nimetage 
see ajakiri, väidetavalt Al Qaeda katse luua bränd Briti ja Ameerika lugejate 
hulgas. 

   

414 Mis toodete poolest on tuntud Herendi linn Ungaris ligi 200 viimase aasta 
jooksul? 

   

415 Milline mänguasjafirma toodab alates 2006 programmeeritavat tooteseeriat 
(programmable robotic kit) "Mindstorms"? 

   

416 Hobi nimega "gongozooling" on paljuski sarnane trainspottingule, kuid 
seostub transpordiga teises valdkonnas. Mis valdkonnaga? 

   

417 Millise tähtkuju nime kannab ajastu, kus me New Age käsitluse kohaselt 
praegu asume? 

   



418 Milline USA poplauljatar seostub rõivabrändiga House 
of Deréon?  

   

419 Kuhu pistetakse organismis tavaliselt Murphy tilguti ots? 
 

   

420 Bugi rahvas tunnistab 5 erinevat sugu, mitte 2, nagu tavaliselt (või 3, kui ka 
transseksuaale arvestada). Üks sugudest on calalai - isik, kes on sündinud 
tüdrukuna, kuid võtab täiskasvanuna endale heteroseksuaalse mehe rolli. 
Mis riigis elab bugi rahvas? 

   

421 Nimetage prantsuse sigaretibränd, mis tõlkes 
tähendab "mustlasnaist". Brändi logo kujutab sellist 
naist tamburiini mängimas.  

   

422 Mis puuvilja või marja leiate šokolaadikommis Mon Chèri - tõlkes "mu 
kallis"? 

   

423 Mis liiki rõivaesemeid tähistab sõna "trikotaaž"? 
 

   

424 Nimetage karastusjook, mida 1980-ndail reklaamis 
see tegelane nimega Fido Dido.  

   

425 Ikoonilist mudelit Wayfarer  on toodetud aastast 
1956, tegu on kõigi aegade enimmüüdud 
päikeseprillidega (erandiks on vast sama brändi 
mudel Aviator). Nimetage see bränd.  

   

426 Kes on see saksa-ameerika endine modell, moe-
reality show "Project Runway" perenaine?  

   

427 Neli linna on tuntud kui maailma "moepealinnad": London, Pariis, New York 
ja ... - mis linn on neljas? Kaks korda aastas toimub seal moenädal. 

   

428 Mis maitsetaime näete? Seda nimetatakse 
ka hiina peterselliks.  

   

429 Mis haigust põhjustab kõrge kusihappe  sisalduse tase veres? Vanasti oli see 
tuntud kui "kuningate haigus"; pooltel juhtudel kahjustab see suurt varvast. 

   



430 Millises Lõuna-Ameerika riigis peetakse 
Väikeste küünalde festivali (Día de las 
Velitas)? Küünlaid paigutatakse 
kõikvõimalikesse kohtadesse; nii tähistatakse 
Neitsi Maarja patuta sünnitamise lugu.  

   

431 Nimetage ühe Euroopa riigi esimene president, kelle nime kannab Mexico 
City trendikaim poetänav (Armani, Bulgari, Tiffany, Cartier jt). 

   

432 Moskva Esimene kellatehas asutati 1930 Stalini enda korraldusel. Selle 
tehase kellaga lendas 1961. aastal kosmosesse Juri Gagarin. Mis nime 
kannab alates 1964. aastst toodetav tehase "lipulaev"? 

   

433 See riie on valmistatud siidist või sünteetilisest materjalist ja kasutatud 
pidulikel puhkudel nagu ballid või pulmad. Riie on pehme ja tihe, peab vastu 
sajandeid, just seda kangast kasutasid vennad Montgolfier'd oma esimeste 
kuumaõhupallide jaoks. Riide nimi pärineb pärsia keelest ja tähendab 
"väänatud kudum (twisted woven)". Mis riie? 

   

434 Tuntud kui Andide Rockefeller, valitses see 
mees maailma tinaturgu 1940-ndatel. 
Boliivia töösturi aastane sissetulek oli 
suurem kui tema kodumaa aastaeelarve. 
Kellest on jutt?  

   

435 Saksamaa enimmüüdud õlu kannab õlletehase nime, mis omakorda on 
nimetatud Baieri linnakese järgi, kus tehas asub. Tehase juured ulatuvad XIV 
sajandisse, kuid ametlikult asutati 1731. Õlle populaarsus tugineb pigem 
madalale hinnale kui peenele maitsele.  

   

436 Selle auto hind on 3,9 miljonit USD, üks 
kallimaid autosid kogu ajaloos, ja neid 
on kavas valmistada vaid kolm 
eksemplari. Nagu paljud teised 
Lamborghini mudelid, nii ka see on 
saanud nime ühelt kuulsalt härjalt. Mis 
mudel?  

   

437 Mohinga on toit, mis kujutab endast riisinuudleid kalasupis. Seda müüakse 
tänavatel kärudest, samuti snack-baarides - mis riigis? Tegemist on selle riigi 
rahvustoiduga. 

   

438 See Hiina jalgrattamudel on arvatavasti maailma populaarseim sõiduriist, 
seda on müüdud enam kui 500 miljonit. Mudel on tänagi tootmises. 
Väljaspool Hiinat müüakse seda ingliskeelse nime all, tegemist on ühe 
linnuga. Mis lind? 

   

439 Küsitav puuvili on kariibi köögi tähtis koostisosa. Ta on litši sugulane, 
ladinakeelne nimi Blighia sapida viitab William Bligh'ile, kuulsale Bounty 
kaptenile. Mis puuvili? 

   

440 Mis nime kandis omal ajal pikim mees maailmas? Ta 
oli 267 cm pikk ja elas 1868-1905. Temast veel 5 cm 
pikemaks kasvas Robert Wadlow, neist kahest 
pikemat inimest pole sealtpeale elanud.  

 
 
 

  

 Kokku   
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501 Nimetage vedelik, mis leidub puude ja põõsaste välimistes osades ja mis 
kannab edasi vett ning toitaineid. /What is the name for the fluid found in 
the outer parts of the wood of trees and shrubs, which transports water and 
nutrients?/ 

   

502 Mille liikide hulka kuuluvad mistral, bora ja chinook? 
 

   

503 Nimetage Portugalile kuuluv saarestik Atlandi ookeanil, ligi 1500 km 
Portugalist läänes. 

   

504 Mis liiki keskkonnakatastroofi tekitas Exxon Valdez? 
 

   

505 Millise taimse joogi levinumate variantide hulgas on must, roheline ja 
oolong? 

   

506 Mitu külge või nurka on parallelogrammil? 
 

   

507 Nimetage kõige kergem väärisgaas. 
 

   

508 Millisel planeedil on suur punane laik, mis oletatavasti kujutab endast enam 
kui 3 sajandit kestvat tormi? 

   

509 Mis ühik mõõdab elektrilist pinget SI-süsteemis? Oma nime on ta saanud 
ühelt Itaalia teadlaselt. 

   

510 Käsitiivalised on suuruselt teine imetajate selts. Mis selts on suurim? Sinna 
kuuluvad muuhulgas hiired, rotid, okassead ja koprad. 

   

511 Nimetage soolajärv Argentiinas, mille veetase asub 105 m allpool 
merepinda. See on madalaim punkt nii lõuna- kui põhjapoolkeral. 

   

512 Genfis asub maailma suurim LHC kiirendi. Mida tähendab H lühendis LHC 
(eesti keeles võiks olla SHP)? 

   

513 Erirelatiivsusteooria kohaselt: kui maa peal möödub 20 minutit, siis kui kaua 
kulub suhteliselt kosmoselaevas, mis liigub kiirusega 90% valguse kiirusest? 
Kas 19, 10 või 1 minut või 10 sekundit? 

   

514 Blyde Riveri kanjon on üks maailma suurimaid (26 km pikk ja keskmiselt 800 
m sügav), ühtlasi üks rohelisemaid. Elu on seal mitmekesine, muuhulgas 
jõehobud ja krokodillid. Samas asub 200 m kõrgune Kadishi juga. Mis riigis 
see kanjon asub? 

   

515 Mida tähendab loogikas see sümbol (kolme kriipsuga võrdusmärk)? 

≡ 

   

516 Nimetage Kanada pikim jõgi. Ta on 4241 km pikk ja voolab põhja suunas. Ta 
on ainus jõgi Ameerikas, mis suubub Põhja-Jäämerre / Arctic Ocean/. 

   

517 Mida käsitleb (uurib) teadus nimega horticulture? 
 

   

518 Küsime riiki, kus üle 100 aasta maandus 15. veebruaril 2013 taas meteoriit. 
See oli üle 20 korra võimsam kui Jaapanile 1945 heidetud aatompommid. 

   

519 Mazaalai on pruunkaru alamliik, ainus, kes elab kõrbes. Nad on 
väljasuremise äärel, alla 10 elusoleva isendi on teada. Mis kõrbes need 
karud elavad? 

   

520 MTB baktereid kirjeldas esimesena 1975. aastal Richard Blakemore. Nende 
ehituse ainukordsus seisneb organellides, mis sisaldavad üht erilist kristalli. 
See võimaldab neil orienteeruda ühe füüsikalise jõu (nähtuse - physial force) 
järgi. Mis nähtus? 

   



521 Põhja-Euroopa maades on ammuseks tavaks sel 
kuul tantsida kaunistatud puu ümber, mis on 
selle kuu järgi oma nime saanud. Mis kuu?  

   

522 Borromeo rõngad moodustavad matemaatilises 
sõlmeteoorias Brunni sõlme. Kui eemaldada ükskõik 
milline rõngas - roheline, sinine või punane - kas kaks 
ülejäänud jäävad kasvõi ühel kolmest variandist 
seotuks?  

   

523 Mis linnas peeti 1992. aastal esimene ÜRO keskkonna- ja arengukonverents 
(Maa Tippkohtumine - the Earth Summit)? 

   

524 Nimetage rahvuspark - ainus maailmas, kus võib kohata nii alligaatoreid kui 
krokodille. 

   

525 Tõenäosusteoorias on sünnipäeva paradoks, mis uurib tõenäosust, et kahel 
inimesel rühmas on samal päeval sünnipäev. Kui rühmas on 367 inimest, siis 
tõenäosus on arusaadavalt 100%. Aga kui suur peab rühm vähemalt olema, 
et kahel inimesel oleks sama sünnipäev 99% tõenäosusega? Kas 10, 57, 183 
või 364? 

   

526 Nimetage prantsuse telekommunikatsioonipioneer, kes pakkus välja 
esimese digitaalse kommunikatsiooni süsteemi. Süsteem võimaldas tähtede 
asünkroonset ülekannet. Ülekandekiiruse üks ühikuid kannab lühendatud 
kujul tema nime. 

   

527 Nimetage meile suht lähedal asuv kosmiline objekt /celestial object/, mille 
avastas Robert Innes aastal 1915. 

   

528 Lilliput on lõunapoolseim USA-s ja Mingyong lõunapoolseim Hiinas. Neid 
leidub igal mandril peale Austraalia ja üks on neil kõigil ühine - nad on 
kahanemas kõikjal. Millest on jutt? 

   

529 Mis sajandil elas Robert Boyle? Ta avastas seaduse, et gaasi rõhk muutub 
isotermilises protsessis pöördvõrdeliselt gaasi ruumalaga.  

   

530 Asteroidi mõju peetakse dinosauruste väljasuremise peamiseks põhjuseks 
65-66 miljonit aastat tagasi. Kuid ajalugu tunneb veel nelja sellist massilist 
liikide kadumist. Mida peetakse ühe 2013. aastal avaldatud uurimuse 
kohaselt 201 miljonit aastat tagasi toimunu peapõhjuseks? Siis suri välja 75% 
kõigist liikidest maakeral. 

   

531 Kuidas nimetatakse selliseid ebatavaliselt laia 
kerega laevu? Pildil on Norra merevalvelaev 
Marjata. Sellise kerega laevad on väga 
stabiilsed ja nad võivad liikuda väga madalas 
vees.  

   

532 Aastal 2013 avastati ligipääsetava universumi seni suurim struktuur. See on 
kolm korda nii pikk ja kaks korda nii lai kui senine suurim - Sloan Great Wall - 
ja asub ligi 4 miljardi valgusaasta kaugusel. Mis on struktuuri nimi? 

   

533 Kuidas nimetatakse seda kena linnukest - 
Jamaika rahvuslindu? Romaanis For Your Eyes 
Only on kirjas: ... Kõige kaunim lind Jamaikal ning 
mõne arvates kõige kaunim lind kogu maailmas.  

   



534 Selle mineraali avastas 1945. aastal mees, kelle järgi mineraal ka nime sai. 
Algul arvati, et tegu on spinelliga, kuid võrdlus sarnaste vääriskividega näitas 
väikesi erinevusi. Röntgenanalüüs näitas, et tundmatu mineraal koosneb 
berülliumist, magneesiumist ja alumiiniumist. Ta on väga haruldane ja 
maailmas üks kallimatest. Mis mineraal? 

   

535 Mis on selle putuka ladinakeelne nimi? Tegu on suurima 
elusolendiga, keda leidub vaid Antarktika mandril. Ta on ka 
ainus tõeline putukas, keda seal leida võib, olgugi et 
endeemiline. Ta kasvab kuni 6 mm pikaks ja võib elada kuu 
aega ilma hapnikuta.  

   

536 Mis nime kannab see mehhaaniline kalkulaator? Ta 
oskab liita, lahutada, jagada, korrutada ja ruutjuurt 
võtta. Tema looja ning nimeandja on juudi 
matemaatik, kes loomise ajal viibis Buchenwaldi 
laagris. Müügile tuli kalkulaator 1948. aastal, seda 
toodeti Liechtensteinis ja ta oli turuliider, enne kui 
1970ndatel tulid elektroonilised kalkulaatorid.  

   

537 Nimetage inglise taksidermist (1835-1918), 
kes sai tuntuks oma anotropomorfiliste 
dioraamidega. Need kujutasid loomi 
inimkeskkonnas, nagu näiteks detail tema 
tööst "Küülikute kool". 

   

538 See taim on üks väheseid, kes on võimeline 
kiireks liikumiseks, et koguda rohkem 
päikesevalgust. Lehed on varustatud 
hingemehhanismiga, mis suudab neid 
silmanähtavalt liigutada. Mis taim?  

   

539 Kuidas nimetatakse sellist 
skaalat, mis on laialt 
kasutuses küsitlustes? 
Tüüpiliselt on valida 5 

vastuse vahel, alates "kindlalt ei nõustu" kuni "kindlalt nõustun". Skaala on 
nimetatud ühe USA psühholoogi järgi (surn. 1981).  

   

540 See omapärane kala avastati Amboni saare 
vetes Indoneesias 2008. aastal. 
Rusikasuurune kala jalutab oma uimedel ja 
puhub vett läbi oma lõpuste, meenutades 
hõljuvat palli. Ta silmad vaatavad ettepoole, 
võimaldades stereonägemist.  

   

  Kokku   
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601 Mis aastal leidsid aset esimesed kaasaegsed olümpiamängud? 
 

   

602 Mis värvi on enamik snuukeri palle? 
 

   

603 Milline on pikim kiiruisudistants naistele taliolümpiamängude kavas? 
 

   

604 Millisel kergejõustikualal heidetakse-tõugatakse-visatakse kõige kaugemale? 
 

   

605 Nimetage üks kahest laskmisspordi olümpiaalast, kus distantsiks on 10 
meetrit. 

   

606 Mitu punkti toob üks touchdown (palli maandumine) ameerika jalgpallis? 
 

   

607 Mis spordiala üks alaliike on BMX? 
 

   

608 Kes on see Portugali jalgpallur, FIFA World Player 
aastal 2008?  

   

609 Kes sai aastal 1986 noorimana poksi raskekaalu maailmameistriks, kui ta 
nokauteeris Trevor Berbick'i? 

   

610 Mitu kaarti hoiab füüsiliselt käes (mitte kaardilaual) iga mängija pokkeri 
variandis Texas Hold'em Poker? 

   

611 Nimetage viimane meesrattur, kes samal aastal võitis nii Tour de France'i kui 
Giro d'Italia. 

   

612 Kaks Venemaa meestennisisti on olnud ATP 
edetabelis 1. kohal. Üks oli Marat Safin, kes oli teine? 
See koht kuulus talle mõne nädala jooksul 1999. 
aastal.  

   

613 Nimetage see suht pisike India linn, kus asub Vormel 1 Buddha ringrada. 
 

   

614 Seda mängu mängivad kaks mängijat spetsiaalsel 
laua. Kummalgi on käes abivahend (pildil paremal 
all), millega püütakse litrit vastase väravasse lüüa. 
Mis mäng?  

   

615 Nimetage USA linn, kus igal aastal peetakse maailma suurim kahepäevane 
sõuderegatt. Üritust nimetatakse ka Head of the *** (tärnid tähistavad jõge, 
millel regatt toimub). 
 

   



616 Mis nime kannab iga-aastane 90 km pikkune suusamaraton Säleni ja Mora 
vahel? 

   

617 Nimetage naissportlane, kes 1993-2008 võitis 
seitsmel sise-MM-l 800 meetri jooksu kulla. Ta 
on võitnud ka kolm välis-MM kulda.  

   

618 Mis väljale asub valge kuningas pärast pikka vangerdust (partiiprotokollis  
0-0-0)? 

   

619 Milline lauamäng ilmus avalikkuse ette aastal 1938 nime Criss-Crosswords 
all? 

   

620 Millise legendaarse rekordi ületas 23 aastat hiljem Mike Powell (siis oli aasta 
1991)? Nimetage ala ja tulemus. 

   

621 Millise spordialaga seostub Harlem Globetrotters? 
 

   

622 Nimetage spordiala, kus 1960-ndail esimesena ilmusid platsile kutselised 
ergutajad /cheerleaders/, et toetada oma võistkonna mängijaid. 

   

623 See rootslanna tuli ujumises 2011. aastal 33-selt ehk vanimana 
maailmameistriks. Kes? 

   

624 See võistkonnaala on Venemaal väga populaarne, see on ka ainus õigeusu 
kiriku poolt toetatav spordiala. NSV Liit võitis 1957-1979 kõik MM-tiitlid; 
täna käib Kemerovo Kuzbassi kodumängudel regulaarselt 25 000 
pealtvaatajat. Mis spordiala? 

   

625 Man TT võidusõidud kuuluvad populaarseimate mootorrattavõistluste hulka 
maailmas. Mida tähendab lühend TT? 

   

626 Aquathlon on spordiala, mis leiutati Moskvas 1982. See leiab aset vee all 
ujumisbasseinis, kus võistlejad ... - mida täpselt nad teevad? 

   

627 Mitu mängijat on tenniseväljakul korraga, kui mängitakse tennise varianti 
Canadian Doubles"? 

   

628 Mis värvi kannavad Itaalia võistkonnad nii erinevatel spordialadel nagu 
jalgpall ja bridž? Sellest on tulnud ka itaallaste hüüdnimi. 

   

629 Mitu miinuspunkti teenib ratsutamise takistussõidus ratsanik, kui hobune 
esimest korda tõrgub või keeldub takistuse ületamisest? 

   

630 Mis riigi sportlane on Félix Sánchez? Aastal 2012 tuli ta taas olümpiavõitjaks 
400 meetri tõkkejooksus - 8 aastat pärast oma esimest olümpiavõitu samal 
alal. 

   

631 Kelle nime kannab auhind hooaja madalaima keskmise tulemuse saavutanud 
golfimängijale PGA Tour'il? Ta oli maailma parim XIX/XX sajandi vahetusest 
kuni I maailmasõjani. Ta oli pärit Jersey'st ja võitis 6 korda Open'i; tema 
nime järgi tuntakse "kattuvat golfikepi haaret" /overlapping grip/. 

   

632 See mees, hüüdnimega "The Big Train", tunnistati 
Kanada XX sajandi I poole väljapaistvaimaks 
sportlaseks. Kanada jalgpallis võitis ta Grey Cup'i, 
mängis pesapalli Toronto Maple Leafs'i 
meeskonnas, kaks korda võitis Stanley Cup'i,  
Chicago Blackhawks'i ja Montreal Maroons'i 
ridades. See pole veel kõik: ta on kantud Lacrosse'i 
Kuulsuste Halli ja näidispoksimatšis 1921 löödi 
nokauti Jack Dempsey poolt. Kes?  

 
 
 

  



633 Nimetage see prantsuse judoatleet, kes 2007 tuli 18-
aastasena, kõigi aegade noorimana 
maailmameistriks. Sealtpeale on ta raskekaalus 
võitnud 6 MM-kulda ja tulnud 2012 olümpiavõitjaks.  

   

634 Seda vutimeest peetakse Tšiili kõigi aegade 
parimaks jalgpalluriks. Kolm aastat järjest (1974-
1976) hääletati ta Lõuna-Ameerika parimaks.  

   

635 Mis nime kannab autode kiirendussõidu (drag racing) kõige kiirem 
võistlusklass? Sõidukite kütuseks on seal nitrometaani ja metanooli segu, 
mitte aga tavaline kütus. 

   

636 Küsime üht legendaarseist Ungari veepallimängijaist, kes tuli 
olümpiavõitjaks 1932 ja 1936 ning Euroopa meistriks 1500 m ujumises 1931. 
Tema saavutusi näitab erilises valguses, et ta kaotas lapsepõlves ühe jala. 

   

637 Nimetage Valgevene raskekaalutõstja, Moskva olümpiavõitja 110 kg kaalus. 
Hiljem esines ta üliraskekaalus ja just talle kuulub suurim kunagi puhtalt 
tõstetud raskus, nimelt 266 kg. Sealtpeale on kaalukategooriaid muudetud 
ja rekordit enam ei tunnistata, kuid keegi pole ikkagi seni temast rohkem 
suutnud. 

   

638 Nimetage 1930ndate parim naismäesuusataja. Sakslanna võitis 12 MM-
tiitlit, nii kiirlaskumises, slaalomis kui kahevõistluses, samuti olümpiakulla 
1936. Lisaks neile saavutustele võitis ta kolm MM-tiitlit 1941, kui osalesid 
üksnes teljeriigid. 

   

639 Mis nime kannab kaardimäng, mis leiutati Prantsusmaal XVII sajandil ja mis 
USA-s muutus XIX sajandil populaarseimaks? Pärast II maailmasõda seda 
enam ei mängita, kuid kultuuris on mäng endiselt olemas, olulisel kohal 
näiteks Tsaikovski "Padaemandas". Mäng on tuntud ka kui "Bucking the 
Tiger". 

   

640 See spordiala, kombinatsioon kahest teisest alast, oli paraolümpiate 
programmis 1960-1980. Nende kahe teise ala ingliskeelse nime 
kombinatsioon on ka küsitava spordiala nimeks. Neist kahest üks on 
tavaolümpia kavas, teine aga tubane sport, mida harrastavad kutselised 
sportlased kogu maailmas. Küsitaval paraolümpiaalal võisteldi paaridena. 
Küsime just selle ala nime, mitte neid kaht, millest see nimi kokku pandi.  

   

   KOKKU   

 


