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Vastused (26.-50.):
26. igal hommikul tuli tal 10km kooli joosta ja õhtul samapalju koju tagasi ning kogu aeg pidi ta õpikuid oma
paindes vasaku käega keha juures hoidma, et need ei kukuks maha
27. Hämeenlinnas viidi läbi moodne viievõistlus (varasema nimega kaasaegne viievõistlus)
28. kujundujumine ehk sünkroonujumine; ujumist, tantsu ja võimlemist ühendav veespordiala; Aerud (lühikesed käeliigutused) ja Vispel (jalgade töö) aitasid võistlejatel pinnal püsida ning jalgadega põhja mitte puudutada; Franklini panus veega seotud harrastustesse oli märkimisväärne: ta konstrueerid ujumislestad, töötas välja
algse tuulelohega veesuusatamise vormi ja 1726 korraldas esimese teadaoleva „Kunstujumis“ etteaste, kus jões
ujudes esitas mitmeid kunstükke nii vee peal kui vee all nagu näiteks Thevot` liikumisi ja asendeid, millele lisas
omapoolse fantaasia, näidates rahvale nii graatsiat, sundimatust kui otstarbekust
29. laskesport
30. Gaana/Ghana hümn
31. Yuri Gorbachev/Juri Gorbatšov; riigitegelane – Mihhail Gorbatšov, perestroika „isa“
32. Montenegro/Tšernogooria (eesti-päraselt pea-aegu nagu „Mustamäe“)
33. „э“ (этиловый) – etanooli ehk etüülalkoholi (viinapiiritus CH3CH2OH) võib tarvitada, „м“ (метилоловый) –
metanooli ehk metüülalkoholi (karbinool CH3OH) ei või tarvitada; Mendelejevit peetakse ka nn „vene viina“
(водка) „isaks“, sest ta uuris selle kanguse mõju inimesele ja leidis, et just 400 on kõige sobilikum
34. Viidipäev ehk Vituse päev; Virumaal – Viitna, Võrumaal – Viitina, Saaremaal - Viidumäe
35. laulab Birgit Varjun
36. käimine (20km)
37. jõutõstmine ning tavaline tõstmine (üliraskekaal)
38. maratonijooksus; 1.koht – Spyros Louis, 2.koht – Charilaos Vasilakos (mõl. Kreeka)
39. kurikaharjutus meestele!; 1904 oli kavas ka võimlejate 3-võistlus (kaugushüpe, kuulitõuge ja 100 jardi jooks)
ning 5-võistlus (4 riistvõimlemoisala: kang, rööbaspuud, rõngad, hüpped ja kombineeritud kõrgus-kaugushüpe)
40. triatlon
41. Lydia Koidula
42. Kirill Käro; populaarse seriaali Nuuskija/Нюхач peaosaline; sarja näitab ka meie Kanal2
43. . Pitbull; ameerika-kuuba räppar sünninimega Armando Cristian Perez avas koos Jennifer Lopez`i ja Claudia
Leitte`ga lauluga Ole Ola (We Are One) Brasiilias toimuva MM-i
44. Nikola Tesla (ameerika/horvaadi teadlane 1856-1943) ja Michael Faraday (inglise teadlane 1791-1867); trafo
(Tesla coil) leiutati 1891 ja puur (Faraday cage) 1836
45. kehtib vaid Nebraska osariigis, kus lähima mereni on ligikaudu 1500 miili
46. ajalehti kasutati selleks, et laskumisel keha ei külmetaks; ajalehed topiti soojenduseks särgi alla
47. Robert Kilty, s.1989
48. Valtteri Bottas, soomlaste uus vormelitäht; kõrval on Emilia Pikkarainen, kes on samuti tubli sportlane –
2010 EM-i pronks ja 2012 EM-i hõbe 4x50m ujumises
49. Kostariika/Costa Rica; juhul kui kostariikalased oleksid alagrupimängu Inglismaale kaotanud (mäng lõppes
teatavasti 0:0 viigiga), siis oleks isegi Eestil tekkinud teoreetiline võimalus maailmameistritiitlile, juhul kui
oleksime oktoobris võitnud EM valiksarja mängus Inglismaad; kahjuks jäi see siiski vaid „oleksiks“
50. Vabadusvõitluse muuseumi rajaja Johannes Tõrsi vapp
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Täname osavõtjaid ning soovime teguderohket ja sooja suve !

