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26. Etioopia tituleerituim pikamaajooksja Haile Gebreselassie on muuhulgas ka kahekordne olümpiavõitja (1996
ja 2000). Omapärane on tema jooksustiil, kus vasak käsi on ebaharilikult paindes ja keha ligi surutud. Ise on ta
seda seletanud ühe nooruses tekkinud harjumusega. Millisega?
27. Helsingi OM-il põles olümpiatuli veel ka Hämeenlinnas. Mis alal seal võisteldi?
28. Benjamin Franklin oli erakordne inimene: leiutaja, kirjamees, Ameerika iseseisvusdeklaratsiooni autor. Vabal
ajal tegeles ta spordiga ning tema 1726 korraldatud esinemisest on arenenud üks tänapäeva olümpiaala, mida
sageli on pilgatud ebeesteetilisuse ja subjektiivse hindamissüsteemi pärast. Selle ala üheks „esiemaks“ võib
pidada Annette Kellermanni, keda hiljem seostatakse Hollywoodiga. Ala tänapäevast nime kasutas esimesena
spordiürituste teadustaja Norman Ross, kes on tulnud ka olümpiavõitjaks, küll ühel teisel alal. Küsitava olümpiaala sooritusel etendavad tähtsat osa elemendid nimega „Aerud“ ja „Vispel“. Liigutustel on aga sellised nimed
nagu Flamingo, Kurg, Rüütel, Delfiin, Barrakuuda. Mis spordiala?
29. Olümpiamedaliste pole Paldiskis sündinud. Küll aga vähemalt üks olümpiamängudest osavõtnu ehk Evald
Gering. Mees elas aastatel 1918-2007 ning võistles 1960. aastal Roomas Kanada koondises. Oli üldse esimene
selle ala eestlasest olümpialane, teenides 32. ja 47. koha. Osales ka 1947 Stocholmi MM-il. Milline oli tema ala?
30. HELIND. Kuulete ühe riigi hümni, mis on kõlanud ka MM-il 2014 nii Natalis, Fortalezas kui Brasilias. Kohalikud
nimetavad oma hümni – Yen Ara Asaase Ni (akani keeles)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. See maailmanimega kunstnik on nimekaim ühele lähimineviku riigitegelasele. Mis on kunstniku nimi? Sel
suvel oli tema näitus ka Eestis.

31.
32. Riik on olnud oma ajaloos iseseisev ka Zeta riigi nime all. Sellenimeline jalgpalliklubi jõudis esimesena sellelt
maalt UEFA Euroopa liigasse. Selles riigis asub maailma üks suurimaid kanjone ning see on ka Nero Wolfi sünnimaa. Riigi pealinn kannatas 1979. aastal maavärinas?
33. Pärast vene keemiku Dmitri Mendelejevi surma leiti tema töökitli taskust märkmeleht, kus oli vaid neli vene
tähte: „э“, „ м“, „м“ ja „н“ (vastavalt ladina tähed „e“, “m“, “m“ ja „n“). Algul arvati, et see on mingi salakallima
šifreeritud nimi, kuid kõik osutus märksa lihtsamaks. Mis seisis nende tähtede taga kui esimene „м“tähendas, et
võib (можно) ja „н“, et ei või (нельзя)?
34. Rahvakalendris on see päev 15. juunil. Kaheksa-üheksa sajandit tagasi oli just see suve algus, kuid hilisema
Gregoriuse kalendrireformiga on asi nihkes. Küsitavat päeva peeti vähemalt Karksi kandis parimaks tatra külvamisel. Harjus, Jüris jälle arvati, et on viimane aeg istutada kapsaid. Hiljem ei kasvata taimed enam päid. Lehmade
piimaand jäävat sellel tähtpäeval kehvemaks. Eestis on sellele päevale nime andnud pühaku järgi nimetatud
kolm kohta – Viru-, Võru- ja Saaremaal. Tuntuim selle pühaku-nimeline katedraal asub Prahas. Milline tähtpäev?
35. HELIND – kes laulab?
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36. Olga Kaniskina`t võib pidada 21-sajandi üheks edukamaks soome-ugri päritolu naissportlaseks: ta on võitnud
olümpiamängudelt kulla (2008 Peking) ja hõbeda (2012 London), tulnud 3-kordseks maailmameistriks (2007
Osaka, 2009 Berliin, 2011 Daegu), lisaks veel EM kuld (2010) ja hõbe (2006). Millisel alal? (täpne vastus 2p; üldisem 1p)
37. 1994. aastal tuli Aleksander Tammert noorem toime omamoodi saavutusega: ta tuli kolmel erineval alal Eesti
meistriks. Põhiala oli loomulikult kergejõustikus kettaheide. Kuid millised olid kaks ülejäänud ala? Tegemist pole
kergejõustikuga.
38. Esimestel kaasaegsetel olümpiamängudel 1896 Ateenas autasustati esikoha võitnud sportlast hõbemedali,
diplomi ja Olümpiast lõigatud õlipuuoksaga. Teise koha omanik pälvis pronksmedali ja diplomi ning kolmanda
koha võitja diplomi. Erand tehti vaid ungarlasele Gyula Kellner`ile, kes sai kolmanda koha eest pronksmedali. Mis
alal see sportlane võistles? (täpne ala)
39. St Louisi OM-il 1904 oli rida omapäraseid võistlusi nagu võimlejate 7-võistlus, mis koosnes rõnga-, kangi- ja
rööbaspuu-harjutusest, hooglemisest, hüpetest ja köiel ronimisest. Viimase alaga pandi i-le selline punkt, mida
tänapäeval sooritavad (põhiliselt) naised. Nimetage see harjutus.
40. Selle spordiala esimesed võistlused peeti 25. septembril 1974 Mission Bays San Diegos USA-s. Eesti esimesed meistrid on pärit aastast 1988 ning need on Kaja Remmelgas ning Meelis Veilberg. Aasta hiljem võisteldi
olümpiavariandis ja kullad said Leela Lint ja Urmas Lemsalu. Lint on olnud korduvalt ka Harjumaa parim naissportlane. Milline ala?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41. 1866 tõlgiti esimene H.C.Anderseni muinasjutt eesti keelde. Kes tõlkis muinasjutu „Sukanõel“ eesti keelde?

42. Kes on see „hea ninaga“ filminäitleja ?
43. Kui teile ei tule selle tuntud räppari, laulja ja näitleja nimi meelde, siis ehk tunnete ära selle armsa „riiukukktõugu“ koera? Vaatamata mõningatele erinevustele on neil nimi sarnane.

43.

44.

44. Äsja avatud Energia Avastuskeskuse ainulaadsemas (Euroopas ainus!) eksponaadis on ühendatud trafo ja puur, millega
saab demonstreerida mikrolaineahju tööpõhimõtet. Nii trafo kui puur kannavad teadlaste nime. Kelle? (2 nime)

45. Nebraska osariigis on võimalik 25 dollari eest saada korrektse admirali diplomi omanikuks, koos kõigi vastava
tiitli kohaste õigustega. Vaid üks, kuid üsna oluline tingimus on selle diplomi juures. Milline tingimus?
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46. Ühel maailma populaarsema publikuala – Tour de France mägietappidel on ammune traditsioon, et rajaäärsete külade elanikud võtavad rattureid vastu hoides käes ajalehti, sportlased aga haaravad need ning
kihutavad edasi. Nüüdseks on see kujunenud rohkem traditsiooniks aga 20-nda sajandi alguses kandis selline
teguviis täiesti praktilist eesmärki. Milleks ratturid kasutasid neid ajalehti? Kuigi velotuuri toetas algul ajaleht
Petit Journal, siis ajalehe reklaamimisega ei ole tegu.
47. Sellel noormehel hüüdnimega Teeside`i Torpeedo pole spordis väga vedanud. Pärast U23 EM-i hõbedat
(4x100; 2011)jäeti ta Londoni olümpiakoondisest välja, kuigi ta esitas selle kohta kaebuse, mis ei rahuldatud.
Hiljem võitles noormees vigastustega, kuid 2013 naasis rajale ja täitis MM-i A normi. Sellele vaatamata ei sõitnud
ta Moskvasse, sest jäeti jälle koondisest välja. 2014 tuli aga Gdynia`s sise-maailmameistriks – üle hulga aja
kuulus sprindikuld jälle valgele mehele! Mis nime kannab see sprinterist-Tuhkatriinu ?

47.
48.
48. Kes on pildil olev kikilipsuga meesterahvas? Hetkel võib teda pidada maailma üheks kiiremaks meheks.
49. Hetkel on ametlik maailmameister jalgpallis veel Hispaania, kuid arvestust peetakse ka mitteametlike tiitliomanike kohta – Unofficial Football World Championships. Sellise arvestuse pidamine käib samamoodi kui poksis
või males – tiitli saab see, kes alistab eelmise maailmameistri. Seda arvestust hakati pidama pärast 1966 Inglismaal toimunud MM-i, kuid „algpunktiks“ on võetud 8.märts 1873, mil Šotimaa võitis teises ametlikus matšis
(esimene jäi viiki) 4:2 Inglismaa. Edasi on tiitel rännanud lausa globaalselt, kusjuures tiitliomanikud on olnud ka
sellised maad nagu Austraalia, Angoola, Põhja-Iirimaa, Georgia ja isegi Põhja-Korea ning Hollandi Antillid. Mis
meeskond on sellises arvestuses praegu maailmameister? Riik on esindatud ka Brasiilia MM-il.

50. Viimane küsimus ei ole küll enam spordiga seotud: näete tubli Harjumaa
mehe vappi. Just täna, 28. juunil tähistatakse tema tuntuma ettevõtmise 20. aastapäeva. Milles seisnes see ettevõtmine?
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