
Mälumäng “100 küsimust”   4.voor 

 

Küsimused 

 

1.Erki Noole viimane suurvõistlusemedal on pärit Euroopa meistrivõistlustelt. Mis 
medal? Millal ja kus see võidetud on ? 2 õiget - 1 p. 
 
2.Ühel kergejõustikualal on viimasel kahel EM-l võitjaks tulnud sportlane, kes 
esindab mitte-Euroopa riiki. Mis ala? Mis riik ?  
 
3. Eesti kehtivaist kergejõustikurekordeist on kolm püstitatud EM-l . Üks kolmest on 
meeste 4X100 m teatejooks (39.69 München 2002) . Millised on kaks ülejäänut ?  
Nimetage alad. 
 
4.Mis linnas asub mälestussammas esimesele eestlasest olümpiavõitjale ? 
 
5.Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja õppinud TÜ Tervishoiu 
Instituudis tervishoiu juhtimist. Ta on töötanud SA Eesti Geenivaramu juhatuse 
esimehena. Tema sportlaskarjääri kaunistab olümpiamängude 6.koht .  Kellest on jutt ? 
 

6. See Eesti Vabariigi kodanik on sündinud 1951.a. Leningradis,ta on Moskva 
olümpiamängude medaliomanik, võistelnud ka 1976.a. ja 1988.a. OM-del, 1987.aastal 
tunnistati ta maailma parimaks omal alal . Kellest on jutt ?  
 
7. Peatreener Carlos Alberto Parreira kutsus Saksamaale koondise treeninglaagrisse 
25 meest, kellest 24 mängib riigi kohalikus liigas. Selle liiga viimaste aastate võitja on  
Supersport United, liigas mängivad näiteks veel Kaizer Chiefs ja Orlando Pirates.  
Mis 2010.a. MM finaalturniiril mängivast riigi meeskonnast on jutt ? 
 
8.Jalgpalli World Cup 2010 finaalturniiril on kaks debütanti.   Kes ? 
 
9. Mis linnades toimuvad jalgpalli 2010.a. MM - finaalturniiri poolfinaalid ja finaal ?  
Kolmest linnast 2 õiget  - 1 p. 
 
10.Koolipõlves oli tal kaks armastust: laul ja sport. Ühel pool poks, jalgrattasõit ja 
kergejõustik ning teisel pool Heino Kaljuste poistekoor. 17-aastasena oli ta 
üleliiduline tšempion korvpallis. Jalgrattasõit läks aga nii säravalt, et noormees kutsuti 
mängima menufilmi "Jalgrattataltsutajad". Pärast Sevastoopoli Kõrgema Tuukrikooli 
lõpetamist sai temast üle riigi tuntud vetelpääste asjatundja ja aastaid juhtis ta Tallinna 
Vetelpääste Komiteed. Nädalavahetused kuulusid aga muusikale: Nõmme ja Võsu 
kultuurimajas, restoranis Nord, baar-varietees Tallinn, Felix Mandre orkestris, 
estraadiorkestris "Vana Tooma moosekandid". Tema ainus CD kannab pealkirja 
"Tahaks jäädagi nooreks". Kes on see isa poolt saarlane (1941-2005) ? 
 
11.See kolmekordne Eesti meister on töötanud siseministrina, Tallinna linnapeana, 
Võru maavanemana, kaitseministeeriumi kantslerina. On olnud Riigikogu liige 
aastatel 2003-2006.  Pressivaenlane aastal 1997.  Tuntud ka ärimehena.  Kes ? 
 
12. Pärnumaal Varbla vallas Rädi külas Looritsa talukohal kunagi elanud Jüri ja Liiso 
Trossmannil on oma koht Eesti spordiajaloos . Milline ? 



 
13. Millise ainulaadse saavutusega sai Vancouveris hakkama lätlane Haralds Silovs ? 
 
14.Mis riik sai Vancouveri olümpialt Eestiga täpselt samaväärse medalisaagi (üks 
hõbe)  ja mis alalt ? 
 
15. Kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu lõpetas Vancouveri 50 km 
klassikamaratoni hinnatava kuuenda kohaga. Sellega sai Veerpalust olümpiaajaloo 
kolmas mees, kes võistelnud murdmaasuusatamises kuuel olümpial. Kes on esimesed 
kaks ? 
 
16. SPIK küsimus 
  
17. 4.juuli 2007 otsustas Rahvusvaheline Olümpiakomitee 119.istungjärk , et 
2014.aasta talimängud korraldab Venemaa Sotšis. Mis riigis toimus see istungjärk ? 
See riik on osalenud alates 1968.aastast kõigil suveolümpiatel, kuid medalini ei ole 
jõudnud. Riigikeeleks hispaania keel, kuid suur osa rahvast räägib üht 21-st 
kohalikust dialektist . Nii riik kui pealinn kannavad ühte nime. 
 
18. See olümpialinn on rajatud benediktiini munkade poolt , millele viitavad nii linna 
vapp kui ka linna nimi.  Selles linna ametlik asutamisaeg on aasta 1158 ja praegu elab 
seal 1,35 milj. inimest . Paljude suurvõistluste hulgas on seal toimunud ka 
kergejõustiku EM. Linna kuulsaim jalgpallimeeskond võitis UEFA Tšempionite Liiga 
2001.aastal. Mis linn ? 
 
19. 1973.aastal räägiti maailmas sellest väikelinnast Iisraeli Mossadi ebaõnnestunud 
kättemaksuoperatsiooni tõttu, kes ekslikult tappis maroko päritolu kelneri , pidades 
teda Müncheni sündmustega seotud Palestiina terroristiks.  Mis olümpialinnast on jutt 
? 2009.a. seisuga elas seal ca  26000 elanikku. 
 
20. Marko Märtini tippsportlasekarjäär lõppes ootamatult 2005.a. septembris. Vaid 
kaks aastat varem oli ta võitnud oma esimesed kaks MM-etappi . Millised?  Piisab 
riikide nimedest .  
 
21.Selle sportmängu sünnilinnaks on Marseille lähedal asuv La Ciotat väikelinn, aasta 
1907. Suurt osa mängu tekke juures etendas prantsuse rahvusmängu boule lyonnaise 
mängija Jules Lenoiri reumatism. Esimesed MM võistlused toimusid aga alles aastal 
1959. 2007.aastal Pattayas toimunud MM-l osales 52 võistkonda 50 riigist. Mis 
sportmäng ? 
 
22.Ta valiti aastatel 1987 ja 1989 eesti parimaks sportlaseks. 2005.a. ilmus USA-s 
tema autobiograafiline teos. Hariduselt psühholoog.  Sündinud aastal 1962. Kes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. 1944. aastal haigestus 23-aastane last ootav tolleaegne tippsportlane Lis Hartel 
poliomüeliiti e.lastehalvatusse.  Kuid Lis otsustas oma tervise taastada. Kõigepealt 
õppis ta käsivart kergitama, siis reielihast liigutama. Tütar sündis tervena. Õige pea 
oli Lis võimeline ujuma ja kaheksa kuud peale atakki suutis karkude abil kõndida. 
Kuid see oli alles algus.  Aeglaselt, kuid kindlalt võitles Hartel oma tõvega. Ta jäi 
halvatuks altpoolt põlvi, kuid õppis toime tulema ka ilma nende lihasteta. 1952. aastal 
valiti kahe lapse ema Lis Hartel esindama maad olümpial. Ta tuli toime 
suursaavutusega - võitis hõbemedali. Kui kuldmedalivõitja Henri St. Cyr aitas Lisi 
autasustamispjedestaalile, jäi ta taanlanna ette seisma ja andis au. See oli Helsingi 
olümpia üks emotsionaalseimaid hetki.  Mis alal Lis Hartel võistles?  Mis riiki esindas 
? 
 
24. Nimeta Vancouveri paraolümpia edukaim riik medalite arvult ! 
 
25. Ta on osalenud neljadel paraolümpiamängudel ja alati on ta võitnud vähemalt ühe 
medali. Kokku on 16 aasta jooksul kogunenud seitse medalit - 2 kulda, neli hõbedat ja 
üks pronks. Viimane medal - hõbe- tuli Ateenas 50 m vabaujumises Euroopa 
rekordiga .  Kes on see Eesti edukaim paraolümpial osaleja ? 


