1. Wikipedia andmeil on ainus Euroopa korvpalliperekond, kus nii isa kui poeg on
triumfeerinud Eurokarikate võitjatena, just küsitav perekond .Isa tuli 1969 aastal Euroopa
Karikavõitjate karika võitjaks(European Cup Winners Cup)ehk siis praeguses mõistes ULEB
Cup. Poeg võitis aga korvpalli Euroliiga 1999 aastal.Mõlemad olid oma võistkonna
põhitegijateks, kuid isa oli kogu karjääri vältel olude sunnil truu ühele klubile, poja
meeskondade nimistu on aga aukartust äratav.
Peale Ameerikas UCLAs mängitud hooaega, valis Charlotte Hornets ta 1995 aasta NBA
draftis.Kokku mängis ta NBAs 3 hooaega. Lisaks Hornetsile veel Denver Nuggetsis ja Seattle
Supersonicsis.Lisaks on ta mänginud ka Madridi Realis, Berliini ALBAs, Prokom Trefl
Sopotis ja alates 2003 aastast taas kodumaal.Möödunud hooajal ravis ta tõsist põlvetraumat ja
oli tegev muuhulgas ka Euroliiga Final Fouri telekommentaatorina.(Final Four toimus tema
kodumaal) Ta on tulnud nii NCAA kui NEBLi meistriks ja tema mänguga on olnud
võimalust korduvalt tutvuda ka Eesti publikul.
Nimetage isa ja poja ühine nimi-üks neist on senior ja teine junior.Ees ja perekonnanimed on
samad!

2. See on keemiline element on haruldane hõbevalge värvusega muldmetall, lantanoid.
Sulamistemperatuur 1407 kraadi Celsiuse järgi ning keemistemperatuur 2567 kraadi. Sel
elemendil on seitse stabiilset isotoopi massiarvudega 156 ja 164 vahel. Avastas elemendi
1886.aastal Paul-Ếmile Lecoq de Boisbaudran. Metalli kasutatakse lennunduses, optikas,
püsimagnetites, kiirgusekaitsetes ning laserites ja lampides. Mis on selle saatanlikku
järjekorranumbrit kandva keemilise elemendi nimi? Elemendi nimi on tulnud Kreeka keelest
ja tähendab „raskesti kättesaadavat“.

3. Kes on see maletaja? Ta on filosoofiadoktor egüptoloogia eriaalal. Tema
allajäämised male maailmameistri pretendentide tiitlimatsides on võrreldavad Paul Kerese
saatusega, ent on kindlasti värvikamad. 1971. a. eksis ta Tigran Petrosjani vastu ilmses
võiduseisus, sai närvivapustuse ja jäi tiitlimängudest pikemaks ajaks eemale. 1983. a. viigistas
ta maailmameistri pretendentide tiitlimatsis Vassili Smõsloviga, mehed otsustasid selgitada
võitja ruletilaua ääres, kus õnn saatis Smõslovi.

4. Selliseid abielupaare, kus mõlemad abikaasad on saanud Nobeli preemia on mitu.Meie
küsime abielupaari, kus mees võitis Nobeli majanduspreemia koos Friedrich August von
Hayekiga ja naine rahupreemia koos Alfonso Garcia Robles-iga.Mees Karl Gunnar(18981987) käsitles oma töödes hinnateooriat, majandusteaduse metodoloogiat, arengumaade
majandust, rahvusvahelisi suhteid ja USA rassiprobleeme.1934 ja 42 valiti ta oma maa
parlamenti, oli valitsuse majanduskonsultandiks ja 1945-47 riigi kaubandusministriks.Naine
Alva(1902-1986) oli suursaadikuks Indias, riigi delegatsioonijuhiks Genfi
desarmeerimiskonverentsil ja 1966-73 portfellita ministriks.Mis on nende ühine
perekonnanimi?

5. See võidusõidumeeskond on olnud vormel-1 ajaloo üks eksentrilisemaid. Tegutses 197378. Meeskonna omanikuks oli üks suur ja elurõõmus kikilipsuga lord, kes kattis kogu
meeskonna kulud ja andis tiimile nime. Meeskonna tegevjuhiks oli Anthony Horsley.
Esimestel hooaegadel paistsid eelkõige silma glamuurse elustiiliga Meeskonna täheks võluv
oli James Hunt, kellega saavutati päris häid tulemusi (1974 Silverstone International Trophy,
1975 tiimi ainuke etapivõit Zandvoortis, Hollandis, meeskondlik 4.koht). 1976 toimus Hunti
ja rikka lordi (kelle rahakott oli juba hõredam) lahkumine meeskonna juurest ja algas
paratamatu allakäik. Meeskonda pääsesid sõitma eelkõige need, kes peale maksid ning
parimaks etapikohaks oli 7.koht. Tuntumaid sõitjaid: Alan Jones, Eddie Cheever ja Derek
Daly. Mis oli selle briti värvika vormelitiimi nimi (piltidel lord, maskott ja vormel)?

6. 2004 aastal treenis küsitav koos surfar Laird Hamiltoniga koos USA bobitiimigaeesmärgiks pääs Kreeka ajaloo esimese bobimeeskonnana Torino OMile.Plaan kahjuks
ebaõnnestus.Siiski on küsitav olnud kolmedel OMidel järjest oma riigi rahvusmeeskonna
kapteniks-kusjuures viimasel korral täitis ta seda kohust 44 aastasena.Kokku on ta OMidel
osalenud 4 korda kuid võitnud vaid ühe hõbedase medali.Eduka restoraniäri kõrvalt jätkab
sportlane tegevspordiga absoluutsel tipptasemel veel ka tänasel päeval.Kes on see 1962
sündinud Kreeka päritolu sporditäht?

7. Üks kaasaja tuntumaid jalgpallureid on kindlasti hiljuti oma tegevmängija karjääri
lõpetanud Zinedin Zidane.Oma profikarjääri jooksul mängis Zidane kokku vaid 4
jalgpalliklubis--2001-2006 Madridi Realis, 1996-2001 Torino Juventuses. Millised olid aga
pallivõluri esimesed kaks koduklubi? Esimeses neist mängis ta aastail 1988-92 ja teises 199296(selles klubis kohtus ta ka hilisemate koondisekaaslaste Bixente Lizarazu ja Christhope
Dugarryga ning võitis 1995 Intertoto karika.)

8. ENE 2.kd(1987) kirjutab küsitavate hormoonide kohta nii-organismis, peamiselt
hüpofüüsis tekkivad füsioloogiliselt aktiivsed peptiidid, mille toime sarnaneb
oopiumialkaloide sisaldavte ravimite omaga.Kuuluvad koos enkefaliididega endogeensete
opiaatide rühma, toimivad enkefaliinidest tugevamini. Seksist ajastule iseloomulikult ei
sõnagi!? On üldteatud fakt, et seks vähendab inimeste valutundlikkust-orgasmi eel paiskub
verre hormoon oksütotsiin, mille mõjul moodustuvad organismis eelpoolmainit looduslikud
analoogid morfiinile--küsitavad hormoonid.
Kuidas nimetatakse neid seksuaalsel teel produtseeritavaid kasulikke ja mõnusaid hormoone?

9. 11.mail 1924 läks Haapsalust eetrisse Eesti esimene raadiosaade. Asja algataja ja juht oli
mees, kelle vend oli tuntud füüsikaeksperimentaator, Pjotr Kapitsa lähim abiline Petrogradis,
Cambridges ja Moskvas. Nimetage vendade Ernsti ja Emili ühine perekonnanimi!

10. Tehnika peale ei või iial kindel olla! 10.detsembril 1967 sööstis lennuk, mille pardal oli
küsitav/kuuldav artist koos oma 6 liikmelise saatebändiga „The Bar-Kays“, Wisconsinis
Madisoni lähedal Monona järve. Ellujääjaid oli vaid üks- Ben Cauley, bändi
trompetist/vokalist.Lennuõnnetuse täpsed põhjused pole tänaseni veel selgunud.
Hukkunud soulistaari täht lõi eredalt särama 1965 aastal kui ilmus Memphises Staxi stuudios
lindistatud LP „....Blue: ..... ........ Sings Soul“ Plaadi seaded tegi küsitav ise, lood plaadil on
segu omaloomingust ja uusversioonidest. Näiteks võib plaadilt leida töötluse The Rolling
Stonesi „Satisfaction“ist. Vaid 26 aastaselt hukkunud mehe kuulsuse kõrghetkeks jäi
Monterey festival 1967 aastal, kus ta suutis peamiselt valgenahalise publiku viia ekstaasi
lävele selliste lugudega nagu „Try a Little Tenderness“ või „Respect“.
Kes on see ebausaldusväärse tehnika üks miljonitest ohvritest?

11. Venemaal koostati 2006 aasta lõpus edetabel asjadest/nähtustest, mida Venemaa on
maailmale andnud. 1. koha sai Kalashnikovi automaat. Top-10sse kuulusid veel(tagant
ette)rukkileib, pelmeenid, balalaika, matrjoska, vene ballett, kalamari, Perestroika ja vene
viin. Auväärse teise koha sai kõigist edetabeli asjadest värskeim Aleksei Pazitnovi(Pajitnov)
leiutis aastast 1985/86. Mis?

12. Küsitav oli üks Rootsi ja Skandinaaviamaade viimaste aastate edukamaid
maadlejaid.Oma esimese maailmameitritiitli võitis ta 1993, 1995 kordas seda tulemust. Ta on
ka kahekordne Euroopa meister 1995 ja 1999.Atlanta Omilt tuli pronks Kreeka –Rooma
maadluses kuni 100 kiloste meeste seas.Sydney s tuli kaalu langetanud mees aga ihaldatud
olümpiakullale kuni 97 kiloste seas.2004 aastal sattus tema nimi täiesti ekslikult ühes
spordiväljaandes dopingupatuste nimekirja-kusjuures väidetavalt olevat küsitav saanud 1994
aastal lausa 2 aastase võistluskeelu, milline oleks välistanud 1995 aastal tiitlite võitmise!!?
Küllap oli ka see inetu seik üheks asjaoluks, lisaks abielulahutuseleja ema surmale, mis viis
maadlussangari 2004 aasta sügisel Götheborgi Mölndali haigla psühhiaatriaosakonnas
enesetapule. Kes? Sama perekonnanimega tegija leiame ka jalgpallimaailmast.

13. 1936 aastal peale Kristjan Palusalu triumfi olümpiamängudel, tabas Eestit
„Palusaluvaimustus“.Näiteks valmistas üks Eesti tehas koheselt uudistoote proovipartii
nimega“ Palusalu“ ning paiskas selle müüki. Toode leidis kuuma vastuvõtu eriti just
naisterahvaste seas ja peagi nõuti lisa.Kuid vahepeal olid sporditegelased ja ka töösturid
lugenud rahvusvahelisi amatöörspordimäärusi ja jõuti otsusele, et selle nimega toode võib
Palusalule probleeme tekitada. Toode lasti küll müügile kuid juba uue nime all, milliseks oli
„Kuld medali“ Mis tootega oli tegu?

14. Ainult viis meestennisisti on suutnud hoida ATP rankingu 1.positsiooni ühe kalendriaasta
kõigi nädalate jooksul .Jimmy Connors sai sellega hakkama aastail 1975, 76 ja 78. Ivan Lendl
oli parim 1986 ja 1987, Pete Samprase aastad olid 1994 ja 97.Roger Federer 2005, 2006
(alustas 2004 aasta veebruaris ja jätkab no 1 olemist ka tänase mängu ajal).Nimetamata on
viies tennisist. Kelle aasta oli täielikult 2002?

15. Esimesed preambulaatorid(preambulator) ilmusid tavakasutusse viktoriaanlikul Inglismaal
19.sajandil.Üks legendaarsemaid preambulaatorite trende oli Silver Cross, milliseid toodeti
alates 1877 aastast Guiseleys Leedsi lähistel. Praeguseks on see tehas küll kahjuks juba
suletud, kuid retrostiilis ja ka tavalisi Silver Crosse toodetakse edasi mujal.Veel tuntud
preambulatoritrende--- Bertini, Bebetto, Maxi-Cosi, Chicco, Kolcraft, Esprit, Bugaboo,
Inglesina, Britax, Phil & Teds, Neonato jpt.
Näiteks Johnny Depp kasutab Euroopas viibides Graco kaubamärki kandvaid tooteid, olen
viimaseid ka ise proovinud ja igati rahule jäänud.
Hetkel tituleerib ennast Euroopa vanimaks preambulaatoritootjaks Rootsis 1925 Henry L.
Perssoni poolt asutatud ja siiani tema perekonna valduses asuv tehas, milline on saanud nime
tillukese küla järgi Hässelholmi maakonnas Skanes.Tehas toodab alates 1970daist aastaist
100 000 preambulaatorit aastas ja on sisenenud lisaks Euroopa turule jõuliselt ka USA ja
Austraalia turgudele.Kuna küsitava tehase tooted on Eestis kindlasti ühed tuntuimad ja
enimlevinud, siis küsime lisaks sellele, mis on preambulator, ka selle Rootsi tehase nime!

16. Alates 1996 aastast korraldab MLS Major League Soccer USA meistrivõistlusi . Seni on
edukaim klubi olnud esimene meister D.C. United, kes on pärjatud meistritiitliga 4 korral, LA
Galaxyl on kaks meistritiitlit, ülejäänud klubidel üle ühe tiitli ei ole. 2006 aasta 12.novembril
tuli MLSi meistriks ja võitis Alan. I. Rothenbergi karika täiesti uus klubi, milline pidas oma
esimese ametliku mängu alles 2.aprillil 2006. Klubi nimeks on Dynamo.Finaalis oldi üle New
England Revolutionist. Klubi kodustaadion on Linna Ülikooli lähistel asuv Robertson
Stadium. Klubi peatreener Dominic Kinnear. Esiründajateks on USA koondislane Brian
Ching ja Kanada koondislane Dwayne de Rosario.Klubi tuntuima nimega pallur on kindlasti
Shotlane Paul Dalglish, kuulsa Kenny Dalglishi poeg, kes kaubeldi hooaja algul endale
Hiberniansist. Võõrleegionäridest võib mainida veel noort Venetsueela koondise mängumeest
Alejandro Morenat. Millise linna klubi on Dynamo?

17. 2.novembril 1936 hakkas tööle maailma esimene pideva saatekavaga avalik
kõrglahutusega(tollal vähemalt 200 rida)telekanal BBC Television Service.Kolm esimest
kuud kasutati kaht süsteemi. Milliseid? Mõlemad süsteemid kannavad tuntud leiutajate
nimesid.

18. . Tema kohta on pillatud tsitaat : „ Viis protsenti andekust ja 95 protsenti töökust.“ See
kergejõustiku olümpiavõitja sündis Briti Guayanas Georgetowni linnas 21.augustil 1928.
Elukutselt geoloog ja tõsine alpinist, kes kandideeris ka Mount Everesti ekspeditsiooni
kooseisu. Olnud spordiajakirjanik. Suurbritannia orienteerumise pioneer ja Londoni
maratonile alusepanija (1981). Osales legendaarses miilijooksus „jänesena“, kus Roger
Bannister alistas maagilise nelja minuti piiri (6.mai 1954, 3.59,4). 1978 disainis omanimelise
jooksusussi. Sai Briti impeeriumi ordeni omanikuks 1996. Suri 28.veebruaril 2003. Kes oli
see mitmel alal aktiivne jooksumees?

19. Küsime Pärnu Poeglaste gümnaasiumi vilistlast ja pikaajalist võimlemise ja kehakultuuri
ning riigikaitse õpetajat.(1928-1940 ja 42-44) Ta ise harrastas peamiselt kergejõustikut,
võistles odaviskajana(1925 ja 1926 Eesti meister)ja kümnevõistlejana(Eesti meister 1929 ja
1930) Amsterdami OMil tuli odaviskes 8.kohale(61.46) ja kümnevõistluses oli 13. 5850
punktiga. Tema nimel on olnud ka Eesti rekord viievõistluses. Tegutses Pärnu Tervise
kergejõustikujuhina ja oli Pärnu Kalevi abiesimees. Pärnu spordinõunik.Venelased
arreteerisid ta 1944 aastal ja talle mõisteti 25+5, transportimisel ühest vangimajast teise üritas
ta põgeneda ja lasti põgenemiskatsel maha. Kes?

20. Kuulete lugu „Seven Nation Army“, mis on leidnud tugevat poolehoidu spordis (eriti loo
refrääniks olev kitarririff). Esimesena võtsid loo ergutusena kasutusele FC Brügge
2003.aastal. Kui Belgia vutiklubi kohtus UEFA karikal AS Romaga, hakkas see tifosidele nii
meeldima, et laulus kuuldav bassiliin (muideks mängitud kitarril!) on muutunud nende
ametlikuks ergutuslooks. Laul on saanud omaseks Itaalia koondisele ja FC Melbourne
Victory´le. Eurospordis oli skeletoni MK-sarja tunnusmeloodia. Küsime ansamblit.

21.1953 aastal patenteeris Frank Colton progesterooni sünteesimise meetodi.1960 aastaks olid
Gregory Pincus ja John Rock välja töödanud sellele meetodile baseeruva toote ning se tuli
USAs ka esmakordselt müügile nime all Envoid 10.Aasta hiljem tuli sama toode nime all
Conovid müügile ka Suurbritannias. Mis tootega on tegu?

22. Slovakkia iseseisva riigina on osalenud suveolümpiamängudel alates1996 aastast.
Medaleid on saadud 4 spordialal. Judos 1 hõbe, laskmises 2 pronksi ja ujumises 2 hõbedat.

Milline olümpiaala on aga Slovakkia spordi vaieldamatu paraadala seni võidetud 4 kulla, 3
hõbeda ja 2 pronksiga?Ateenas võitsid Slovakkiale sel alal kullad vennad Hochshornerid ja
Elena Kaliska.(vastake võimalikult täpselt on nii 1p kui 2p punkti võimalus)

23. Küsitava ohvitserist isa on saanud tsaaririigi kõrgeima autasu Georgi
mõõga ning tõstetud sellega seonduvalt pärisaadliku seisusesse. Tema
vanaonu oli Eduard Bornhöhe, õepoeg on Peep Lassmann ja vennapoeg tuntud
näitleja ja lavastaja.Tema abikaasa on tuntud näitleja ja nende poeg helilooja, organist ja
muusikaakadeemia õppejõud. Ta ise laulis aga nimiosalist
"Kuupaisteoratooriumi" esmaettekandes 1962.aastal. Oratooriumi lõi
küsitava heliloojast klassivend Eino Tamberg Jaan Krossi libretole.Kes on see akadeemik?

24. Kuidas nimetatakse selliseid lõbusaid kodanikke, kes armastavad aeg ajalt alasti võistluste
ajal spordiväljakule joosta? Sel hooajal toimus analoogne juhtum ka ühel Tartu Rocki Balti
liiga mängul.

25. Piltidel on 1939 aastal sündinud meditsiiniteaduste doktor, meistersportlane tõstmises.
Kes?

