1.Küsitav linn on saanud nime keiser Paul I abikaasa auks. 1948-1989 kandis linn aga Andrei
Zhdanovi auks nime Zhdanov.Linna korvpalliklubi on 7 kordne riigi meister ja FIBA
Eurocupi finalist hooajast 2006-07. Klubis mänginud tuntuimatest palluritest võiks ära
märkida Kenan Bajramovici, Sandis Valtersi, Thomas Delininkaitise, Tyus Edney, Thomas
van der Spiegeli ja Robert Archibaldi.Et asja individuaalmängu tarvis lihtsamaks teha, lisanKalev Cramo nimelisel korvpallimeeskonnal, pole selle linna klubi siiani võita õnnestunud.
Linn?
2.Selles linnas on kahel korral peetud Jalgpalli MM finaalturniiri mänge. Jalgpalli ajalukku on
kindlasti läinud ......... lahinguna tuntud MM veerandfinaalkohtumine Brasiilia ja
Tsehhoslovakkia vahel, millest sai esimene mäng maailmameistrivõistlustel, kus väljakult
saadeti ära 3 mängijat.( Lisaks pidi mõlemalt poolelt mitu meest lahkuma väljakult tõsiste
vigastuste tõttu.) Seda tulemust (3 punast kaarti) suudeti korrata alles 2006 aastal Hollandi ja
Portugali mängus. Linna tuntuim jalgpalliklubi on hetkel riigi valitsev karikavõitja.Korra on
suudetud võita ka UEFA Intertoto karikas ja 6 korda tuldud riigi meistriteks. Nimetage see
kuningas Richard II sünnilinn!
3.Majanduskriis pole jätnud loomulikult puudutamata ka spordivõistlusi. Nii teatas möödunud
aasta(2012) suvel Vardinoyiannia korralduskomitee, et rahaliste vahendite puudumise tõttu
jäävad 28.Vardinoyiannia kergejõustikuvõistlused ära. Vardinoyiannia GP kuulus aastaid
IIAFi rahvusvahelisse kalendrisse ja see oli üks Virgilius Alekna lemmikvõistlusi, kuhu ta
alati üritas meelitada endale ka kõvasid konkurente. Alekna nimel on ka staadioni rekord
tulemusega 71,08. Kokku on ta sellel staadionil üle 70 meetri heitnud 4 korral. Kaks korda on
seda suutnud Robert Fazekas (parim 70,83) 2009 aastal õnnestus võistlus võita Alekna ees ka
Gerd Kanteril, kes sai tulemuse 69,10. Millises linnas peeti Vardinoyiannia võistlusi?
Praegu on küsitav linn kodulinnaks ka ühele Eesti pallimängijale.

4.Alates NSVL jäähokimeistrivõistluste algusest kuni praktiliselt NSVL lõpuni domineerisid
alati Moskva ja Moskva oblasti klubid. Küsingi esimest mitte Moskva või Moskva oblasti
linna, mille jäähokiklubi suutis tulla NSVL mv medalile – hõbe 1961. Toonase edu võtmeks
loetakse hilisemat NSVL koondise põhiväravavahti Viktor Konovalenkot, kes värava lihtsalt
lukku keeras.Hilisematest klubi tähtmängijatest on tuntuim vasakäär Aleksandr Skvortsov,
kes kuulus ka 1980 ja 84 NSVLi OM koondisesse. Praegu mängib klubi KHLis, kus ollakse
keskmike seas.Klubi kapteniks on olümpiapronks ja maailmameister Jarkko Immonen ning
peatreeneriks lätlane Peteris Skudra. Mis linna klubi?

5.MLBs( Major League Baseball) mängib ka üks klubi, mille kodulinn ei asu USAs. Klubi on
kahel korral (1992 ja 1993) suutnud liiga ka võita. Mis linna klubi?

6.Fotol on endine Miss Wales, kelle
armukeste nimekirjast leiame nii
seksisõltlase Russell Brandi kui ka tuntud
jalgpallurid Matthew Collinsi ja Jermaine
Dafoe. Oma kuulsuse tipule tõusis küsitav
aga kui avalikuks tuli tema salasuhe Manu
staari Ryan Giggsiga. Seega on ta hetke üks
kuumemaid WAG e maailmas. Kes?
7. Fotol olev kaunitar loobus umbes täpselt aasta
aega tagasi tegevsportlase karjäärist ning abiellus
2008 aastal olümpiavõitjaks tulnud jalgpalluri
Fernando Gagoga. Hiljuti sai õnnelik paar ka
lapsevanemateks. Küsitav on võitnud paarismängus
ka ühe Grand Slam turniiri. Kes?

8.Kuigi Peter Crouchi abikaasal on kõrvaloleval fotol
ebatüüpiliselt palju riideid seljas suudate ehk siiski
nimetada, selle tuntud pesumodelli ja teletähe!

9.Üks mees- WAG ehk MAB ka sekka. Kümnendat hooaega NBAs mängiv
mees pallib praegu Boston Celticsi eest. Varem on teda nähtud ka Jazzi,
Raptorsi, Mavericksi ja Netsi särgis. Enam tuntud kui korvpallur, on küsitav
siiski oma platsivälise tegevuse poolest. Nimelt on ta olnud abielus
seltskonnadiiva Kim Kardashianiga ja põrutanud enne Tiigri käppade vahele
sattumist ka mäesuusatähte Lindsay Vonni. Kes?

10. Fotol oleva tütarlapse isa on korduvalt pidanud muret tundma
asjaolu üle, et ta tütrel, kes ise ennast lauljaks peab, ei taha riided
sotsiaalmeedias levivail piltidel kuidagi seljas püsida. Loodetavasti
toob tütre augustikuine kihlus golfiäss Dustin Johnsoniga (7x PGA
Touri võitja) selles osas rahu majja. Kes?

11.Kui vasakpoolsel fotol olev 1963 aastal sündinud USA ulmekirjanik satuks samale
üritusele parempoolsel pildil oleva korvpalluriga, siis leiduks kindlasti Õhtulehes või
EPLis(Risto Mehine ei saaks asjast aru) mõni ajakirjanik, kes kirjutaks, et .......... on jälle
koos! Nimetage see kirjanik või täitke lünk.
12.Fotol on mälestusammas ühele kirjanikule, kellega sama perekonnanime kannab
palju sportlasi. Nii on 9 sellise perekonnanimega sportlast, kellest üks on ka naine,
võitnud kokku 19 korda OM kulla. NBAs mängib praegu ainult 1 selle
perekonnanimega pallur(Miami Heatis), Premier League nimekirjadest leiame
samuti hetkel vaid ühe sellenimelise mehe (Cardiff City ridadest-tema eesnimed on
Joseph Peter) Steveni nimeline noormees hoiab hetkel enda käes Suurbritannia
teivashüpperekordit( 5.82). Tema Steve nimelise nimekaimu nimel on agajuba
aastast 1988 juuniorite maailmarekord 400 meetri jooksus tulemusega 43,87.
Nimetage kirjanik!
13.Küsitav korvpallur oli NSVLis mitmes valdkonnas esimene. Nii oli ta
esimene, kes julges minna liidukatel väljakule värvitud juuste,
erksavärvilise randmepaelaga mõlemal käel ja punaste Adidase tossudega.
Samuti oli ta esimene, kes ametlikus kohtumises 360 kraadise pöördega
pealt pani. 205 cm pikkune mängija oli absoluutne universiaal ning võis
väljakul mängida kõiki positsioone.Oma eeskujuks peab ta Magic
Johnsonit, kes ta kord üliõpilaskorvpallurina nö „Postrile pani“. Kaks OM
pronksi, maailmameistritiitel ja 2 EM tiitlit on korvpalluril, kes sai
hüüdnime, millist ta oleks ihaldanud kanda oma mängusärgil, sellelt
kirjandustegelaselt pildil. Kes?
14.2011 aasta Taliuniversiaad toimus linnas, mille on oma raamatu „Jumalaga ...... ja ........“
pealkirjas ära märkinud, tuntud Eesti spordiajaloolane ja kirjanik Aarand Roos. Mis linn?
Tegu on oma riigi tuntuima talispordikeskusega. Suveuniversiaad toimus samas riigis aastal
2005 ning Eestil õnnestus sealt võita lausa 6 medalit(neist 3 kulda)

15. Fotol oleval Eesti kirjanik on oma lemmikalal võitnud täiskomplekti
Eesti mv medaleid. Kuld aastast 1976, hõbe 1962 ja pronks 1961. Kes?

16. See suusahüppemägi on maailma suurim suur mägi.(pealtvaatajatele on 100 000 istekohta)
Ja ainus suusahüppemägi tähisega K-130. Mäe kõrgusklassiks on HS145. Mäerekord on Janne
Ahoneni käes kes hüppas 2005 aastal seal 155,5 meetrit. Kirja pandi ametliku tulemusena
siiski 152, sest mõõtesüsteem ulatus ainult 152 meetrini. Mäe ametlik nimetus on
Mühlenkopfschanze. Nimetage vald, mille järgi mägi rahvusvaheliselt tuntakse.
Möödunud hooajal toimus mäel MK meeskonnavõistlus, mille võitis Sloveenia koondis.2012
peetud seni viimase individuaalse MK etapi võitis Anders Bardal.

17. Nimetage Prantsusmaa esimese ja seni ainsa murdmaasuusatamise individuaalse
olümpiamedali omanik!

18.Shotsi valiti olümpialinnaks riigis, mille sportlased võitsid oma esimese olümpiamedali
2012 Londonis. Sealt tõi hõbeda ära Eric Barrondo. Talimängudel on selle riigi sportlased
seni startinud vaid korra- Calgarys 1988 näitasid oma oskusi 4 mäesuusatajat ning
murdmaaradadel“ tegid tegusid“ vennad Burgosed. Shotsi OMil osalemisest pole senini
kuulda olnud.Mis riik?

19.Loomulikult peetakse Shotsis ka parataliolümpiamänge. Ühel alal saavad osalejad
võistelda mõnusalt ratastoolides istudes. Mis alal?

20.Nimetage riik, millise sportlased on talimängudelt võitnud 4 pronksi ja 2 hõbedat. Kõik
medalid on tulnud ühelt ja samalt spordialalt. Kusjuures kaks pronksi on võitnud ühe ja sama
perekonna liikmed (õde ja vend). Viimati õnnestus selle riigi sportlastel taliolümpial
pjedestaalile tõusta 1980 aastal Lake Placidis. Riigi jäähokikoondis suutis 2009 aastaks
esmakordselt tõusta MM kõrgeimasse divisjoni, kuid nädal enne maailmameistrivõistlusi suri
ootamatu südamerikke tõttu meeskonna kapten ja liider ning langeti tagasi esimesse divisjoni.
Riik?

21. Fotol olev korvpallur riigi rahvuskoondise liider.Tema vanem õde aga võitis Londoni
OMil täiskomplekti medaleid.Kes?

22.Küsin Lääne-Aafrika hausade rahvussporti. Tegu on kahevõitlusalaga, mis sisaldas
varasematel aegadel ka rohkesti maadluselemente-siis nimetati seda ala pigem kokawaks.
Praegu on aga suund võetud rohkem teieteise käte ja jalgadega peksmisele ning ka nimetus
kokawa on põhimõtteliselt ajalukku kadumas. Enne nn poksimatsi on traditsiooniks ühine
kanepi kimumine, mis muudab võitlejate etteaste väidetavalt nauditavamaks. Matsid kestavad
tavaliselt 3 raundi. Raundi pikkus lepitakse mõnikord kokku, enamasti mitte. Sellisel juhul
lõpeb round, kas siis kui üks osapooltest või kohtunik(kui see peaks olemas olema) otsustab
matsi peatada. Siis kui kumbgi osapool ei ilmuta enam mingit aktiivsust või siis kui kumbgi
võitlejatest puudutab käe, küünarnuki või kehaga maad. Võitjaks tuleb see, kes lõpuks
püsti/ellu jääb.Mis ala?
23.Meeste tennises toimub juba aastaid räige rassiline diskrimineerimine-nimelt on praeguse
seisuga ATP rankingu TOP-50 seas ainult üks musta ja üks kollase rassi esindaja. Palun
nimetage need erandlikud sportlased!
24. Kui lisada selle Hiina kuulitõukekaunitari nimele tuntud
talispordikeskuse nimi, siis saame kokku Hiina vaimse
liikumise, mis on tekkinud budismi, taoismi ja New Age'i
liikumise sünteesis. Liikumine kujunes Hiinas 20. sajandi teisel
poolel esile kerkinud qigongi-buumi ajal. Selle praktikas on
oluline osa füüsilistel, sealhulgas hingamisharjutustel, mis
peaksid suunama vaimset energiat ehk qi'd. USA
Riigidepartemangu hinnangul olid 2009. aastal enam kui pooled
Hiina sunnitöölaagrite asukaist selle järgijad. Välisvaatlejate
hinnangul on repressioonid selle järgijate vastu ebaseaduslikud.
Mis liikumine?
25.Premium liiga( Eesti Jalgpallimeistrivõistluste) resultatiivseim, võõrleegionärist
väravakütt, oli möödunud hooajal, Voskoboinikovi ja Hundi järel, 17 väravaga Sillamäe
Kalevi pallur Kassim Aidara. Mis riigi kodakondne on Kassim Aidara?

26.Ratastoolis istub jalgpallilegend Alfredo di Stefano. Kes
on kärulükkaja?

27.Fotol olev Alois Kobler
asutas 1931 aastal firma, millise logo, kannab oma
igapäevatööd tehes rinnal üks Eesti parimaid pallureid.
Nimetage firma! Palun mitte segamini ajada Eesti
võõrtöölistele väga hästi tuntud, peaaegu samanimelise
Soome firmaga.

28.Fotol on USA tuntuim jaapanlane. Hetkel NY
Yankeesi ridadesse kuuluv üks MBLi parimaid
pesapallureid. Mees on legendi staatuses ka oma
kodumaal Jaapanis, kus ta on korduvalt valitud
riigi aasta parimaks sportlaseks. Kes?

29.Kes on see noor sepp?

30. Fotol olev noor malegeenius esindab Hollandit. Tema ema on venelanna, isa
nepaallane.Lapsepõlv möödus peamiselt Jaapanis.Detsembris 2013 hoiab ta FIDE
rankingus 20 kohta Elo koefitsiendiga 2734. Kõrgeim koht oli paar kuud tagasi 15.
Nimetage see noormees, kes sai suurmeistriks 14 aasta ja 7 kuu vanuselt.

Sünniaasta on tal 1994.
31. Kes on see värske rüütel?

32. Mis riigi jalgpallikoondis on pildil?
33.Kes istub Ashton Eatoni
kõrval?

34.Kes on see golfistaar, kes ei
pidanud end paljuks, kõigi aegade
vanima isikuna, ESPN Magazini
Body Issue tarvis paljaks koorida?

35.Kes?

36.Fotol olev sportlane pidas Londoni OMil maha võimsa kulladuelli Aleksandr
Vinokuroviga, kuid pidi vastu võtma kaotuse. Kes?

37.Fotol olev jalgpallur valiti mõnevõrra üllatuslikult Norra sajandi jalgpalluriks( UEFA
Golden player). Enamuse oma karjääri veetis küsitav Bundesliigas Bremen Werderis.Klubiga
õnnestus tal võita ka UEFA karikavõitjate karikasari. Kaks korda õnnestus ka võita
Bundesliga ja korra kodune Tippeligaen. Norra koondise eest lõi ta 60 mänguga 4 väravat.
Kes?

38.Samal ajal kui meie siin mälu mängime, võistlevad maailma parimad mäesuusatajad
kiirlaskumise MK etapil. MK etappe küsitavas talispordikuurordis korraldatud juba alates
1969 aastast ja neljakordseteks võitjateks on kiirlaskumises õnnestunud tulla Franz Klammeril
ja Kristian Ghedinal 2002 aastast alates võisteldakse nii supersuurslaalomis kui
kiirlaskumises.Möödunud aastal võitis kiirlaskumise ameeriklane Steven Nyman ja Super G
Aksel Lund Svindal.Nimetage see võistluspaik!

39.1982 tuli Itaalia jalgpallikoondis ja 1986 Argentiina tiim just selle firma rõivastes jalgpalli
maailmameistriteks. Seejärel käis aga tootmine alla ja XX sajandi lõpuaastail oli firma huku
äärel. Siiski õnnestus asi uuesti tõusule pöörata ning praegu ollakse näiteks Tour de France
ametlik särgitarnija. 2014 jalgpalli Mmil peaks selle firma särkides aga väljakule jooksma nii
Iraani kui Alzeeria koondised. Firma kodulehel on ära toodud fakt,et ollakse esimene
sporidriiete bränd milline korraldas 1970 aastate alguses massiivse telereklaamikampaania.
Firma omanikeringi kuulub ka Yannick Noah, kelle poeg on firma esindusnäoks USAs.
Firma?
40. Ta sündis Tallinnas, kus temast kasvas võrkpallur, treeneriteks Helmuth Kallik ja Ivan
Dratsov. Spartaki meeskonna koosseisus tuli ta neli korda (1949, 1950, 1955, 1958) Eesti
meistriks, kaheksa korda mängis Eesti koondises. Üleliidulise kategooria kohtunikuks sai ta
1966. aastal.Rahvusvahelise litsentsi sai ta 1970. aastal, olles sellega esimene Eesti
rahvusvahelise kategooria võrkpallikohtunik. Kes?
Eesti koondise tasemel võrkpalluriks sai ka tema poeg Tõnu, järjepidevuse eest kannab hoolt
ka Soome, Kreeka ja Eesti meistriliigas pallinud pojapoeg Sander.

41.Kes jalgpalli maailmameistritest on viimastel
suurturniiridel pälvinud ka Eesti telekommentaatoritelt
ohtralt tähelepanu seoses oma omapärase tätoveeringuga?
2009 aastal valiti ta ka oma kodumaa aasta jalgpalluriks.

42. Fotol on tänaseks juba legendaarseks
muutunud Erika Salumäe võiduratas või
siis ebamäärase saatusega oksjoniratas.
Küsin, mis marki rattaga on tegu?

43.Pildil on esimene aasiaameeriklasest(selline sõna on
tõesti olemas) peatreener kõigi nelja suurema USA
profiliiga peale kokku. Ja loomulikult on ta ka esimene
aasiaameeriklane, kes on viinud oma meeskonna liiga
võiduni ja seda koguni kahel korral.Nimetage see
Filipiini juurtega treener!

44. Küsin hetkel 65 aastast Soome hokilegendi, kes tegi hiljuti come backi ja osales Soome
tugevuselt neljandas liigas Haka võistkonnas. Küsitava tänaseks juba 41 aastasel pojal on
olümpiahõbe ja 7 igat karva MM medalit.Praegu mängib ta aga Sveitsi liigas.Isa on aga
tõeline legend, kes on esindanud Soome koondist nii jalgpallis kui jäähokis ning valitud
mõlemal spordialal ka korra Soome aasta mängijaks. Mis on nende perekonnanimi?
45. Kreekas Ateenas toimunud esimestelt 3x3
korvpalli maailmameistrivõistlustelt võitis fotol
olev kaunitar individuaaloskustes
kuldmedali.Finaalis alistas ta ameeriklanna
Skylar Digginsi.Loomulikult kuulus MMil ka
Eesti naiskonna koosseisu, kus lisaks mängisid.
Naiskond kaotas veerandfinaalis USA-le.Kes?

46.2013 aasta parimate spordifotode seas
pälvis ohtralt tähelepanu see foto, kus pisike
Prantsuse päkapikk peab võitlema Belgia
koljatitega. Mehel on pikkust 1,67, mis on
jalgpalluri kohta suht normaalne, sest Messi on
vaid 2 senti pikem ja meie oma Martin Reim
täpselt sama pikk. Päkapikk mängib
klubijalgpalli Marseilles. Oma viiest
koondiseväravast on ta löönud aga kolm
selliste riikide vastu nagu Inglismaa, Itaalia ja
Saksamaa. Nimetage päkapikk?
47.Fotol on Sarah Teelow austraallannast
maailmameister. Ta hukkus u kuu aega tagasi
Hawkesburyil toimunud võistlustel. Eesti meedia
künnise ületas ta sellega, et kuna oli ennast
registreerinud organidoonorina, päästis ta 6
inimese elu, kes said temalt vajalikud organid.
Millise spordiala maailmameistriga oli tegu?

48.Selline näeb välja WTA rankingu TOP-30
kõige noorem mängija. Sündinud 1993. Praegu
peaks tema edetabelikoht olema 12. Kes?
49.Viimased 9 hooaega on käsipalli EHF
Champions League finaal olnud alati Saksamaa ja
Hispaania klubide vaheline siseasi. 2004 aastal tuli
aga üllatusvõitjaks( finaalis alistati sakslaste
Flensburg) 50 000 elanikuga linna klubi riigist,
mis korraldas samal aastal ka käsipalli EM
võistluste finaalturniiri. EM finaalis saabus aga
sakslaste tasumise tund ning peamiselt võitjaklubi
baasil moodustatud koondis jäi hõbedale. Mis riigi
klubi?

50. Taanis Herningis toimunud ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel, ujus Eesti
teatenelik 4 x 50 m kombineeritud teateujumise finaalis välja seitsmenda koha ning püstitas
uue Eesti rekordi, kuid võistluse kohtunikud diskvalitseerisid Eesti neliku, sest üks vahetus
toimus liiga kiiresti. Tuntuim ujuja kvartetis on vaieldamatult Martti Aljand. Kas suudate ka
ülejäänud 3 meest nimetada?(2 õiget 1 punkt)

Vastused.
1.
2.
3.
4.
5.

Mariupol/VTB liigas Mariupoli Azovmaz
Bordeaux
Rethymno
Gorki /Nizni Novgorod Torpeedo
Toronto Blue Jays

6.Imogen Thomas
7.Gisela Dulko
8.Abbey Clancy
9.Kris Humphries
10.Paulina Gretzky
11.John Ringo(Paul George Indiana Pacers) The Beatles
12.C.S. Lewis(Steve Lewis)
13.Anatoli Mõshkin(vürst Mõshkin „Idioot“)
14.Erzerum
15.Valter Heuer
16.Willingen
17.Roddy Darragon( Sprint Torino 2006)
18.Guatemaala
19.Curling
20.Ungari(Õde- vend Nagy d iluuisutamise paarissõidu 2 pronks)
21.Jeter Pooh (Ukraina)/ Carmelita Jeter
22.dambe
23.Jo-Wilfried Tsonga ja Kei Nishikori
24.Falun Gong
25.Prantsusmaa
26.Magnus Carlsen
27.AL-KO
28.Ichiro Suzuki
29.Juri Sedõhh
30.Anish Giri
31.Bradley Wiggins
32.Austria(pruunlane on Alaba)
33.Renaud Lavillenie
34.Gary Player
35.Rein Lindmäe
36.Rigoberto Uran
37.Rene Bratseth
38.(La) Gardena
39.Le Coq Sportif
40.Heino/Tõnu/Sander Steinberg

41.Daniele de Rossi
42.Prima
43.Eric Spoelstra
44.Timo & Petteri Nummelin
45.Pirgit Püü
46.Mathieu Valbuena
47.veesuusatamine
48.Sloane Stephens
49.Sloveenia RK Celje Pivovarna Lasko
50.Ralf Tribuntsov, Martin Allikvee, Pjotr
Degtjarjov

