Eesti Spordimuuseumi spordimälukas, Tartu 1. märts 2014

1. Etnilistest eestlastest on ainsana kolmedel olümpiamängudel esinelikusse jõudnud vaid üks sportlane. Ka
aasta parimaks valitud võistkonna koosseisu on ta kuulunud enim kordi. Kes?
2. NSV Liidu jalgpallimeistrivõistlustel jõudis läbi aegade medalivõiduni – pronksini – vaid üks
Baltimaadest pärit vutiklubi. Mis linna mis nimeline klubi see oli? (NB! Kaheosaline vastus – õige linn 1
p, õige klubi nimi 1 p)
3. Pildil on 21-aastane venelanna, kes kuulus rahvusvahelise
spordiajakirjanike assotsiatsiooni AIPS küsitluse põhjal 2013.
aastal Euroopa kolme parema naissportlase hulka. Mullu võitis
ta 4 universiaadikulda Kaasanist, 4 EM-kulda Herningist, 2
individuaalset MM-kulda Barcelonast ning püstitas mõned
maailmarekordid. 2012. aasta Londoni olümpialt tuli lisaks üks
pronks. 2014. aasta alul ilmsiks tulnud uudiste valguses pole
temalt aga ilmselt lähiaastatel uusi võite oodata, vähemalt mitte
varem, kui ta võistlusradadele tagasi lubatakse. Kes?

4. Pildil on üks õnnelikke sportlasi Sotši olümpiapäevilt. Temal ja ta kaasmaalastel läks seal üsna hästi,
medalivõitjatena lahkus Sotšist koguni üheksa sportlast, kusjuures tema oli neist ainus naine. Veelgi enam
– ta on oma riigile läbi aegade taliolümpiamedaleid võitnud sportlastest üleüldse ainus naisterahvas. Kes?

5. Selle 1997. aastal loodud klubi logo viitab võistkonna kodukandile ja
patriotismile, nimetus aga kaugele Setsessioonisõdade ajale. Nende
kodumängud toimuvad osariigi pealinnas, erilisi saavutusi pole aga seni
ette näidata, enamasti on hooaeg läbi saanud põhiturniiri kohtumistega.
Klubis on mänginud mitmeid olümpiavõitjaid ja maailmameistreid
(Adam Foote, Fredrik Modin, David Vyborny, Nikolai Žerdev jt). Sotši
olümpiajääl tegutses neli selle klubi hokimeest – venelased Artjom
Anisimov, Fjodor Tjutin, Sergei Bobrovski ja Nikita Nikitin. Mis klubi?
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6. Eile 75 aastat tagasi (28. veebruaril 1939) otsustas Eesti Talispordiliit 1940. aasta talimängudele
saadetava võistkonna suuruse. Tegu oli rekordilise koosseisuga, olümpiale plaaniti saata 6 suusatajat, 1
ilu- ja kiiruisutaja ning jäähokimeeskond. Meid huvitab, kus nood ärevate aegade 1940. aasta talimängud
tolle hetke plaanide kohaselt pidid toimuma? Kuhu pidanuks meie jäähokimängijad võistlema minema?

7. Kui Eesti jalgpallikoondis viimati Šveitsiga ühes alagrupis mängis (1994.
aasta MM-valikturniir), pidime kahe mängu kokkuvõttes tunnistama nende
10:0 paremust. Mõlemas mängus sai jala valgeks ka legendaarne Šveitsi
ründaja, kelle arvele jäi koondisekarjääri (1989-2004) jooksul 103
mänguga 21 tabamust. Klubitasandil skooris mees edukalt Dortmundi
Borussia eest, aidates meeskonna kahekordseks Bundesliga ja 1997. aastal
ka Meistrite Liiga võitjaks. Äratundmisrõõmuks on siia lisatud üks Tadžiki
postmark, kus mees kenasti peal. Kes?

8. Küsime 1849. aastal Tarvastu kihelkonnas sündinud ja 1916.
aastal Lõuna-Prantsusmaal surnud meest, kelle kontosse jäävad
muuhulgas teosed „Eesti küsimus“, „Laulud ja salmid“ ning
„Juudi küsimus“. Spordimängus küsime teda seetõttu, et Eestis
on ta tõhusa panuse andnud ühe spordisfääri jääva valdkonna
arengulukku. Kes?

9. See autotootja jõudis 1950.-60. aastatel autospordis maailma tippu. F1 sarjas löödi
kaasa 1969. aastani, kusjuures kahel korral (1959-1960) võideti nii konstruktorite
karikas kui Jack Brabhami poolt ka individuaalne tiitel. Paljude tuntud nimede
hulgas on küsitava tootja autot F3 sarjas roolinud ka Bernie Ecclestone isiklikult.
Lisaks osaleti modifitseeritud mudelitega 1960. aastatel edukalt autorallidel, eriti
edukalt seejuures Monte Carlo rallidel. Täna enam suures autoäris kaasas ei olda,
küll aga turustab sarnase nimega sõidukeid BMW kontsern. Mis auto?

10. Küsitava spordiala rahvusvaheline alaliit omab peakorterit Lausanne’is (mis pole muidugi mingi üllatus).
Koondab see organisatsioon täna enda ridades rohkem kui 200 riiki, selle tänaseks presidendiks on
brasiillane Ary Graça. Tegu on mõistagi olümpiaalaga (olümpial on sel alal võistelnud ka eestlased),
mille esimesed MM-võistlused toimusid 1949. aastal. Mis ala?
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11. Täna näib see juba võimatu, ometi oli see nii: 2006. aasta Torino olümpia medalitabelis oli Eesti Norrast
ees (meie 3 kulda norralaste 2 vastu). Neist Norra au päästjatest tituleeritumale oli see juba neljandaks
olümpiakullaks, teisele aga jäigi karjääri eredamaks sähvatuseks, mille kõrvale lisandus veel üks MKetapivõit. Kes tõid Norrale Torinos olümpiakullad?
12. See 2003. aastal avatud viietonnine monument kujutab inimest,
kelle teod pakkusid rohkesti rõõmu nii tema kaaslinlastele kui
ka kaasmaalastele. Mõne aja eest aga sattus selle hea inimese
monument, nagu ka juuresolevalt pildilt hästi näha, hoopis
teistsuguste kirgede tormi kätte. Kelle monument?

13. Näete pildil (palliga) noort Princetoni ülikooli
kasvandikku heitlemas näidismängus Poola
koondise esindajaga. 1959. aastal sündinud mees
on pärast korvpallurikarjääri lõppu maitsnud
võrdlemisi edukat treenerileiba. Muuhulgas on
tema kui treeneri auhinnakapis 2007. aasta EMkuld, 2011. aasta EM-pronks ja näiteks ka kolm
viimast riigi karikavõistluste trofeed. Kes?
14. Näitleja Hendrik Toompere (seenior) on meenutanud, et kui ta oma abikaasat Maiet kosis, käsutas
tulevane äi ta riidest lahti võtma ja enda ette seisma. Viskas siis Hendrikule pilgu ja teatas, et noormees
kõlbab tema tütrele küll – sportvõimlemisega tegelenud Hendriku keha oli piisavalt atleetlik. Karm äi oli
ise kõva spordimees, 3-kordne Eesti meister maadluses, esindanud Eestit (suurema eduta) nii 1920. aasta
olümpial kui ka 1921. aasta MM-il. Lembitu Kuuse räägiks tema nime kuuldes küllap ka 2012. aasta Eesti
parimast meeslumelaudurist, kes aitas seda põnevat ala kommenteerida ETV Sotši ülekannetes. Seega,
mis on karmi äiapapa ja noorusliku lumelauduri ühine perekonnanimi?
15. Margus Hundi tegemistele USA-s oleme juba mõnda aega kaasa elanud ja teame loomulikult, et tänaseks
on mehel selja taga esimene hooaeg profijalgpallurina NFL-is, Cincinnati Bengalsi koosseisus. Kuid mis
numbri all Hunt seal murrab? Mis on tema särginumber?
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16. Need (pere)nimekaimud on teinud suuri tegusid. Noorem neist on sportlane ja kannab eesnime Aleksandr,
vanem kandis nime Pavel ja tegutses ettevõtjana. Mis on siis nende ühine perekonnanimi?
17. Viimatistele Sotši taliolümpiamängudele lisasid eestlaste jaoks kirjandusloolist värvi nii võistluste
epitsentris asunud Tammsaare muuseum kui ka asjaolu, et mängudel osalenud sportlaste sekka kuulus
Juhan Liivi vennapojatütre pojapoeg Yohan Goutt Goncalves. Mis riiki Juhani järeltulija Yohan esindas?
18. Maailma klubijalgpalli üks pikema ajalooga nn derbivastasseise toimub Uruguays, esimene sealne
Clasico leidis aset juba aastal 1900. Vastasseisu osalised (üks neist loodud 1891. ja teine 1899. aastal) on
kahepeale võitnud ligemale kolmveerandi kõigist Uruguay klubivutis läbi aegade välja mängitud tiitlitest,
lisaks mitmeid rahvusvahelisi auhindu. Mis meeskondade vahel Uruguay Clasico aset leiab?
19. 1904. aasta St Louisi olümpial tegid suuri tegusid USA võimlejad. Üks neist – Kielis sündinud, ent St
Louisis elanud mees – kogus ühe päevaga kokku koguni kolm kulda (toenghüpe, rööbaspuud,
köielronimine), kaks hõbedat ja ühe pronksi. Tegu on juba iseenesest suurepärase saavutusega, mille
muudab veelgi imelisemaks teadmine, et võimlejal oli nooruses üle elatud rongiõnnetuse tõttu ühe jala
asemel protees. Kes on see olümpiaajaloo unikaalne kangelane?
20. See mitmevõistleja on näidanud head stabiilsust, olles võitnud medali nii kahelt viimaselt suve-OM-ilt kui
ka nende vahele jäänud MM-võistlustelt (2009, 2011). Nende vähem säravate medalite kõrvale võib ta
uhkusega lisada võidu Pan-Ameerika mängudelt (2011). Samal 2011. aastal võttis ta kokkuvõttes esikoha
ka IAAF-i mitmevõistlussarjas (IAAF World Combined Events Challenge). Kes?
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21. Ta on softpallikuninganna, 3-kordne olümpiavõitja ja 4-kordne maailmameister, ainus naine, kel kodus
neli softpalli olümpiamedalit. Pekingi olümpial põhjustas see mormooni päritolu naisterahvas tublisti
meediakära, märgistades ära USA naiskonna treeningut külastanud president Bushi. Küsitava sportlase
perenimi kattub 1860. aastatel tööd alustanud Saksa spordivahendite tootjaga (hantlid ning muud tõste- ja
heitevahendid, pallid jm). Firma tooteid kasutati erinevatel suurvõistlustel, muuhulgas mängiti nende
pallidega ka Berliini olümpia korvpalliturniiril. 2 punkti toob nii softpalluri nimi kui ka ettevõte nimi.

22. 20. aprillil 2013 tähistati toredasti hokikuulsuse Vjatšeslav Fetissovi 55. sünnipäeva.
Vahva peo käigus sai muuhulgas lõpliku kinnituse idee uue KHL liigas mängiva
hokiklubi tekkest. Vaevu viis kuud hiljem alustaski uus klubi mängudega oma
uuel koduareenil Fetisov Arena! Rahvahääletusega valiti klubi nimeks Admiral,
esimeseks peatreeneriks määrati aga soomlane Hannu Jortikka (keda tänaseks
asendab juba Sergei Svetlov). Meeskond tegutseb 600 000 elanikuga linnas,
millel igati mõjusad sportlikud traditsioonid. Mis linn?

23. 1988. aasta nimevahetuse järel sai temast Matteus Berggren (s 1939). Ta on tuntud kui veesportlane,
olümpiavõitja Mait Riismani esimene treener ja Tallinna Ookeani veepallimeeskonna omaaegne
juhendaja. Tuntud on ka tema noorem vend, mitmekordne Eesti ujumismeister, kes usinalt teaduspõldu
kündnud, kerkinud 1975. aastal kaitstud kandidaadikraadi järel rahvusvaheliselt tunnustatud sporditehnika
ja analüüsi testimissüsteemi autoriks, esinenud loengutega rohkem kui 100 riigis. Millise perekonnanime
all me vendi tunneme?
24. Ta on esimene NBA pallur, kelle ema on mänginud WNBA-s (lisaks on see ema ka 1984. aasta
olümpiavõitja). NBA-sse valis küsitava 2008. aastal Washington, hetkel kuulub ta Denveri meeskonda.
Liigas täidab mees keskmängija rolli, olles muide tänavuse hooajani suurima käte siruulatusega (230 cm)
mängija NBA ajaloos. Liiga parimate mängijate nimistusse ta siiski ei kuulu, palju tihedamini räägitakse
temast NBA äparduste saates “Shaqtin’ A Fool”. Ja veel: mees üritab saada naturalisatsiooni korras
Filipiini korvpallikodanikuks, et teha selle riigi eest kaasa tänavusuvisel MM-il. Kes?
25. Alates hooajast 2004/05 antakse Inglise Premier League’is välja kuldse kinda auhinda, mis kuulub
väravavahile, kes suudab hooaja jooksul enim nullimänge teha. Viimased kolm aastat on auhinna
pälvinud inglaste oma mees Joe Hart, enne teda jagunesid kõik välja antud auhinnad aga kolme
välismaalase vahel. Kes olid need tublid puurivahid? (2 õiget 1 punkt).
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26. Piltidel on kaks Londoni olümpiavõitjat (s 1978), kes omal spordialal juba aastaid suurepäraseid tulemusi
näidanud. Olümpiakuld Londonist on neile seni küll ainus, ent lisaks võivad mehed ette näidata veel kaks
olümpiapronksi ja rea võite teistelt suurtelt võistlustelt. Mis on nende üpris identse välimusega meeste
nimed?
27. See on üks paljudest jõe kaldal asuvatest olümpialinnadest. Linna nime võib
tõlkida kui “noor härg”, keda kujutab ka linna vapp. Alguse sai sealne ajalugu
juba 1. sajandil eKr, tänaseks on kerkitud suureks majanduskeskuseks ja ollakse
traditsioonidega ülikoolilinn. Elanikke 900 000. Mõistagi on tegu maineka
spordilinnaga – seal on korraldatud nt universiaad, lisaks saavad huvilised kaasa
elada linna tuntud pallimängutiimide esitustele. Mis linn?

28. Paar tundi tagasi pandi pall mängu Eesti jalgpalli meistriliigas.
Küsime liiga tänavust uustulnukat, alles hiljuti veel teises
liigas müranud klubi. Uue tulija peatreeneriks on lätlane
Viktor Nesterenko ning värvideks sinine ja punane. Mis klubi?
29. Kergejõustiku maailmarekordeid ei nähta Eesti pinnal just tihti, mõnikord harva aga siiski ja kui see
sünnib, jäävad rekordite autorid meile kauaks meelde. Seetõttu julgemegi küsida meest, kes jäädvustas
oma nime maailmarekodite tabelis Tallinnas 21. juulil 1958. aastal, alaks 3000 meetri takistusjooks ja
tulemuseks 8:35.6. Küsitav kuulus sel alal mõistagi maailma tippude hulka – 1956. aasta Melbourne’i
olümpiamängudel oli ta 5., 1958. aasta EM-ilt tuli hõbe, 1960. aasta Rooma olümpialt aga pronks.
Maailmarekordeid tegi korduvalt NSV Liidu meistriks tulnud mees kokku kaks – lisaks Tallinnas tehtule
õnnestus rekordiline jooks ka 1956. aastal Moskvas. Kes?
30. Sportlasi esindab Rahvusvahelises Olümpiakomitees omaette struktuuriüksus – Rahvusvahelise
Olümpiakomitee sportlaskomisjon, mis uueneb kõikide olümpiamängude käigus, kui sinna valitakse uusi
liikmeid. Kaks uut liiget (üks mees, üks naine) valiti komisjoni liikmeteks ka Sotšis. Kes? (1 õige nimi
toob 1 punkti)
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31. Enne sõda välja antud „Sport ja Mäng. Noorsportlase käsiraamat“ avaldas lootust, et see ala noortele
üldse ära keelatakse, põhjendades: “See on kõige halvem kasvuea sport: lihased on alatises pingutusseisukorras, ilma kerge, elava, vahelduva liikumiseta, eriti kere- ja kätelihased; südant koormatakse
märkamatult üleliia.” Toonased soovitused on ometi tänaseks unustatud ja ala on noorte valitseda. 2013.
aasta Eesti meistrivõistlustelt noppis näiteks teiste seas kulla üks 26-aastane noor mees, jättes hõbedale
natuke noorema Silver Schultzi (25) ja pronksile veel veidi noorema Ivo Suure (23). Mis spordiala?
32. Mängijana tuli ta kolmel korral Prantsuse meistriks
(Reims, 2x Monaco) ja lõi värava 1956. aasta meistrite
liiga eelkäijaks olnud Euroopa karikasarja finaalis, kust
Reims siiski Madridi Reali vastu kaotajana pidi
lahkuma. Treenerina oli just tema see, kelle juhtimisel
(1976-1984)
Prantsusmaa
koondis
maailmas
arvestatavaks tegijaks tõusis, jõudes MM-il nelja hulka
(1982) ja pälvides EM-tiitli (1984). Kes?

33. Neli aastat tagasi jäi ta Vancouveri talimängudel
osalenud Kanada hokimeeskonnast napilt välja.
Tänavuseks olümpiaturniiriks nimetati see Tampa
Bay meeskonna esiründaja ja kunagine drafti
avavalik küll koondisse, ent hooaja alguses
saadud jalaluumurd ei paranenud siiski loodetud
kiirusega ja nii tuli mängijal, kes on kahel hooajal
(2010, 2012) visanud NHL-is enim väravaid,
taaskord olümpiaturniirist eemale jääda. Kes?

34. Viiuldaja pojana oleks temastki võinud tulla muusik, ent tuli
hoopis vormelipiloot. See visa mees on F 1 karusellil tiirelnud
alates 2007. aastast ja teinud kaasa juba üle saja etapi. Punkte
on karjääri jooksul kogunenud 124, paraku on nii etapivõidud
kui ka poodiumikohad seni jäänud pelgalt unistuseks
(uhkustamiseks annab siiski põhjust üks kaukasse kogutud etapi
kiireim ring). Vahepeal tülide tõttu aastakese sarjast eemal
olnuna naases ta mullu ja lõpetas hooaja 29 punkti ning 13.
kohaga, tänavu, uues meeskonnas, läheb vast paremini. Kes?
35. Läbi aegade on vaid kuue maletaja ELO reiting ületanud 2800 punkti piiri. Juhib seda edetabelit muidugi
Norra ime Magnus Carlsen 2872 punktiga, meid huvitab aga ruudulise laua meister, kes on hetkel selles
arvestuses Carlseni järel 2826 punktiga teisel kohal. Mitmete turniirivõitude kõrval on küsitaval ette
näidata kolm võitu maleolümpiatelt (2006, 2008 ja 2012) ning meeskondlik MM-tiitel (2011). Kes?
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36. Bruno Banani on Saksamaal baseeruv moekaupade tootja, mis naudib edu eeskätt noorema publiku
hulgas. Bruno Banani “sportlasnime” kannab marketingitrikina aga ka üks kelgusportlane, kes esindab
riiki, mis peaks õigupoolest talispordist kaugelt mööda käima. 100 000 elanikuga maad valitseb kuningas,
spordis domineerib ragbi. Riigi ainus olümpiamedal – hõbe - pärineb 1996. aasta Atlantast. Mis riik?

37. Ega ometi James Bond? Ei, hoopis järjekordne staar tantsusaates. Küsitav tantsulemb esindas
jalgpallurina Inglise liigas tervet rida tuntud klubisid (Leicester City, Stoke City, Nottingham Forest,
Derby County), on tulnud Inglise meistriks, võitnud eurosarju ja kuulunud Inglise koondisesse. Just tema
arvel on kõige rohkem maavõistlusmänge rahvuskoondises. Kes?

38. 1930. aastatel tegi palliplatsidel tegusid mees (1909-1997, 180 cm), kes esindanud internatsionaalina nii
Eesti korvpalli- kui ka jalgpallikoondist. (Korvpallurina Berliini olümpialgi käinud atleedi ainus esitus
jalgpallikoondises leidis aset 1933. aastal Läti vastu.) Mitmekülgne atleet võistles edukalt veel ka
võrkpallis, pesapallis ja lauatennises ning tegutses hiljem Tallinnas korvpallitreenerina. Lisaks oli tegu
hobipiltnikuga, kelle fotod Berliinist ilmestavad mullu ilmunud spordimuuseumi korvpalliraamatut
“Gigantide duell”. Kes?

39. Venemaa ühe vanema ettevõtte, 1721. aastal Peeter I
rajatud Petrodvoretsi kellavabriku (tuntud ka kui vabrik
„Raketa“) kodulehekülg teavitab rõõmsalt, et üks nende
töötaja, täpsemalt ettevõtte strateegiadirektor, on
äsjalõppenud Sotši mängudel tulnud kahekordseks
olümpiavõitjaks. Medalini (pronksini) jõudis ka tema
abikaasa, kes on ühtlasi sama ettevõtte direktorite
nõukogu liige. Vaevamata seekord teie päid
naisküsimusega, uurime siin vaid kahekordse kellassepast
olümpiakulla nime. Kes?

40. Mulluste kergejõustiku MM-võistluste üks põnevamaid alasid oli kahtlemata head taset pakkunud meeste
kõrgushüpe. Kulda jagasid suursoosikud Bogdan Bondarenko ja Mutaz Essa Barshim, ent hea võistluse
tegi nende varjus ka pronksi saanud noormees (s 1990). Pronksi oli – siis üpris suure üllatajana – sama
mees kasseerinud ka Londoni olümpialt. Mehe saavutusterida kaunistab veel kõrgushüppe maailma
tipptulemus mitmevõistlejate seitsmevõistluse sees (2.30). Kes?
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41. Euroopas jagatakse juba mõnda aega aasta spordipealinna nimetust. Tänavune Euroopa spordipealinn
võib uhkustada sellega, et seal on peetud autoralli MM-etappide kiiruskatseid, OM-jalgpalli
alagrupimänge, ragbiklubide eurosarja finaal jm suuri võistlusi. Tänavu lisandub nimekirja ka UEFA
Supercupi finaal. 1905. aastal linnastaatuse saanud 400 000 elanikuga linn kuulub maailma olulisemate
sadamate hulka ja on muuhulgas kirjanik Roald Dahli kodulinn. Mis linn?
42. Kui Eesti suusameeste ja -naiste vorm oli Sotšis enamasti nigel, siis määrdemeestele suuri etteheiteid
polnud. Pärast naiste teatesõitu teatas Mati Alaver koguni, et „kui ……… hoolderühm oleks täna
määrinud Norra naiste suusad, oleks võistlus olnud täiesti ebahuvitav. Heitlus oleks käinud ainult teise
koha peale!” Küsimegi, kes siis on (ka pildil nähtav) Eesti murdmaasuusakoondise hooldemeeskonna
juht, kes on ametis juba aastast 2011?

43. Gibraltarilt pärit Eva Carneiro on olnud spordiga seotud pikka aega, aidates kaasa näiteks Suurbritannia
2008. aasta olümpiakoondislaste ettevalmistusele. Alates 2009. aastast asus Eva Londonis aga uuele
ametikohale, mis on talle toonud rohkesti populaarsust erinevates netifoorumites ning loonud omalaadse
fännibaasi eeskätt nooremate meeste hulgas. Kus täpselt ja mis ametit Eva Carneiro siis peab? (Ootame
kaheosalist vastust – õige asutus-organisatsioon toob ühe punkti ja seal peetava ametikoha teadmine lisab
teise punkti)
44. Ta on Toni Innaueri järel teine suusahüppaja, kes teeninud hüppe eest maksimaalsed stiilipunktid
(5x20,0). Omapärase V-stiili poolest tuntud hüppaja (tema keha asus suuskadega sisuliselt samal
tasapinnal) karjääri kõrgpunktiks olid Nagano olümpiamängud, kus ta võitis suure mäe kullad nii
individuaal- kui ka meeskonnavõistluses ning lisas kõrvale väikese mäe hõbeda. Samal hooajal võitis ta
veel MM-kulla lennumäel ja sai aasta hiljem teisegi MM-tiitli, nüüd väikesel mäel. Salt Lake City
talimängude avamisel esindas küsitav olümpialipu kandjana oma maailmajagu. Kes?
45. Mootorrataste ringrajasõidu MM-võistlusi domineerivad
muidugi Jaapani tsiklid, kuid neid me ei küsi, meid huvitab
hoopis MM-ajaloo edukaim Euroopa päritolu motikatootja.
Selle tänaseks tippspordikarussellilt taandunud, kuid muidu
igati töise firma masinad on seni koju toonud 37 MM-tiitlit
(seejuures 16 tiitlit tähtsaimas MotoGP/500cc klassis). Ettevõte
alustas suurema sõidukite tegija haruna tegevust 1945. aastal,
esialgu sõjajärgselt vajalike väikesõidukite tootjana, ent
tänaseks on sortiment mõistagi laienenud ka suurematele
tsiklitele (mudelid nagu Rivale, Brutale jt). Mis ettevõte?
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46. Eestlased riputavad Kelly Sildaru kaela usinalt tulevasi olümpiamedaleid ja kahetsevad, et vanus teda
Sotši ei lubanud. See pole muidugi uudis, sama saatus tabas 2004. aasta Ateena mängude eel ka selle
küsimuse peategelast, kes – olles 2003. aasta Pan-Ameerika mängude võitja riistvõimlemises – pidi
olümpiastarti liig noore ea tõttu 2008. aastani ootama. Pekingist võitis küsitav, riistvõimlemise
olümpiavõitjast (1988) isa ja iluvõimlemise maailmameistrist (1987) ema järeltulija, kokku 5 medalit,
sealjuures kulla individuaalses mitmevõistluses. Tänaseks 24-aastane olümpiavõitja on oma
sportlaskarjääri nüüd juba ammugi lõpetanud. Kes?
47. Pildil vasakul on kahekordne olümpiavõitja ning viiekordne maailmameister, paremal aga koguni
kolmekordne olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister. Mõlemad on äsjased (2014) oma ala
rahvusvahelise kuulsuste halli liikmed. Kes?

48. Piltidel olev isik on 206 cm pikk ja igati tunnustatud korvpallur, kel karjäärile tagasi vaadates pole
kindlasti põhjust häbi pärast põõsasse pugeda. Täna esindab ta Portland Trail Blazersi värve NBA-s,
varem on teinud mehetegusid Euroopa väljakutel. Ta on kahekordne Euroopa meister ja olümpiahõbe,
2010. aastal kuulus Eurocupi võitnud Valencia meeskonna ridadesse. Kes?
49. Nagu elu on näidanud, ei pruugi isegi UEFA Meistrite Liiga võit tagada treenerile kindlat töökohta.
Tõestuseks olgu siin kasvõi Chelsea meeskonna 2012. aastal ihaldatud tiitlini viinud treener, kes oli klubi
etteotsa asunud alles sama aasta märtsikuus. Mees vallandati vaid mõned kuud pärast karika võitmist ja
pole uut klubi leidnud tänaseni. 1996. aasta EM-il ja 1998. aasta MM-il mängijana osalenud pallur kuulus
Chelsea ridadesse ka mängumehena, olles 1996. aastal klubi toonane rekordost – hinnaks tänaste
megasummade kõrval naeruväärsena tunduvad 4,9 miljonit naela. Kes?
50. Täna saab 40-aastaseks üks endine tippsportlane, 2001. aasta EM-pronks. 1974. aastal sündinud mees
harrastas koolipõlves ujumist, lõpetas 1993. aastal elektrotehnikuna Tallinna Polütehnikumi ning tuli
koondisekarjääri (1997-2005) jooksul 7 korda Eesti meistriks, kaks korda Põhjamaade meistriks ja võitis
ka MK-etapi. Töötanud hiljem treenerina ja peab alates 2008. aastast koos vennaga nende järgi nime
saanud treeningasutust. Kes?
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Vastused:
1. Tõnu Endrekson (tema vanaonu on Kristjan Palusalu)
2. Vilniuse Žalgiris (olümpiavõitjad Arvydas Janonis ja Arminas Narbekovas,
EM-hõbe Vjatšeslav Sukristov)
3. Julia Jefimova
4. Elīza Tīruma (Läti kelgutaja)
5. Columbus Blue Jackets
6. St Moritz
7. Stephane Chapuisat
8. Ado Grenzstein
9. Cooper
10. Võrkpall (Ary Graça on rahvusvahelise võrkpalliliidu FIVB president)
11. Kjetil Andre Aamodt, Lars Bystøl
12. Valeri Lobanovski (monument asub tänavarahutuste epitsentris Dinamo staadioni ees)
13. David Blatt
14. Kruusenberg (maadleja Herman ja lumelaudur Ivar)
15. 99
16. Tretjakov (skeletoni-olümpiavõitja Aleksandr ja kunstigalerii asutaja Pavel)
17. Ida-Timor
18. Montevideo Peñarol ja Montevideo Nacional
19. George Eyser
20. Leonel Suarez (Kuuba)
21. Laura Berg (sporditarvete tootja Berg)
22. Vladivostok
23. Haljand (veepallitreener Mati ja teadlane Rein)
24. JaValee McGee (tema ema on Pamela McGee)
25. Petr Čech (Tšehhi), Pepe Reina (Hispaania), Edwin van der Sar (Holland)
26. Bob ja Mike Bryan (tennise paarismängu valitsejad)
27. Torino
28. Jõhvi Lokomotiv
29. Semjon Ržištšin
30. Ole Einar Bjørndalen (Norra), Hayley Wickenheiser (Kanada)
31. Jalgrattasõit (Eesti meistriks grupisõidus tuli 26-aastane Rein Taaramäe)
32. Michel Hidalgo (tema järeltulija oli Henri Michel)
33. Steven Stamkos
34. Adrian Sutil
35. Levon Aronjan (Armeenia)
36. Tonga
37. Peter Shilton
38. Bernhard Nooni
39. Vic Wild
40. Derek Drouin (Kanada)
41. Cardiff
42. Jaan Alvela
43. FC Chelsea arst (füsioterapeut)
44. Kazuyoshi Funaki
45. MV Agusta
46. Nastia Liukin
47. Vjatšeslav Bõkov, Andrei Homutov (NSV Liidu hokikuulsused)
48. Victor Claver
49. Roberto Di Matteo
50. Dmitri Budõlin
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Küsimusi koostasid Kalle Voolaid (23), Daimar Lell (10), Siim Randoja (6), Priit Naruskberg (6), Rait Männik (5)

