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FILM 

 

1.1996. aastal Hollywoodis valminud sporditeemaline mängufilm „Jerry Maguire“, kus peaosalist, 

samanimelist spordiagenti kehastas Tom Cruise, võitis ka ühe Oscari meeskõrvalosa eest. Filmis 

kehastasid paljud tuntud sportlased ja sporditegelased episoodilises rollis iseennast. Korraks tuleb ka 

ekraanile üks NFL-i kõigi aegade edukamaid mängujuhte, kes ütleb ühe lause Cruise'i tegelasele: 

„Olen sinu memo lugenud, mulle meeldis“. Lause ütleja on Dallas Cowboysi ridades võitnud kolm 

korda (1993, 1994 ja 1996) Super Bowli. 1993 tunnistati ka Super Bowli MVP-ks.Kes? 

 

2. Tõenäoliselt on paljud kuulnud fakti, et Gruusias 1971. aastal valminud filmi „Mina, uurija“ kandvas 

osas teeb kaasa ka üks Eesti sportlane. Peategelane, grusiinist kriminaaluurija sõidab Riiga, kus 

kuritegu aitab lahendada kohalik kriminaaljälituse ülem, keda Eesti sportlane mängiski. Filmis kandis 

eestlase mängitud tegelane tema tuntud kaasaegse nime. Kuigi Eesti sportlase ja tema filmis 

mängitud „nimekaimu“ vanusevahe oli veidi üle kümne aasta, esinesid nad koos NSV Liidu koondises 

ning „võitlesid“ ka teineteise vastu. Kes mängis kelle nime kandnud tegelast? Üks õige = üks punkt. 

 

3. Kuuekordne NBA meister Michael Jordan on mänginud filmis „Space Jam“, kus tema partneriks oli 

joonisfilmi jänes. Märksa suurem „au“ langes hoopis tema kunagisele viiekordsest NBA meistrist 

meeskonnakaaslasele, kes oli peaosalise Jean-Claude van Damme kaaslaseks filmis „Double Team“. 

Kes? 

 

4. Parempoolsel fotol on näitleja Kurt Russell 2004. aastal valminud filmis, mis räägib umbes veerand 

sajandit varem juhtunud sündmusest. Keda Russell kehastas (mees ise vasakpoolsel fotol)? 

 

5. Üheks kõigi aegade parimaks spordifilmiks peetakse 1980. aastal Hollywoodis valminud linateost 

„Raging Bull“ (Raevunud härg), kus peaosa mängib rolli eest Oscari teeninud Robert De Niro, kes 

kehastab üht tuntud poksijat. See itaalia päritolu ameerika poksija (1921) oli keskkaalu 

maailmameister. Keda kehastab filmis De Niro? 



6. See, et paljud Euroopas hiilanud korvpallurid ei löö läbi NBA-s, on üsna tuntud fakt. Kuid on ka 

vastupidine näide. Montenegro koondise keskmängija, kes eelmisel hooajal (31. detsember 2012) 

püstitas 29 lauapalliga Orlando Magicu meeskonna kõigi aegade rekordi, sai mullu sügisel EM-

finaalturniiril mänguaega keskmiselt vaid 15 minutit, kogudes keskmiselt 7 punkti ja 4 lauapalli. NBA-

s olid tema selle hooaja vastavad näitajad 31,8/14,2/11. Kes on see omapärane korvpallur, kes 

tippliigas rohkem silma paistab kui Euroopas? 

 

7. Seda veespordiala, harrastatakse liivasel rannal otse veepiiril või mitte väga sügavas vees. Sellega 

tegelemiseks ei ole vaja hiigellaineid. Toimub liuglemine paari sentimeetri paksusel veekihil, põhiliselt 

puulaua ehk woody'ga, mis on surfilauast oluliselt väiksem. Oodatakse head lainet, mis tekitab kena 

veekile või seistakse lihtsalt pahkluuni vees, antakse lauale viskega hoog sisse ja sellele järele joostes 

hüpatakse peale. Liuglemisel saab teha enamikku rulatamisel tehtavatest võtetest (ka rampidel 

hüppamist). Ala sai alguse 1920ndate teisel poolel Laguna Beachil. Peamiselt harrastatakse USAs, 

Suurbritannias, Portugalis, Prantsusmaal, Austraalias ja Jaapanis. Maailma tuntuim alaga tegeleja on 

mitmekordne maailmameister Bill Bryan. Mis spordiala?  

 

8. F1 sarjas toimub sel hooajal (nagu eelmiselgi) 19 etappi. Nimetage need 2 GP etappi (sõideti 

eelmisel aastal 6. ja 27. oktoobril), mis pidid sel aastal oma „koha loovutama“ Venemaa GP-le Sotšis 

ja Austria GP-le Spielbergis. 

 

9. Olümpiamedalistidest praeguse Riigikogu liikmeid, kellel kamba peale kokku medaleid 1+3+1, on 

küsitud igast asendist. Siiski on veel üks Riigikogu liige endine tippsportlane, kelle saavutused ei ole 

küll nii silmapaistvad, kuid tal on ette näidata hõbemedal 1989 Universiaadilt, kuldmedal 1990 nn 

„vaese mehe olümpiamängudelt“ ehk Hea Tahte Mängudelt ja täiskomplekt medaleid N.Liidu 

meistrivõitlustelt. Kes on see praeguse Riigikogu liige? 

 

10. See USA-s Baltimores tegutsev spordiriideid, jalatseid ja aksessuaare tootev firma, kelle logo 

näete, asutati 1996 Kevin Planki poolt. Ettevõttega sponsorlepingud sõlminute nimekirjast on ehk 

tuntumad Colo-Colo, Tottenham Hotspur, Toronto Maple Leafs, Tom Brady, Shani Davis, Raymond 

Felton, Michael Phelps, Carey Price, Sloane Stephens, Lyndsey Vonn. Mis firma? 

 

 



11. Lipsuga härrad piltidel ei ole kaugeltki sugulased, aga kannavad sama perekonnanime. Esimese 

mehe sportlikest saavutustest pole midagi teada, kuid matusekõnede pidajana (ka 

matuseärimehena) on ta Eestis absoluutne tipptegija. Teise tegevsportlaseaastad ei olnud edukad. 

Seevastu treenerina on ta tulnud oma kodumaa meistriks 1992 ning aastatest 1996-2000 pärinevad 

ühe teise meeskonna eesotsas olles 3 hõbedat. Aastatest 1994, 2004 ja 2005 on 3 Türgi meistritiitlit 

ja aastast 2003 Austria Bundesliga tiitel. Aastal 2000 oli tal tõsiseid sekeldusi politseiga ning seetõttu 

jäi asumata kodumaa rahvuskoondise peatreeneri kohale. Mis perekonnanime mehed kannavad? 

 

 

12. Küsitav “tehnikaspordisündmus” sai alguse kevadel 1998 Tallinnas. Alates 1999 toimub 2 korda 

aastas - kevadel ja sügisel. Hiljem laienes ka Tartusse. Mõlemas linnas antakse stardipauk üheaegselt 

ning kestuseks on 5 päeva.. Võitjaid ja kaotajaid on palju, kuid kõige suurem võitja on igal aastal üks 

ja sama. Mis „tehnikaspordisündmus“? 

 

13. 17.02.2003 pealkirjastas Jaan Väljaots „Õhtulehes“ küsitavast esemest rääkiva artikli „….. – 

spordiriist või mõrvavahend?“. Vastavalt reeglitele võib artikli peategelase läbimõõt olla 

maksimaalselt 2,75 tolli ja pikkus 42 tolli. Millisest „kriminaalsest“ spordivahendist kirjutas Jaan 

Väljaots veidi rohkem kui 11 aastat tagasi? 

 

14. Hispaania Liga BBVA 20st klubist on vapil loomariigi esindajaid vaid neljal – karu Club Atletico de 

Madridil, lõvi Club Atletico Osasunal. Levinuim elukas nahkhiir troonib kahe klubi, mille 

kodustaadioneid eraldab linnulennult umbes 2 km, vapil. Ühel on 6 liigavõitu (viimane 2004) ja 7 

karikavõitu (viimane 2008). Teisel tiitlid puuduvad, kuid meeskond pakkus kõvasti kõneainet, kui veel 

2011. aasta oktoobri lõpus oldi liigas esikohal, 2012 kevadel saadi kuues koht ja jõuti Euroopa 

liigasse. Täna, 5 vooru enne hooaja lõppu on küsitavad liigas 8. ja 10. kohal (punkte vastavalt 44 ja 

40). Võistlusvärvid on esimesel valge-must-valge ja teisel punane/sinine triip- sinine-sinine. Mis on 

need kaks „nahkhiireklubi“?  

 

15. Esimese küsitava auhinna sai turniiri, mis on vanim naiste siseturniir Euroopas, võitmise eest 1978 

Tracy Austin. Kokku sai ta neid 4 nagu ka Martina Hingis. Edukaim on Martina Navratilova 6 

auhinnaga. Kuni aastani 2008 võideldi küsitava eest kõvakattega väljakul, alates 2009 savikattel 

(ajaloos esimest korda sees). Mis on küsitavaks auhinnaks?  

http://pilt.delfi.ee/
http://pilt.delfi.ee/


16. 03.04.2014 toimus Pakri poolsaarel 30 km pikkusel rajal juba 11. korda võistlus, mille võitis 

vanemveebel Tarvo Tamme. Võitja nimel on ka uus rajarekord - 2.38. Teise koha sai veebel Veiko 

Sulev ja kolmanda koha esimese mittekaitseväelasena orienteeruja Armo Hiie. Reeglite järgi 

kannavad võistlejad raskusi (automaat ühe salvega pluss seljakott kaaluga vähemalt 10 kg või 

seljakott kaaluga vähemalt 15 kg). Relvaga võistlejad peavad olema kaitseväe tavavormis ja kandma 

saapaid. Relvata võistlejatel on õigus rõivaid ja jalatseid vabalt valida. Raja läbimiseks on aega 8 

tundi. Võistlus on pühendatud Scoutspataljoni taasloomise aastapäevale (29.03.2001). Mis võistlus?  

 

17. See spordivõistlus toimub Saaremaal juba 33. hooaega, 22. märtsil 2014 oli kavas 129. võistlus. 

Enim osavõtukordi võistlejana on peakorraldajal Tõnu Vaheril, kokku 117. Kuna võistlused toimuvad 

4 korda aastas ning nende toimumise aeg on seotud kindlate sündmustega (soltsiitsium ja 

ekvinoktsium), siis sealt on see pikaajaline spordiüritus ka oma nime saanud. Mis võistlus? 

 

18. Pildil olev sportlane võitis Sotši taliolümpial kulla vaid 0,003 sekundiga järgmise ees ning rikkus 

sellega ühe riigi meessportlaste kuldse täisedu sel alal. Kes on fotol? 

 

19. Äsja tõukas Mart Seim sirgetele kätele Eesti kõigi aegade suurima raskuse 236 kilo. Mitu kilo jäi 

tal puudu täna kehtivast maailmarekordist? +/- 2,5 kilo annab ühe punkti. 

 

20. Fotol olev mees (1955) teenis ainsa olümpiamedali (hõbeda) 1980 Lake Placidis laskesuusatamise 

teatesõidus. Ta on ka 1979/80 aasta MK-sarja üldvõitja. Kaks tema kõige tuntumat hoolealust on 

olümpialt kokku võitnud 12 medalit (7 + 3 + 2). Mees on juhendanud ka kolme riigi koondist. Kes? 

 



NAISED 

 

21. Kes on „näkk“ pildil? Oma riigis sai ta alastipiltide eest „nahutada“ katoliku kiriku 

noorteorganisatsioonilt, kelle toetajaks ise oli. Tema kampaania kiriku toetuseks katkestati. 

 

 

22. Piltidel olev sportlane saab homme 24-aastaseks. Ta pole veel jõudnud pikamaajooksus 

tuntumate eelkäijate tasemele, kuid Eesti kõigi aegade edetabelis on ta hõivanud siiski 4. koha 3000 

ja 5. koha 5000 meetri jooksus. Kes? 

 

 

23. Piltidel olev naine (1989) on mitmel erineval küsitlusel valitud USA kaunimate naissportlaste 

hulka. Ta on ka edukas: MM-hõbe (2011) ja OM-kuld(2012). Just tema „upitas“ USA naiskonna 

olümpiavõiduga päädinud finaali. Pääses 2012. aastal oma ala maailma parimate valimisel kolme 

nominendi sekka, kuid võitjaks ei tulnud. 

 

http://maraton.postimees.ee/644044/laura-suur-sai-usa-ulikoolide-krossijooksu-meistrivoistlustel-38-koha
javascript:;


24. Ütleme kohe ära, et fotol on kiiruisutaja Saskia Alusalu. Küsime hoopis, mis on Alusalu isiklik 

rekord 1500 m distantsil, kui võrdluseks Ants Antsoni isiklik rekord on 2.07,2? +/- 2 sekundit = 1 

punkt  

 

25. Kes on piltidel olev kaunitar, Sotši OM võitja, MK üldvõitja (2014)? 

  

   

http://olympicgirls.files.wordpress.com/2014/02/anna_fenninger_sport_magazine_ladies_february_2013_0011_uybujkfb-sized.jpg
http://olympicgirls.files.wordpress.com/2014/02/anna_fenninger_sport_magazine_ladies_february_2013_0011_uybujkfb-sized.jpg


JALGPALLI MM-d 

 

26. Euroopa jalgpallikoondistest on maailmameistriks tulnud Itaalia, Saksamaa, Inglismaa, 

Prantsusmaa ja Hispaania – kõik nad osalevad ka 2014. aasta finaalturniiril. Üheksa Euroopa 

meeskonda on läbi aegade saanud kahvatuma medali (2. või 3. koht). Neist üheksast meeskonnast 

kolm on mängus ka eelseisval MM-finaalturniiril. Millised on need kolm?  2 õiget = 1 punkt. 

 

27. Millisel MM-finaalturniiril toimus esimene penaltiseeria ja millised koondised selles osalesid? 

(kaks elementi üks punkt). 

 

28. Tänavuse MM-i alagrupiturniiril leiab aset vaid üks kohtumine, kus ühe riigi kodanik teise riigi 

peatreenerina kohtub oma sünnimaa koondisega. See mäng peetakse 26. juunil alagrupiturniiri 

viimases voorus. Treener on juhendanud ka oma riigi koondist, kuid mängijana sai ta MM-il kõrgema 

koha kui treenerina. Kes ja millise riigi koondise praegune juhendaja? 

 

29. Ernst Otto Prandella nime all (kandis hiljem ema teise abikaasa perekonnanime) sakslaste 

perekonnas 1916. aastal sündinud mees on ainus jalgpallur, kes MM-finaalturniiril löönud 4 väravat 

kaotatud mängus. See juhtus 1938. aasta MM-il, kui tema meeskond kaotas 1. ringis Brasiiliale lisaajal 

5:6. Alates 1941. aastast mängis mees Saksamaa koondises. Kahe riigi koondise 30 mängus on ta 

kokku löönud 34 väravat. Kes? 

 

30. Brasiilias toimub suvel MM-finaalturniir, kus põhjapoolseim ja lõunapoolseim mängulinn asuvad 

teineteisest seni kõige kaugemal ehk vastavalt 3 ja 30 kraadi lõunalaiust. Lõunapoolseimas linnas elab 

ligi 1,5 miljonit inimest (2010, suuruselt riigi 10.), tuntuima jalgpallurina on selles linnas sündinud 

Ronaldinho. Linna tuntuim klubi kannab nime Gremio, mis on kahel korral võitnud Copa 

Libertadorese ja sama palju kordi tulnud Brasiilia meistriks.  Mis on Brasiilia MM-i lõunapoolseim 

linn? 

 



31. NHL-is mängivatest Euroopa hokimeestest on resultatiivsuspunktide poolest parim tšehh Jaromir 

Jagr. Kui arvestada kodakondsust, on teisel kohal Teemu Selänne. Kuid Selännest on eespool üks 

1940. aastal Slovakkias Sokolces sündinud hokimees, kes lapsendatuna 8 aastaselt pärast sõda koos 

kasuvanematega kommunistlikust riigist põgenes ja Kanadasse elama asus. Mees on mänginud NHL-

is aastatel 1958-1980 ja kirja saanud 1467 resultatiivsuspunkti. Kõik need aastad mängis ta ainult 

Chicago Blackhawksis ning Stanley karikat ei võitnud. Kuid ta on Harti auhinna (põhihooaja 

väärtuslikem mängija) kahekordne (1967, 1968) ning Art Rossi auhinna (põhihooaja resultatiivseim) 

neljakordne võitja. Kuulus ka Kanada koondisse, kes 1972 pidas 8-mängulise seeria NSV Liiduga, kuid 

vigastuse tõttu osales ainult kahes mängus. Kes on see hokimees, kelle nime kannab ka Slovakkias 

Ružomberoki jäähall? 

 

32. Nagu ikka, jõuavad sponsorid igale poole ning tänavu kannab üks populaarne rahvaspordiürituste 

sari nime DFDS ........ sari. Sellesse sarja kuulub neli osavõistlust, millest üks on esmakordne. Neljast 

etapist kaks peetakse Tallinna lähistel, üks Valgamaal ja uus etapp Tartumaal. Selle sarja vanim ja 

tuntuim võistlus lahkus 2013. aastal sarjast ning tema asemele tänavune uus etapp loodigi. Sarja 

avaetapp toimub 8. juunil siit umbes 12 km kaugusel. Milline rahvaspordisari? 

 

33. Viimane Euroopa meesstaier, kelle valduses oli staadioni pikamaajooksu (5000 või 10 000 m) 

maailmarekord, hoidis tippmarki aastatel 1984-1989, kuid me ei täpsusta, kummal alal. Olümpial ning 

kergejõustiku MM-il ega EM-il pole see mees võitnud ühtki medalit, kuid krossijooksu MM-il on siiski 

pronksi (1981) saanud. Kes? 

 

34. Treenerina rekordilised 11 korda NBA meistriks tulnud Phil Jacksoni kõrval on tema elukaaslane 

aastast 1999, paar kihlus mullu jaanuaris. Kes on see naine? Kui panete kirja tema ameti, saate ühe 

punkti. 

 

35. Kellest jutt? Väljavõte ESBL-st: sünd 20. IV 1968 Tallinn, sporditegelane. Lõpetas 1986 Saku kk-i ja 

1993 TÜ arstiteaduskonna, a-st 2009 olnud TÜ sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja 

kommunikatsiooni inst-i doktoriõppes. /…/ A-st 2008 Rulluisuliidu president. Olnud 2012 Londoni 

OM-i olümpiatõrvikukandjaid. 



36. Millist spordivõistlust siin 2012. aastal jälgitakse?  

 

37. Kes on fotodel olevad 2014. aasta juunioride Euroopa meistrid? 1 õige = 1 punkt 

              

38. Märtsi lõpul selgus male MM-võistluste pretendentide turniiril, et maailmameistri Magnus 

Carlseni vastu astub taas hindu Viswanathan Anand. Turniiril sai aga teise koha mees, kes sündinud 

Carlseniga samal aastal (1990) ning keda peeti norralasega sama andekaks või isegi andekamaks, sest 

küsitav on seni male kõigi aegade noorim suurmeister (sai selleks 12 aasta ja 7 kuu vanuselt). 

Praeguste poliitiliste sündmuste valguses on eriti huvitav fakt, et mees sündis Krimmis, esindas 

alguses Ukrainat, kuid 2009 sai Venemaa kodakondsuse ning aastast 2010 esindab oma uut 

kodumaad. Kes? 

 

39. Paljude riikide jalgpalli meistriliigad kannavad lihtsalt nimetusi meistriliiga, kõrgliiga (Premier) või 

superliiga, kuid on ka sponsori nime kandvaid liigasid. Millise riigi meistriliiga kannab nime SMScredit 

Virsliga?  

 

40.Kohalik küsimus: just Sakust on tuule tiibadesse saanud sportlaste dünastia, kuhu kuuluvad 

praegune tegija Gert, tema isa Andres, onu Indrek ja vanaonu Rudolf. Rääkimata sellest, et kõik on 

tulnud mitmeid kordi Eesti meistriks, on neil ka rahvusvahelisi või üleliidulisi saavutusi. Mis on 

meeste ühine perekonnanimi? 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fXxE7DOMp06sUM&tbnid=VNB8xBiWRNJ1UM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsport.err.ee%2Fv%2Flaskesuusatamine%2F811e66cf-769a-4946-a3e7-0e3115115e9c&ei=D3xOU6fSNIK84AT_q4DwBw&bvm=bv.64764171,d.bGE&psig=AFQjCNFW4FhnjWGkD1FjxbiZ2snWSoM0Bw&ust=1397738834450324
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41. Sotši OM-i ajal teatas Maris Cakars Postimehele, et Jurlova suuskadega jäänuks Bjørndalen 

medalita. Ta ei mõista, miks sunnitakse noort neidu, Darja Jurlovat, piinlema ….. suuskadel, mis 

jäävad allamäge seisma. Küsitav spordivarustuse tootja alustas tegevust 1945. aastal, eelmisel 

hooajal oldi Hiina murdmaakoondise ametlik suusasponsor. Eestis on ametlik maaletooja Pärnus asuv 

A2K Sport OÜ. Esimesed olümpiakullad võideti 1972 Sapporos – Juri Skobov, Vladimir Voronkov. 

Praeguseks „esindusnäoks“ võib pidada kahekordset sprindi MK etapivõitjat Mona-Lisa Malvalehtot. 

Mis firma?  

 

42. Ilmselt maailma tuntuima triatlonivõistluse Hawaii Ironmani võitnud, belglane Frederik (sündinud 

1979) on ka valitsev meister. Tema kaasmaalane Luc (sündinud 1969) võitis Havail aastatel 1996 ja 

1999 ning on nüüd noorema mehe treener. Tegemist ei ole vendade ega isegi sugulastega. Mis on 

kahe belglasest Ironmani võitja ühine perekonnanimi? 

 

43. Vasakpoolsel pildil olev Reanne Evans (1985) on sel alal vaieldamatult edukaim naissportlane, 

aastatel 2005-2013 tuli ta 9 korda järjest maailmameistriks (sellist tulemust pole ühelgi 

meessportlaselgi ette näidata). 2014 MM toimub 18-22.04 Leedsis. Parempoolsel pildil on tema tütre 

isa, kes osaleb päev hiljem algaval meeste MM-l umbes 30 miili kaugusel, omades seal 15. asetust 

(ehkki jooksvas reitingutabelis on 14. kohal). Nimetage spordiala, samuti parempoolsel pildil olev 

sportlane.  

 

44. Küsitav PERH-is töötav tunnustatud ortopeed on Eesti jalgpallikoondise arst ning mitmete 

rahvaspordiürituste (sh SEB Maijooks ja SEB Tallinna Maraton) meditsiiniteenistuse juht. Kellele tema 

nimi meelde ei tule, võib abiks olla teadmine, et küsitava perekonnanimi on liitsõna, mis koosneb 2 

Eesti poliitiku nimedest. Üks on praegu ametis olev minister, teine oli Riigikogu liige 2001-2011, 

samuti ühe eduka spordialaliidu president aastatel 2008-12. Kes on küsitav arst? 

 

45. Valgevene oli viie kullaga Sotši olümpia edukuselt kaheksas riik. Darja Domratševa võttis naiste 

laskesuusatamises ¾ individuaalkuldadest, kuid oli üks distsipliin, kus Valgevene tegi puhta töö, 

võites nii meeste kui ka naiste kulla. Mis distsipliin (mitte ala tervikuna) tõi Valgevenele täisedu? 
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GEOGRAAFIA 

 

46. Kuulsa Austraalia tennisisti, slämmiturniiride 12-kordse võitja Roy Emersoni nimeline staadion, 

mis valmis aastal 1991, ei asugi tema kodumaal. Emerson on selles3200 elanikuga linnakeses, kus 

tenniseturniiri peetakse ligi 100 aastat (alates 1915), võitnud 5 korda. Austraallane on samas 

korraldanud ka omanimelisi tenniselaagreid. Alates 1990. aastast kuulub liivaväljakutel mängitav 

turniir ATP Touri võistluste hulka ja peetakse juulikuus. 2004. aastal võitis Roger Federer, kellele 

kingiti auhinnaks lehm. Viimane võitja ehk tänavune tiitlikaitsja on Mihhail Južnõi. Samal staadionil 

on peetud ka rannavõrkpalli MK-etappe ja 2007. aastal MM-võistlused, kus Kristjan Kais ja Rivo Vesik 

said 5. koha.  Kus asub Roy Emerson Arena? 

 

 

47. Seda linna (elanikke 182 548, aasta 2013) Poola kaguosas võib nimetada riigi võrkpallpealinnaks. 

Linnast on pärit Poola vanim klubi (asutatud 1904 või 1905), mis praegu kannab nime Asseco Resovia 

ja on riigi valitsev võrkpallimeister. Praegu on Alam-Karpaatia vojevoodkonna pealinn, aga enne 

Molotov-Ribbentropi pakti (1939) Lvovi vojevoodkonna pealinn. Eestiga on linn seotud nii palju, et 

meie võrkpallikoondis mängis seal 2005. aasta suvel MM-valikturniiri, kus kaotas Poolale, Venemaale 

ja Bulgaariale. Mis linn? 

   



48. Kas mäletate, millises suusakuurordis leidis aset Michael Schumacheri traagiline kukkumine mullu 

29. detsembril? Asub Prantsusmaal Tarentaise'i orus, mida loetakse kõige suurema suusakeskuste 

arvuga piirkonnaks maailmas. Albertville'i olümpial (1992) peeti selles paigas osa jäähokiturniiri 

mängudest ning naiste mäesuusatamine. Lõppenud hooajal (2013-14) seal mäesuusatamise MK-

etappi ei peetud, kuid mullu oli kavas naiste kiirlaskumine ja kahevõistlus. 2015 talvel on see paik 

valitud koguni MK-sarja finaali toimumiskohaks. Milline talikuurort? 

 

49. Tallinna lähiümbruses (ca 20-30 km kaugusel) paikneb kolm golfikeskust. Rohkem teatakse ilmselt 

Niitväljat ja Jõelähtmet, kuid on veel üks Tallinn – Tartu maantee ääres, mis ise reklaamib ennast kui 

Tallinna kesklinnale kõige lähemal asuvat golfiväljakut. Ajakirjaniku ja golfimängija Jaan Martinsoni 

hinnangul on see looduslikult kõige kaunim golfiväljak (vaata fotot!). Sinna sõitmiseks tuleb enne 

Vaidat keerata ida suunas. Golfikeskusega samanimelises külas elab 2009. aasta andmetel 49 inimest, 

küla kuulub Rae valda. Mis väljak? 

 

 

50. Üks nendest on oma riigi pikim ja suurim. Algab … Alpide läänenõlvadelt ja suubub Alexandrina 

järve, mis nime saanud printsess Alexandrina Victoria (hilisema Ühendkuningriigi monarhi 1837-

1901) järgi. Kesk- ja alamjooksul voolab tasandikul. Teise pikkus on 6 jalga ja 3 tolli (ca 190,5 cm). Ta 

kuulub oma tegevusalal maailma teravamasse tippu, kuid päris esimene pole veel olnud. Teda peeti 

parajaks luuseriks, kuid pühapäev 05.08.2012 muutis kõik ning tast sai peaaegu rahvuskangelane. 

Teise perekonnanimi kattub esimese nimega. Mis nimi? 

  

 

 

 

 

 



VASTUSED 

 

1. Troy Aikman          AP 

2. Jaak Lipso, roll Janis Kruminš        AP 

3. Dennis Rodman          AP 

4. Herb Brooks          AP 

5. Jake LaMotta          AP 

6. Nikola Vucevic          AP 

7. Skimboarding          TL 

8. Korea, India          MS 

9. Tatjana Jaanson         TL 

10. Under Armour          MS 

11. Daum (Toomas Daum ja Christoph Daum)      TL 

12. (Kaubamaja) osturalli         TL 

13. Pesapallikurikas         TL 

14. Valencia CF, Levante UD        TL 

15. Porsche 911 Carrera (Porsche Tennis GP auhind), Porsche 911 – 1 p   TL 

16. Scoutsrännak          TL 

17. pööripäevajooks(ud)         MS 

18. Zbigniew Brodka         AP 

19. 27,5 kg   MR 263,5 kg Hossein Rezazadeh, Ateena OM 2004   AP 

20. Klaus Siebert          AP 

21. Agnieszka Radwanska         AP 

22. Laura Suur          AP 

23. Alex Morgan          TL/AP 

24. 2.04,28           AP 

25. Anna Fenninger          MS 



26. Holland, Portugal, Horvaatia        AP 

27. 1982 Saksamaa ja Prantsusmaa  poolfinaalis     AP 

28. Jürgen Klinsmann, USA koondise treener      AP 

29. Willimowski          AP 

30. Porto Alegre          AP 

31. Stan Mikita          AP 

32. järvejooksude sari         AP 

33. Fernando Mamede Portugali jooksja, MR 10 000m jooksus 27.13,81  AP 

34. Jeanie Buss, Los Angeles Lakersi president      AP 

35.  Evelin Ilves          MS 

36. Chelsea ja Müncheni Bayerni vahel toimunud UEFA Meistrite Liiga finaalmäng Münchenis   AP 

37. Tuuli Tomingas, Rene Zahkna  laskesuusatamises    MS 

38. Sergei Karjakin          AP 

39. Läti           AP 

40. Krestinov          AP 

41. Peltonen          MS 

42. Van Lierde          AP 

43. snooker, Mark Allen         MS 

44. Kaspar Rõivassepp         MS 

45. vigursuusatamise hüpped (õige ka freestyle'i hüpped)     Alla Tsuper, Anton Kušnir AP 

46. Gstaad           AP 

47. Rzeszow          AP 

48. Meribel           AP 

49. Suuresta          AP 

50. Murray           TL 

 

Küsimuste autorid Toomas Lokk, Ants Põldoja, Marko Siil 


