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1.

Britid on jalgrattaspordis pannud maailma
üha rohkem endast kõnelema, eriti just
Tour de France'iga seoses. Pildilt vaatab
teile vastu ainus Suurbritannia jalgrattur,
kes on kandnud kõiki erinevaid Tour de
France'i särke. Samuti oli ta esimene britt,
kes kandnud liidrisärki kõigil kolmel
suurtuuril. Lisaks on ta 5 aastat olnud Janek
Tombaku
tiimikaaslane
ja
saanud
maanteesõidu
MM-võistlustelt
kaks
hõbemedalit. Kes?

2.

Kui N Liidu korvpallikoondis 1967. aastal Helsingis järjekordselt Euroopa meistriks krooniti,
tervitati Eestis ka nelja kalevlast kui vastset Euroopa meistrit. Olgu öeldud, et ühelegi neist ei
jäänud see medal tiitlivõistlustelt ainsaks. Kes olid need neli eesti korvpallurit, kelle Aleksandr
Gomelski EM-iks koondisse kutsus? (3 õiget - 1 punkt)

3.

Septembris tippspordist loobumisest teatanud Triin Aljand võitis
pika basseini tiitlivõistlustelt mäletatavasti vaid ühe medali –
hõbeda 50 m liblikujumises 2012. aasta EM-võistlustel
Debrecenis. Kuld jäi 28 sekundisajandiku kaugusele ja selle sai
eestlannast kaheksa aastat noorem rootsi piiga, kes tänaseks
kogunud pika raja MM-ilt 2 ja EM-ilt 4 kulda (neist esimese sai
ta EM-ilt juba 14-aastasena!). 100 m liblikujumises on ta kaks
korda parandanud ka maailmarekordit. Kes?

4.

Teemu Selänne alustas üleeile oma 22. hooaega NHL-is. Neist suurema osa on 43-aastane
soomlane olnud Anaheim Ducksi (varasem Mighty Ducks) ründeliini täht. Kolmeks hooajaks
põikas Selänne ka San Jose Sharksi ja üheks Colorado Avalanche’i. Aga milline NHL-i klubi
soomlase 1988. aasta drafti 10. valikuna endale sai? Selänne liitus selle meeskonnaga 1992.
aastal ning mängis seal oma neli esimest hooaega NHL-is.

5.

Tänapäeval on suusasprint suures osas selle ala spetside valitseda. Kui aga rahvusvaheline
suusaliit FIS hooajal 1996/1997 esimest korda sprindiarvestuses väikesed kristallgloobused välja
jagas, saatis edu neid, kes ka distantsisõidus silma paistsid. Kes võitis esimese sprindikarika
meeste ja kes naiste arvestuses? Meesterahvas on MK-sarja võitnud korduvalt ka üldarvestuses,
naisterahvas aga on saanud hooaja kokkuvõttes neli korda teise koha.
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6.

See näitsik võitis tänavu maailmakarikavõistlused.
Ühtegi etapivõitu küll ei tulnud, kuid kaks 2. ja kaks
4. kohta ning üks 5., 7., 8. ja 9. koht andsid siiski
kokku konkurentidest suurema punktisumma. Kes?

7.

Olümpiamängude kavas olnud spordialadest ulatub ühe minevik võistlusspordina pea 300 aasta
taha. Aastal 1740 pärjati sel spordialal esimeseks maailmameistriks prantslane Clergé de Elder.
Esimestel aastakümnetel oligi jäme ots prantslaste käes, aga 19. sajandil hakkasid domineerima
ka britid ja ameeriklased. Hetkel kannab meeste MM-tiitlit Robert Fahey Austraaliast ja naiste
oma Claire Vigrass Suurbritanniast. Millisest spordialast on jutt?

8.

Kui 1979. aastal alguse saanud autoralli individuaalsete
MM-võistluste senises ajaloos pole ükski Ida-Euroopa
piloot meistritiitlini küündinud, siis alates 1953. aastast
peetavate Euroopa rallimeistrivõistluste võitjate listis on
selline mees olemas. Vana Maailma parim rallisõitja oli ta
1966, 1967 ja 1971, lisaks teenis too 1930. aastal
sündinud piloot ka kolm hõbemedalit (1968, 1969, 1972).
Tema sõiduriistadeks olid Steyr-Puch, Porsche erinevad
mudelid ja lõpuks BMW. Küsitav on edukas olnud ka
pärast võidusõitjakarjääri lõppu, 1996. aastal sai just
temale kuuluv firma esimesena Ida-Euroopas õiguse
toota Mercedes-Benzi väikebusse Vito. Kellest on jutt?

9.

Kes eesti maadlejatest on saanud olümpiamängudelt ja MM-võistlustelt kokku kõige rohkem
medaleid? Arvesse lähevad vaid Kreeka-Rooma maadlus ja vabamaadlus, igasugu ranna- ja
vöömaadlused asjasse ei puutu.

10.

Sellise karika pärast on ühte jalgpalliturniiri peetud alates 2003. aastast,
selle ellukutsujad olid šotlane Mel Young ja austerlane Harald Schmied. Kaks
korda on turniiri võitnud Itaalia ja Šotimaa, valitsev tšempion on aga Tšiili,
kes mullu Mehhikos peetud turniiri finaalis alistas võõrustajate koondise 8:5.
Lisaks nimetatutele võib võitjate nimistust leida ka Austria, Venemaa,
Afganistani, Ukraina ja muidugi Brasiilia esinduse. Milline jalgpalliturniir?
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11.

Selle aasta alguses oli neist kahest vennast
maailma spordiajakirjanduses päris palju juttu.
Mis on pildil platsile vaatavate Jimi ja Johni
ühine perekonnanimi?

12.

Tennise USA lahtistel meistrivõistlustel New Yorgis on Arthur Ashe’i nimeline väljak kõige
tähtsam mänguplats aastast 1997. Maailma suurimale tennisestaadionile pääseb korraga mängu
vaatama 22 547 inimest. USA lahtiste endisele peastaadionile mahtus omal ajal 18 000 vaatajat
ning hetkel on see oma 10 000 kohaga Flushing Meadowsi tennisekompleksi suuruselt teine
mänguväljak. Kelle nime see väljak kannab? Vihjeks niipalju, et tennisemängus platsile nime
andja oma kuulsust ei saavutanud.

13.

Crocodile Trophy nime kandvat jõuproovi peetakse selle spordiala ühe
võistlusala maailma “kõige raskemaks, pikemaks ja seiklusrikkamaks”
võistluseks. Krokodilliauhinna pärast on heideldud alates 1995. aastast
ning neli korda on selle ihaldatud auhinna enda valdusse saanud
hollandlane Jaap Viergever. Viimati toimunud võistlusel saavutasid
kaksikvõidu tšehhid Ivan Rybařík ja Ondřej Fojtík. Algselt plaanis
võistluse mõtte algataja austerlane Gerhard Schönbacher tema hullust
ideest innustunud huvilised kokku kutsuda Vietnami, kuid peatselt selgus, et selles riigis pole
võimalik midagi sellist korraldada. Uueks kohtumispaigaks valiti Austraalia ning seal on ka kõik
korrad võisteldud, igal aastal erinevas kohas. Millise spordialaga Crocodile Trophy’l osalejad
tegelevad?

14.

See tulevane kindral sündis 1923. aastal Järvamaal Käru vallas. 1941 astus ta Punaarmeesse,
Suures Isamaasõjas sai ta kaks korda raskelt haavata, kuid noort ja tugevat poissi see ei
kõigutanud. Peale sõda saavutas ta kergejõustikus häid tulemusi. 1946. aastal tuli ta 4 x 400 m
teatejooksus Eesti meistriks, oma mälestuste järgi on ta saanud veel ühe pronksmedali. Häid
tulemusi saavutas ta ka Nõukogude Armee meistrivõistlustel. Tubli spordipoiss tegi karjääri ka
sõjaväes, saades 1970. aastal sõjateaduste doktori kraadi ning 1977 kindralmajori aukraadi. Kes?

15.

Hää tahtmise olemasolul võiksid kaks Eesti praegust pallimängutippu
kaugel Venemaal moodustada väikese Eesti seltsi. Rahakate Permi klubide
ukse lõi esimesena lahti Konstantin Vassiljev, kes alates 2011. aastast
kuulub Venemaa meistrisarjas mängiva Permi jalgpalliklubi Amkari
ridadesse. Sellest suvest on Eesti võrkpallikoondise ründaja Oliver Venno
tööandjaks Venemaa superliigas mängiv võrkpalliklubi. See 1983. aastal
asutatud klubi on varem kandnud nimesid Lutš, SKIF-Amkar, Amkar ja
Uralsvjazinform. Praegune nimi võeti endale 2006. aastal. Küsimegi, mis
on Venno koduklubi praegune nimi?
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16.

Murdmaasuusatamise MM 2001 Lahtis on võistlus, mida soomlased
hea meelega oma mälust kustutaksid. Veredopinguga vahele jäänud
põhjanaabrite suusakuulsused pidi loovutama nii mõnegi medali.
Kõige kallimaks oli neist kindlasti meeste teatesõidu kuldmedal.
Soomlaste neljast teateviijast üks osutus aga siiski süütuks
kannatajaks, sest tema organismist keelatud aineid ei leitud.
Täiskasvanute tiitlivõistluste medalita see juristiharidusega mees
(pildil) oma suusatajakarjääri jooksul siiski ei jäänud, sest Nagano
olümpial 1998 kuulus ta koos hilisemate patustajatega pronksi
teeninud teatenelikusse. Lisaks sai 1971. aastal sündinud 9-kordne
Soome meister veel pronksi 1991. aasta juunioride MM-i 10 km
klassikasõidust ning jõudis hiljem MK-sarja etappidel kolm korda
esikolmikusse. Kes?

17.

Eesti Olümpiakomitee taastegevuse algusest on organisatsiooni peasekretäri ehk tegevjuhi
ametis olnud vaid neli meest. Siim Suklesest sai kõige pikema staažiga peasekretäri (2000–2012)
Toomas Tõnise mantlipärija 2013. aasta jaanuaris. Kes olid enne neid EOK peasekretärid?
Esimene neist pidas seda ametit aastatel 1989–1997, teine 1997–2000.

18.

Küsitav on ainsa korvpallurina võitnud nii Eesti,
Läti kui Leedu meeste meistriliiga. Kõigepealt
tegi ta sellise teo ära Leedus, siis Lätis ja lõpuks
ka Eestis. Lisaks on ta oma kodumaa klubiga
Euroliiga võitja. Kes?

19.

See on väikseim riik, mille üks linn on kunagi kandideerinud olümpiamängude läbiviimisele. Riigi
elanike arv on ca 85 000, neist ligi pool elab kandidatuuri esitanud linnas, mis on ühtlasi ka riigi
pealinn. Tegemist on oma maailmajaos merepinnast kõige kõrgemal asuva pealinnaga. Mis riik
ja mis linn?

20.

Kui Michael Schumacher 2002. aastal viiendat
korda F1 autode ringrajasõidus maailmameistriks
krooniti, edestas ta 17 etapi kokkuvõttes teise koha
teeninud pilooti 67 punktiga. Ei varem ega hiljem
pole maailmameistri ja hõbeda saanu punktivahe
olnud nii suur. MM-tiitel jäigi tol mehel võitmata,
aga teise hõbeda sai oma karjääri jooksul 11 GPvõitu teeninud võidusõitja ka kaks aastat hiljem
(taas Schumacheri järel, kuid seekord “ainult” 34
vähempunktiga) ning pronksi 2001 ja 2009. Kes on
see F1-ajaloo kõige “lootusetum” hõbedavõitja?
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21.

Selle luksuskellasid valmistava Šveits firma toodangut peab Diego
Maradona nii võrratuks, et on need tiksujad kinnitanud lausa oma
mõlemale randmele. Kuulus argentiinlane pole aga šveitslaste ainus
“spordiprojekt”. 2008. aastal tehti diil Manchester Unitediga ja Old
Traffordi tablool ilutseb praegugi see logo, sama aasta jalgpalli EM-i
finaalturniiril kandsid selle firma ajanäitajaid mänge teenindanud
kohtunikud, 2010. ja 2014. aasta jalgpalli MM-il oli ja on firma ametlik
ajavõtja. 2010 kinnitati šveitsi kellatootja F1 MM-sarja ametlikuks
kellavalmistajaks ja 2013. aastast ehib see logo ka Ferrari F1 autot.
Mis firma?

22.

Alates 1931. aastast peetavatel mäesuusatamise MM-võistlustel on medalivõiduni jõudnud 22
riigi suusatajad. Väljastpoolt Euroopat on neid riike vaid neli. USA-d ja Kanadat me loomulikult ei
küsi, kuid kes on ülejäänud kaks? Ühel neist on kontol üks kuld ja üks pronks, teisel vaid üks
pronks.

23.

See aastatel 1973–1978 Põhja-Ameerika profiliigades ABA ja
NBA San Antonio Spursi värve esindanud korvpallur käis
1974. aastal 23-aastasena Tallinnas USA koondise abitreenerina. 10. detsembril 2010 sai temast seitsmes NBA
treener, kes on oma tiimidega kogunud vähemalt 1000
võitu. Kes?

24.

Rootsi meistrit jäähokis on selgitatud alates 1922. aastast. Kokku on meistrimedaleid antud 16
erinevale klubile ning ka kõige edukama klubi meistritiitlite arv on 16. Rekordvõitjast klubi pole
viimasel tosinal aastal enam Rootsi liiga tipptiimide sekka kuulunud, seni viimane meistritiitel
pärineb 2001. aastast, finaalseeriasse jõuti viimati 2010. aastal. Tunamullu langeti II liigasse ja
seal mängitakse ka praegu. Klubi kuulsamad mängijad on olnud Roland Stoltz, Charles Berglund,
Sven Tumba, Jens Öhling, Lars Björn, Håkan Södergren, Mikael Johansson ja Thomas Eriksson.
Sama spordiklubi jalgpallimeeskond on Rootsi meistriks kroonitud 11 korda, viimati 2005. Milline
klubi?

25.

Kellele kuulub tänavusest aastast selline tulemuste seeria: 11,39 - 7.09 - 15.35 - 1.89 - 53,28 14,69 - 55.77 - 4.53 - 57.11 - 5.03,97?
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26.

Maailmas on vaid üks olümpiamänge
korraldanud linn, kus mängude peaareen
asub Pierre de Coubertini tänaval (täpne
aadress 4549 Pierre de Coubertin Avenue). Ja
nagu sellest oleks veel vähe – samas linnas on
veel ka kaks olümpiaisa nime kandvat kooli.
Mis linn?

27.

See meeskondlik seeriavõistlus kulges Eestis läbi hooaja mai algusest kuni oktoobri keskpaigani
ning kandis teist aastat järjest korraldaja ja sponsori järgi KJK-Garmini nime. Võisteldi alati
kolmapäeviti, kokku peeti 20 jõuproovi. Auhindu jagati iga viie etapi järel. Iga arvestusgrupi
esikolmik sai väärikad autasud ning ei unustatud ka eriti viisakaid, visasid ja end heast küljest
näidanud meeskondi. Pärast võistlust oli võistlejatel võimalus ühiselt keha kinnitada ning
toimunut analüüsida. Kohale oli toimetatud teler, millest sai äsjaseid sündmusi üle vaadata.
Millise spordiala esindajad oma suve nii sisukalt sisustasid?

Legendaarne Muhammad Ali kaotas oma profipoksija
karjääri jooksul peetud 61 kohtumisest vaid 5 ning kõik
need erinevatele vastastele. Ali alistajatest kolm – Joe
Frazier, Ken Norton ja Trevor Berbick – liiguvad
tänaseks juba taevastes sfäärides. Jäänud on kaks. Üks
neist, olümpiavõitja, naudib tagasihoidlikku elu
Columbuses (Nebraska), teine paigutas poksiringis
teenitud raha äridesse ja on oma kodulinnas Eastonis
(Pennsylvania) jõukal järjel. Kes on need mehed?

28.

29.

See motokrossilegend krooniti 250 cm3 mootorrattal maailmameistriks
kuuel korral. Esimene tiitel tuli talle õige noorelt, 1964. aastal võitis
21-aastane noorhärra erasõitjana ČZ-i juhtides. Siis oli tiitlivõitudel
paar aastat vahet, millele järgnes 1968–1972 tõeline valitsemisaeg.
Tšehhide ja jaapanlaste (Suzuki) tehnikat kasutades tuli ta viis korda
järjest veerandliitriste klassis maailmameistriks. Tema 50 etapivõitu
suutis alles 2004. aastal ületada Stefan Everts. Füüsiliselt väga
tugevana ta mototrennile väga suurt rõhku ei pannud. Oli kibe
ahelsuitsetaja, kes ei häbenenud ka stardirivis oodates sigaretti läita.
Kes?

30.

Kes laulab?
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31.

Selle spordiala MM-võistlused (alates 1955. aastast) ja olümpiavõistlused on kindlalt olnud
eurooplaste valitseda. Vana Maailma selle ala harrastajate eest on MM-tiitli napsata suutnud
vaid kanadalane Miroslav Zajonc ning ameeriklased Wendell Suckow ja Erin Hamlin. Mis
spordiala?

32.

See iidne gaeli-iiri päritolu mäng on oma sünnipaigas praegugi ääretult populaarne. Wikipedia
teatel kogunes 2009. aastal kohalike meistrivõistluste finaalmängu Dublini Croke Parki
staadionile jälgima 82 000 pealtvaatajat. Mängu mängitakse aga ka üle maailma paikades, kus
iirlastel suur kogukond. Spordiala meenutab mitmeski mõttes maahokit, kuid palli (iiri k. sliotar)
aetakse taga siiski veidi suurema kepiga (caman) ning punkte teenib ka palli üle väravalati
virutades. Mõlemas võistkonnas on korraga platsil (130-145 x 80-90 m) 15 mängijat. 1904. aastal
St. Louisis oli küsitav ala esimest ja viimast korda ka olümpiamängude kavas, tõsi, näidisalana.
Mis mängust on jutt?

33.

Kui iseseisva Eesti meeskergejõustiklased on lageda taeva all peetavatel MM-võistlustel aastatel
1993–2013 esikaheksasse jõudnud kokku 17 korda ja võitnud 8 medalit (neist 5 on Gerd Kanteri
omad), siis siinsed kergenaised on Top 8-sse küündinud vaid kahel korral. 2003. aastal hõivati
seitsmes ja 2009. aastal kaheksas koht. Kes olid need kanged naised? (1 õige, 1 punkt)

34.

Kes on pildil olev Euroopa “rekordimees”?
3. aprillil 1971 sündinud mees on korduvalt
võistelnud ka eestlaste vastu, lisaks kodumaale on ta oma oskusi rakendanud ka
Austrias, Inglismaal ja Venemaal.

35.

Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon ITF on tennise maailmameistreid nimetanud alates 1978.
aastast. Naistest on rekordilised seitse korda võidutsenud Steffi Graf, edukaimal mehel on tiitleid
ühe võrra vähem. Kes on meestest 6-kordne maailmameister tennises?
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36.

Vincenzo Nibali üritas lisaks Giro d'Italiale võita tänavu ka Vueltat, kuid itaallase head kavatsused
nurjas 41-aastane ameerika veteran Chris Horner. Nibali edu korral olnuks ta viimasel
veerandsajandil alles neljas jalgrattur, kes võidutsenud ühel aastal kahel suurtuuril kolmest.
Ühte neist võitjatest näeb kahel rattal kihutamas ka praegu, ülejäänud kahte enam mitte.
Nimeta kolm ratturit, kes on viimase 25 aasta jooksul ühel hooajal võitnud kaks suurtuuri.

37.

Kõrvalolev pilt on tehtud tänavu suvel
Moskvas, kus peeti ühe spordiala MKvõistlusi. Võisteldi mitmel alal ja ka
mitmevõistluses. Parempoolne mees on
paljukordne maailmameister Aleksandr
Babitš Ukrainast, keskel seisab venelane
Gennadi Skatkov. Meie tahame aga
teada, kes on vasakpoolne mees?
Harjumaa elanik tegi Moskvas oma elu
parima võistluse, sest ta krooniti
sealsetele spordiplatsidel kolmekordseks
võitjaks! Küsitav on võitnud EM-idelt 3 ja MM-idelt 6 medalit, tema lemmikala katuseorganisatsioon on EOK liige. (Õige ala – 1 punkt).

38.

Ujumise pika raja MM-võistluste ajaloos on kolm korda juhtunud nii, et üks ujuja kogub samalt
MM-ilt vähemalt kuus kuldmedalit. Kes ja mis aastal sai esimesena sellega hakkama? (1 õige, 1
punkt)

39.

Pildil on ühe spordiala kaitsekiivrid, nende tootjafirmad on enamasti Cascade, Warrior, Brine ja Riddell.
Millise spordiala peakaitsmed?

40.

Eesti meeste korvpallikoondis debüteeris Euroopa meistrivõistlustel teatavasti 1937. aastal Riias.
Läti pealinnas peetud viiest mängust võideti kolm ja saadi viies koht. 3. mai õhtul kell 21 alanud
debüütmängu võitsid eestlased 44:15. Aastaid hiljem krooniti meie meeste toonane vastane
korra ka Euroopa meistriks, lisaks võideti EM-ilt ka veel üks pronksmedal. Olgu aga kohe öeldud,
et 2015. aasta EM-i finaalturniiril ei saaks meie esindus selle riigi koondisega enam mingi nipiga
vastamisi minna. Kelle vastu pidas Eesti meeskond oma avamängu EM-il?
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41.

Ta oli profipoksi pahadest poistest üks pahamaid. Tänavu 1.
septembril 44-aastaselt surnud iiri-indiaani poksiässa iseloomustasid
paljud
pahandused
liikluses,
kaklused,
narkootikumid ja ebaseaduslikud relvad. Profipoksijana pidas ta
52 matši, milledest kaotas vaid 3. Tuli 1993 WBO-versioonis
raskekaalu maailmameistriks. Tema karjäärile pani põõna 1996.
aastal avastatud HIV. Kümme aastat hiljem pöördus ta korraks
poksiringi tagasi, väites, et proov oli negatiivne. Filmimaailmas
tegi ta endale nime “Rocky V-s” osaledes. Kellest on jutt?

42.

Õndsa N Liidu aegadel oli kombeks korraldada igat masti kutsemeisterlikkuse võistlusi ning
paljud neist kandsid ka suurriigi meistrivõistluste austavat tiitlit. Autospordis oli üheks selliseks
näiteks nüüdseks unustusse vajunud autode mitmevõistlus. Volga ja GAZ 51 roolis selgitati
meistreid nelja ala kokkuvõttes. Neist kaks esimest, ökonoomsus- ja vigursõit, olid otseselt
seotud auto juhtimisega, aga ülejäänud kahe ala oskamist sohvritel igapäevatöös vaevalt vaja
läks (vähemalt Eestis mitte). Mis olid mitmevõistluse kolmas ja neljas ala?

43.
Õnnelik treener (keskel) kaisutamas oma kahte
andekaimat õpilast. Mis prillidega mehel endal
kunagi tiitlivõistlustel tegemata jäi, saavutasid
nüüd tema õpilased. Kes on see Kuubal
sündinud, aga oma karjääri jooksul peamiselt
New Yorgis ja Bostonis mehetegusid teinud
praegu 55-aastane õnneseen?

44.

Sõja-eelse Eesti jalgpallikoondise legendaarne puurilukk Evald Tipner (1906-1947) krooniti
kaheksa korda Eesti jalgpallimeistriks. Talviti harrastas Tipner jääpalli ning võitis sel alal seitse
Eesti meistritiitlit. Mitmekülgse spordimehena lõi ta Eesti meistrivõistlustel kaasa ka
kergejõustikus, kuid sel spordialal jäi tal kuldmedal saavutamata. 1926. aasta meistrikatel jäi
hõbeda saanud sihvakal (194 cm) noorhärral sellest vajaka 21 cm, aasta hiljem pronksmedalit
teenides 58 cm. Millisel kergejõustikualal Tipner kaks korda medalimeheks kerkis?

45.

Kui eelmisel aastal küsisime maailma esimese F1 naispiloodi kohta, siis tänavu tahame teada
esimese naistiimijuhi nime. Oktoobris 2012 Sauberi F1 meeskonna juhiks nimetatud naisterahval
on küll Austria kodakondsus, kuid sündinud on see juristiharidusega ametnik 1971. aastal hoopis
Indias, kust Narangide pere 1979. aastal Viini elama kolis. Oma praeguse perenime sai küsitav
1990-ndate lõpus saksa advokaadi Jensiga abielludes. Kuidas on Sauberi tiimijuhi nimi?
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46.

Sellel 2009. aastal tehtud naiskonnapildil on tegijad – samal aastal tuldi maailmameistriteks ja kolm
aastat hiljem Londonis ka olümpiavõitjateks. Mis riigi ja millise spordiala naiskond?

47.

Kes on see tänavune kahekordne
maailmameister?

50.

48.

See Narvas sündinud (1972) ning põhiliselt ka Narvas
mänginud jalgpallur tegi tänavu 15. juulil Eesti
Meistriliigas kaasa rekordilise 500. mängu. Praeguseks
on see number kindlasti ületatud. Kes?

49.

Mida tähendab judos termin shido?

Kergejõustiku MM-võistlustel Moskvas jäid maailmarekordid küll sündimata, kuid
meistrivõistluste rekordeid kolmel alal siiski uuendati. Meestest sai sellega hakkama
kõrgushüppaja Bogdan Bondarenko (2.41), naistest Jamaica 4 x 100 m teatenelik (41,29) ning
veel ühe individuaalala võitja. Kes? (Õige ala – 1 punkt)
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51.

See Jaapani tõsteperekond on kolme peale võitnud
olümpiamängudelt 2 kulda, 2 hõbedat ja 1 pronksi. Tütar
Hiromi on saavutanud edu kõige õblukesemate daamide
seltskonnas. Kuni 48 kiloste seas tuli talle hõbemedal
Londoni OM-il 2012, lisaks on tema saavutuste listis ka
pronks 2006. aasta MM-ilt. Teda juhendab isa Yoshiyuki, kel
on 1968. aasta Mexico City olümpialt pronks kuni 60- kiloste
meeste seas. Kirkamad medalid sai ta MM-ilt, tulles 1969 ja
1971 maailmameistriks. Tõsteajaloos on kuulsaim siiski
hoopis Hiromi onu ja Yoshiyuki vend Yoshinobu, kes tulnud
kuus korda maailmameistriks (1962-1968) ja kaks korda
olümpiavõitjaks (1964, 1968), lisaks saanud veel hõbeda
1960. aasta olümpialt. Mis on nende ühine perekonnanimi?

52.

Lätis on külgvankriga mootorrataste krossi MM-etappe
peetud 25 korral, mõnel aastal isegi kaks korda ning alati on
lõunanaabrite pool ohtralt osalenud ka Eesti selle ala
harrastajaid. Kui 18 aastal on krossihuvilisi kokku meelitanud
teada ja tuntud hüdroelektrijaama- ja motolinn Kegums, siis
ülejäänud 7 etappi on peetud ühes teises Läti linnas.
Millises?

53.

NSV Liidu noortekoondiste koosseisus Euroopa meistrivõistlustel mänginud eesti korvpalluritest
jäi tema ainsana medalita, ehkki osales nii kadettide kui ka kolm aastat hiljem juunioride EM-il.
Mõlemal korral jäi Liidu koondise laeks viies koht, ehkki lisaks küsitavale mängisid koondises
mitmed hiljem tuntud korvpallurid (Jevgeni Pašutin, Elšad Gadašev, Dmitri Šakulin, Gintaras
Einikis, Jevgeni Kissurin jt). Täiskasvanute seas on ta tulnud kolme riigi meistriks. Kes?

54.

55.

Ta on üks paljudest tuntud häälega inimestest, kes osales läinud kuul
meie kinodesse jõudnud uue Walt Disney stuudio animakomöödia
“Lennukid” helindamisel. Sportlasena oli tema tähetund vast 1996.
aasta Eesti meistrivõistlustel allveespordi kiirusaladel, kus Ida-Viru
noormehele ei leidunud vastast 200 m, 400 m ja 800 m lestaujumises.
Tuntumaks kui kaks eelpoolmainitud fakti on teda teinud aga hoopis
üks kolmas, alates 2009. aastast peetav amet. Kes?

Oma tennisekarjääri edukaimal aastal pidas ta 87 üksikmängu ning kaotas neist vaid ühe.
Erinevatel aegadel maailma edetabeli esikümnesse kuulunud tennisistidest suutsid tema vastu
aastate kokkuvõttes plussidesse (võite rohkem kui kaotusi) jääda vaid Monica Seleš, Anke Huber,
Conchita Martinez ja Daniela Hantuchová, viigiline bilanss oli jõukohane Steffi Grafile, Jennifer
Capriatile ja Mary Pierce’ile. Kes?
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56.

See laevaehitaja pojana sündinud härrasmees veetis kõik
oma sportlaskarjääri aastad kodumaal, legendiks töötas
kaksikute poegade isa end aga hoopis oma rahvuse “põlisvaenlase” seas tegutsedes. Kes?

57.

Kui neli oma spordiala tippu saanuks oma alal praeguseni kehtiva maailmarekordi püstitada
ühise stardipaugu järel rajale tormates, siis kes neist oleks finišisse jõudnud esimese, kes teise,
kolmanda ja neljandana? Vastuseks kirjutage õige tähekombinatsioon. (1 punkt, kui kaks
kiiremat on õiges järjestuses)
A - Sven Kramer (Holland)
kiiruisutamine 10 000 m
B - Sven Lutzkendorf (Saksamaa) allveeujumine 1500 m lestaujumine
C - Eirik Verås Larsen (Norra)
aerutamine
ühesüsta 5000 m
D - Kenenisa Bekele (Etioopia)
kergejõustik
5000 m jooks

58.

Selle daami firmamärgiks on pikaealisus – tänavu
juulis sai ta juba 89-aastaseks, oma tööpostil ajastu
maailma ühe võimsama naiskonna peatreenerina
pidas ta vastu koguni 22 aastat. Kuid kui sinu
hoolealused võidavad kaks olümpiakulda, tulevad 5
korda maailmameistriks ja 12 korda Euroopa
meistriks, siis polegi võistkonnale uut juhendajat vaja
otsida. Kui lisada, et mängijana võitis ta ise neli EMkulda ja viis oma maa meistritiitlit, siis pole ka
imestada, et küsitav valiti 2007. aastal oma spordiala
rahvusvahelise alaliidu Hall of Fame´i. Kes?

59.

Kui kõrgushüppe tulevane maailmameister Bogdan Bondarenko tänavu
juulis Lausanne'is 2.41 alistas, sai temast ühtlasi Ukraina rekordimees.
Senine rekord 2.40 oli püsinud juba 1985. aastast ning võrdus selle
püstitamise hetkel ka maailmarekordiga. Kes oli see kõrgushüppaja
(pildil), kelle tulemuse Bondarenko lõpuks Ukraina rekordina ajalooks
hüppas?

60.

ROK-i uueks presidendiks valiti 10. septembril Buenos Aireses sakslane Thomas Bach. Kas
mäletate, kelle poolt hääletas uue olümpiajuhi valimistel EOK president Neinar Seli?
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VASTUSED
01
David Millar (SS)
02
Tõnno Lepmets, Priit Tomson, Anatoli Krikun, Jaak Lipso (TK)
03
Sarah Sjöström (TK)
04
Winnipeg Jets (TK)
05
Bjørn Dæhlie, Stefania Belmondo (TK)
06
Tatjana Mannima, FIS Marathon Cup (TK)
07
jeu de paume ehk real tennis (SS)
08
Sobieslaw Zasada (Poola) (TK)
09
Heiki Nabi, 3 medalit (SS)
10
kodutute MM-võistlused (TK)
11
Harbaugh (Jim oli Super Bowlil San Francisco 49ersi, John Baltimore Ravensi peatreener) (TK)
12
Louis Armstrong (MS)
13
jalgrattasport, MTB (TK)
14
Vello Vare (US)
15
Prikamje (TK)
16
Sami Repo (TK)
17
Gunnar Paal, Rein Haljand (TK)
18
Kestutis Šeštokas (SS)
19
Andorra ja Andorra la Vella (TK)
20
Rubens Barrichello (TK)
21
Hublot (TK)
22
Austraalia (1+0+1), Jaapan (0+0+1) (TK)
23
George Karl (MS)
24
Djurgårdens IF (TK)
25
Hans-Christian Hausenbergi 10-võistlus (SS)
26
Montreal (TK)
27
purjetamine (TK)
28
Larry Holmes, Leon Spinks (TK)
29
Joel Robert (MS)
30
Eddie Edwards (TK)
31
kelgutamine (TK)
32
hurling (TK)
33
Larissa Netšeporuk, Ksenija Balta (TK)
34
Vitaljis Astafjevs (TK)
35
Pete Sampras (1993-1998) (TK)
36
Miguel Indurain (1992, 1993), Marco Pantani (1998), Alberto Contador (2008) (SS)
37
Mihhail Jefremov, kurnimäng (SS)
38
Ian Thorpe, 2001 (SS)
39
lacrosse (MS)
40
Egiptus (TK)
41
Tommy Morrison (MS)
42
laskmine ja granaadivise (TK)
43
Alberto Salazar (õpilased Mo Farah ja Galen Rupp) (TK)
44
kolmikhüpe (TK)
45
Monisha Kaltenborn (TK)
46
USA veepallinaiskond (TK)
47
Tõnis Erm, jalgrattaorienteerumine (SS)
48
Stanislav Kitto (US)
49
hoiatus (MS)
50
Tatjana Lõssenko, vasaraheide (TK)
51
Miyake (MS)
52
Cesis (MS)
53
Rauno Pehka (TK)
54
Märt Elbre (TK)
55
Martina Navratilova (TK)
56
sir Alex Ferguson (TK)
57
BDAC (B - Lutzkendorf 12:13.52; D - Bekele 12:37.35; A - Kramer 12:41.69; C - Larsen 18.00,040). (TK)
58
Lidia Aleksejeva (TK)
59
Rudolf Povarnitsõn (TK)
60
ei saanudki hääletada (SS)
------------------------------------------------------------------------------------TK – Toivo Kivimets, MS – Matis Song, US – Urmas Song, SS – Sportnet Spordiinfo

