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1. Alustame kohe olümpialainel. Küllap naelutab Sotšis peagi algav spordiaasta üks
suursündmusi meist paljud lähinädalatel televiisori ette. Avaküsimuseks ongi, mitmendat
korda asuvad sportlased taliolümpiamängudel võistlustulle? (+/- 1 annab ühe punkti)

2. Möödunud juuni alguses tekkis ühe
Eesti spordi paraadalaga seoses lootus, et
ehk on peagi oodata mõnda head tulemust.
Seni paraku nii läinud pole ja ei ole ka
pildil olev härrasmees Šveitsi imet korda
saatnud. Kes on pildil?

3. Kes on need kaks moeloojat, kelle disainitud rõivaid kannavad Sotši mängudel Eesti
olümpialased? Kumbki õige nimi annab ühe punkti. Kellel nimed kohe meelde ei tule, siis
vihjeks nii palju, et ühe puhul tasub mõelda bändidele Traffic, Outloudz ja Slobodan River,
teise puhul aga Eesti võrkpallikoondise põhitegijale.

4. Kui viimasel hetkel just midagi ootamatut ei juhtu, möödub Sotši olümpia erinevalt 1980.
aasta Moskva mängudest suuremate boikottideta. Osa riigijuhte jätab küll Venemaal käimata,
ent koondised on ilusti kohal. Meie küsime aga, mis aastal ja millises linnas toimusid
olümpiamängud, mida iseloomustavad järgmised faktid:
• Ühe rahvusvahelise kriisi tõttu boikoteerisid mänge Egiptus, Iraak ja Liibanon
• Teise kriisi tõttu aga Hispaania, Holland ja Šveits
• Hiina Rahvavabariik jäi mängudest eemale seetõttu, et Taiwani (Hiina Vabariigi)
sportlastel lasti Formosa nime all võistelda

5. Kes on see Uuralitest pärit sportlane?
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6. Kui viimasel ajal on erinevatel mälumängudel küsitud naisjalgratturit, on ka tänased
küsijad kirjutanud vastustelehele tihti hollandlanna Marianne Vosi nime ja selle eest nii
mõnelgi korral punkte saanud. Täna aga Vosi eest punkte ei saa. Küsime hoopis rootslannat,
kes tõrjus Vosi naisjalgratturite maantesõidu maailma edetabeli esikohalt, kus Vos oli olnud
alates 2007. aastast. Kes on see rattur, kelle saavutuste seas on erinevate velotuuride
võitude kõrval ka Pekingi olümpiamängude hõbemedal?

7. Just selle koha tervisespordikeskus pälvis mullu konkursi „Eesti kaunis kodu 2013” raames
aasta parima tervisespordirajatise tiitli. Üks selle koha nime sisaldav võistkond mängib ka
ühes Eesti meistriliigas. Tõele au andes tuleb siiski mainida, et kohale on aja jooksul toonud
üks teine valdkond siiski rohkem tuntust kui sport. Kus asub Eesti 2013. aasta
tervisespordirajatis?

8. Iga aasta 1. mail kogunevad jooksusõbrad
Viljandisse jooksmaks ümber siinse maalilise
järve. Kui jätta kõrvale jalaluumurru nahka läinud
1982. aasta jooks, on alates 1958. aastast kõigil
kordadel osalenud tänavu 81. sünnipäeva tähistav
vanahärra. Tänaseks päevaks on ta läbinud 117
maratoni, mis annab talle lehekülje
marathon100.com andmetel Eestis Rein Pärna ja
Sergei Lõžini järel kolmanda koha. Lisaks on tal
ette näidata viis hõbemedalit ja kuus pronksi
käimise Eesti meistrivõistlustelt. Jooksmise,
käimise ja suusatamise peale kokku on vanahärral
kogunenud elu jooksul ligi 14 000
võistluskilomeetrit. Eelmise aasta oktoobris avati
Viljandimaal ka temanimeline kergliiklustee, mis
ühendab Mustlat ja Soed. Sportimise kõrval on
tema hobiks õllesiltide, -purkide ja –korkide
kogumine. Kes on see legendaarne jooksumees?

9. Selle tuntud pesapalluri nimi elab edasi ja kogub igal aastal uuesti kuulsust tänu
omanimelisele auhinnale. Kõige enam – seitsmel korral – on auhinna võitnud Roger Clemens,
viis korda on trofee pälvinud Randy Johnson. Pallur ise mängis MLB-s aastatel 1890-1911,
alustades karjääri Cleveland Spidersis ja lõpetades Boston Rustlersis. Kes oli see
omanimelise auhinnaga pesapallur?

10. Küsime üht Ameerika spordiriiete tootjat. Firma asutati aastal
2007 Seattle’is ja algselt tootis kompanii varustust noortele
tennisemängijatele, ent praeguseks tehakse koostööd juba ka
proffidega. Näiteks võib kompanii riietes mängimas näha
ameeriklast Brian Bakerit ja Venemaad esindavat Alex
Bogomolov Jr.-t. Mis firmaga on tegu?
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11. Selle mehe nimel on F1-s üsna märgatav hulk antirekordeid. Nagu näiteks:
• Startis 208 etapil, ent ei suutnud neist ühtegi võita
• Katkestas 148 etappi
• Hooaegadel 1985-1986 katkestas ta järjest 18 etappi
Samas on tal ette näidata siiski viis poodiumikohta ja 1982. aastal võitis ta Alfa Romeoga
Long Beachi etapi kvalifikatsiooni. Sõidu enda ta aga loomulikult katkestas. Ta esindas
karjääri jooksul koguni kümmet meeskonda ja suutis neist üheksale ka punkte tuua, vaid
Minardiga kihutades jäi ta nullipoisiks. Kes on see vormelipiloot?

12. Pildil olev sportlane sai 2013. aasta
MM-il kaheksanda koha, ent senised
suurimad saavutused on ta saanud siiski
koos paarilistega. Aastal 2002 võitis ta
koos Peeter Beckeriga kuni 23-aastaste
EM-il hõbeda ja hiljem oldi lähedal nii
Ateena kui ka Pekingi olümpiamängudele
pääsemisele. Ebaõnnestumine viis aga
motivatsiooni nulli ja sportlikus mõttes ei
teinud küsitav paaril aastal mitte midagi.
Nüüd on ta aga tippspordis tagasi ja koos
Kaarel Aluperega saadi 2013. aastal
Poznani MK-etapil kolmas koht. Duo treeneriks on seejuures just Becker. Suureks sihiks on
Rio olümpiamängud, millele viitab ka sportlaste ajaveeb Road to Rio 2016. Kes on pildil olev
enam kui 50-kordne Eesti meister?
13. Tänaseks päevaks juba Türgimaal palli patsutav endine Kalev/Cramo pallur Armands
Šķēle kuulus möödunud sügisel mäletatavasti Sloveenias EM-il mänginud Läti
korvpallikoondisesse. Eesti taasiseseisvumise ajal on aga olnud veel kaks välismängijat, kes
on kohe järgmisel hooajal pärast EM-il mängimist tulnud oma oskusi näitama Eesti
meistriliigasse. Esimene neist oli samuti lätlane – 213 cm pikk ja 105 kilogrammi kuuluv
mehemürakas, kes kuulus hooajal 1997/1998 Tallinna Baltika ridadesse. 32 mängu
keskmisteks näitajateks jäid 5,75 punkti ja 4,6 lauapalli. Teise vastu mängisid eestlased aga
möödunud suvel koguni kolmel korral, siinses meistrisarjas mängis ta paar aastat tagasi. Kes
on need kaks korvpallurit? Üks õige annab ühe punkti.

14. Pole palju sportlasi, kes saaksid uhkustada, et on oma tädi käe all maailmameistriks
tulnud. Julia Beljajeva saab. Kes on lõppenud aasta Eesti parima naissportlase tädi ja
treener?
15. Ühe maailma suurlinna nimekaim võõrustas möödunud
aastal ühe olümpiaala maailmameistrivõistlusi. Võistlused
toimusid Budweiser Gardensi nime kandval areenil. Linnas
elab ligikaudu 400 000 inimest ja linnaõigused sai see 1855.
aastal. Vaevalt kedagi väga edasi aitab, et samas linnas on ka
sündinud miljonite lemmiklaulja Justin Bieber (pildil). Mis
linnaga on tegemist?
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16. Varasem edu tenniseväljakul ei pruugi automaatselt tähendada edu treeneripingil. Seda sai
möödunud aastal tunda üks endine tippmängija. Üksikmängus kaheksa grand slam’i tiitlit
võitnud tennisist sõlmis juulis koostöölepingu ühe praeguse tippmängijaga. Pikka pidu aga ei
olnud ja endine kuulsus sai juhendajana väljaku kõrval olla vaid ühe matši, mis lõppes lisaks
kõigele veel ka kaotusega. Eelnevast ajast on tal siiski ette näidata veidi pikem koostöö.
Aastatel 2006-2008 oli tema juhendatavaks Andy Roddick. Kes on see endine tippmängija?

17. Möödunud aasta meeste võrkpalli EM-i otsustavad kohtumised ei toimunud mitte
võrkpallihallis, vaid hoopis ühel jalgpallistaadionil, mis muudeti võrkpalluritele
mängukõlblikuks 36 tunniga. Staadion, mis muidu mahutab 40 000 inimest, on vutilahingute
kõrval varemgi teisi suursündmusi võõrustanud. Näiteks on seal toimunud Eurovisiooni
finaal, mis pakkus rõõmu ka eestlastele, ning 1997. aasta suvel muudeti see kontserdiareeniks,
kus Michael Jacksoni esinemist käis kaemas 60 000 inimest. Mis staadioniga on tegu? Ühe
punkti annab see, kui kirjutate, millisele jalgpallimeeskonnale on see kodustaadioniks.

18. Keda võib iseloomustada järgnevalt?
•
•
•
•
•

•

Sündinud 7. septembril 1973 Tartus
1985 alustas Kaido Poomi juhendamisel
jäähokimängijana
Aastal 1991 lõpetas Jõgeva 1. keskkooli
Võitnud kümnel korral Eesti meistritiitli
Pärjatud 2003. ja 2006. aastal oma ala Eesti parima
sportlase ja 2013. aastal oma ala parima treeneri
aunimetusega
Kuulunud 1995-2010 Eesti koondisesse, sai 1995.
aastal EM-il üheksanda koha, 2008. aasta MM-il
kaheksanda koha

19. Eestlased on olnud aastaid edukad veemotospordis. Üks tublidest veemotosportlastest on
ka Viljandist pärit Henri Fatkin, kes võitis 2009. aastal juunioride seas võistluklassis JT-250
MM-il pronksmedali. Vähemalt sama suureks saavutuseks võib pidada aga ka 2008. aastal
Pärnus püstitatud maailmarekordit. Paadiklassi JT-250 kiirusrekord on tänase päevani
Fatkini nimel ja me küsimegi, kui suure kiiruse noormees oma paadist välja suutis
võtta? Veemotospordi kiirusrekordeid fikseeritakse kilomeetrisel sirgel distantsil. See
läbitakse kahes suunas ja lõpptulemuseks on sõitja keskmine kiirus. Eksimus kuni +/- 5 km/h
annab kaks punkti; +/- 10 km/h ühe punkti.

20. Pildil olev sportlane on võistelnud kokku üheteistkümnel
kergejõustiku MM-il, millega ta hoiab meeste seas ka
rekordit. Samas ei ole kindlasti tegemist mõne niisama
suurvõistlustel käijaga. Aastal 1993 tuli ta maailmameistriks
ja võitis veel 2009. aastalgi pronksmedali. Kes on see
raudne sportlane? Õige ala nimetamine annab ühe punkti.
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21. Küllap on kõigi NBA klubide peatreenerid lõpmatuseni korrutanud, et praegu Atlanta
Hawksis mängivat Kyle Korverit ei tohi kolmepunktijoone taha vabaks jätta. Aga võta näpust
– pallur on praeguseks tabanud vähemalt ühe kolmese juba 108. järjestikuses mängus (16.
jaanuari seisuga), mis märgib ühtlasi liiga rekordit. Tipptulemuse kirjutas ta enda nimele 6.
detsembril 2013, mil ta tabas kolmese 90. järjestikuses mängus.
Meie küsime aga seda 180 cm pikkust mängumeest, kelle nimel rekord eelnevalt oli. Tegemist
on 1989. aasta draft’i 16. valikuga, kes mängis unelmate liigas 2004. aastani. Pallur alustas
karjääri Seattle’is, kus tema rolliks oli peamiselt Gary Paytonile puhkuseminutite andmine.
Hooajaks 1993-1994 siirdus ta aga Philadelphia 76-ers’isse, kus tema täht tõeliselt särama lõi.
Hooajal 1994-1995 osales ta kõigis põhihooaja mängudes, olles platsil keskmiselt 40,5
minutit ja visates 20,6 punkti. Lisaks veel 7,5 resultatiivset söötu ja karjääri parim 46,4protsendiline tabavus kolmepunktivisetel. Suurepärased esitlused tõid ka koha All-Star
mängule ja hooaja lõpus pälvis ta enimarenenud mängija auhinna. Hiljem mängis ta veel
Boston Celticsi ja Detroit Pistonsi ridades. Kes on see endine NBA mängija?

22. Kõiki järgnevaid fakte ühendab üks arv. Milline? (+/- 1 annab ühe punkti)
• Nii palju individuaalseid võite on Ole Einar Bjørndalenil puudu sajast MK-etapi
esikohast (16. jaanuari seisuga)
• Nii palju meeskondi jõuab NFL-is kummastki konverentsist play-off’i
• Nii mitu punkti saab WRC-sarja etapil seitsmendal kohal lõpetav sõitja
• Nii mitmetel olümpiamängudel on medaleid saanud naisjudokad
• Nii mitu MK-sarja üldvõitu sai Bjørn Dæhlie

23. Kes on pildil? Sel korral punktide teenimiseks ainult
perekonnanime kirjutamisest ei piisa, vaja on ka eesnime, ja ühe
punkti võimalust ei ole.

24. Küllap ei tekiks kellelgi probleemi nimetada, et Eesti välisminister on Urmas Paet. Kas
teate aga ka, millise Eesti spordiühenduse president ta on?

25. Ühe versiooni kohaselt pärineb see sõna 18. sajandi Lõuna-Aafrikast, kus see tähendas
uimastavat jooki, mida rituaalsete tantsude esitamise ajal tarbiti. Teine teooria seostab seda
hoopis hollandi keelega, kus ta tähendab sousti või kastet. Sealt edasi mugandus sõna
ameerikalikku slängi ja omandas tänaseks päevaks tuttava halvaendelise kõla. Mis sõnaga on
tegemist?
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26. Pildil olev rattur võitis eelmise aasta Tour de
France’il neli etappi, kusjuures ta oli parim nii
esimesel kui ka viimasel etapil. Lisaks sai ta
esikoha Tour de Picardie’l ning oli parim
Scheldeprijs’i ja Omloop van het Houtland’i
ühepäevasõitudel. Ühtlasi läbis ta ka
valedetektori testi, tõestamaks, et ei ole karjääri
jooksul keelatud aineid kasutanud. Kelle jaoks
oli 2013. aasta nii kirev?
27. Maailmasõdadevahelise aja Läti kõige kuulsam korvpallitreener sündis 1905. aasta 19.
aprillil Liepājas ja suri 87 aastat hiljem Chicagos. Korvpalli hakkas ta mängima 1922. aastal.
Koondisedebüüdi tegi 1924. aastal, mil Läti võitis sõprusmängus Eestit 20 : 16. Mehe
tähetund tuli aga 1935. aastal treenerina, mil ta autsaideri seisuses olnud lätlased ajaloo
esimesel korvpalli EM-il kullani viis. Lätlased on ajaloolisest võidust teinud ka filmi, mis
kannab pealkirja „Dream Team 1935”. Küsitava käe all võitis Läti ka 1939. aasta EM-il
hõbeda. Pärast Teist maailmasõda töötas ta aastatel 1948-1950 Prantsusmaal Lorient’i
peatreenerina. Kes on sinasõber lõunanaabrite hümniga, teab, et sama perekonnanimega
helilooja kirjutas nii Läti hümni muusika kui ka sõnad. Mis on nende kuulsate lätlaste ühine
perekonnanimi?
28. „Seis on kurb, oleme ausad. Sellepärast ma hindangi ..... kohta nii kõrgeks, et võib-olla,
kui kõigile tehtuks dopingukontroll, siis ma arvan, et ..... oleks võinud maailmameister olla.”
See möödunud aastast pärit tsitaat kuulub ühele Eesti spordialaliidu presidendile. Punktiirile
mõeldud sportlase kohta vihjeks nii palju, et nooruspõlves on ta harrastanud korvpalli, olles
tulnud noortemeistriks ja käsipallis juunioride meistriks. Lisaks on poelettidel leidunud
temanimelist leiba ja sepikut. Me ei küsi aga sportlase nime, vaid seda, mis alaga ta
praegu tegeleb?
29. Majandusajakirja Forbes andmetel hõivasid
ajavahemikul juuni 2012 kuni juuni 2013 spordis
enimteenivate naiste edetabeli esikümnes seitse kohta
tennisistid. Tabeli viies oli NASCAR-is kihutav Danica
Patrick, kuues iluuisutaja Yuna Kim. Meid huvitab aga
tabeli kümnendal real olnud daam. Tegemist on
ameeriklannast golfiässaga, kes oma roosa värvi
lembuse tõttu on teeninud ka hüüdnime Roosa Panter
(The Pink Panther). Profitasemel on ta võitnud 11
turniiri, aastal 2010. jäi ta alistamatuks US Openil.
Auhinnaraha on ta karjääri jooksul teeninud ligi 10,5
miljonit USA dollarit. Kes on see rikas golfimängija?

30. HELIKÜSIMUS! Kuuldav muusikapala kannab
pealkirja „1976” ja pärineb Hans Zimmeri sulest.
Millisest Ron Howardi filmist on see pärit?
Vastuseks sobib nii filmi inglise- kui ka eestikeelne
pealkiri.
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31. Vastase valemängurluse tõttu saime eelmise aasta lõpus rõõmu tunda Heiki Nabi teise
MM-tiitli üle. Kes oli aga algselt kulla võitnud iraanlane, kes ausa mängu reeglite vastu
eksis?

32. Pildil olev vilemees on NBA-s õigust
mõistnud 1977. aastast. Tegemist on ühe
karmima kohtunikuga, kes jagab
tehnilisi vigu nii vasakule kui ka
paremale. Hooajal 2006/2007 sattus ta
sõnavahetusse San Antonio superstaari
Tim Duncaniga, mille järel liiga tal sel
hooajal enam vilistada ei lubanud. Nii
sai otsa ka võimas seeria, kus arbiiter oli
21 järjestikusel hooajal mõnda NBA
finaalmängu vilistanud. Käesoleval
hooajal on legendaarne vilemees silma
paistnud Philadelphia meeskonna
pallipoistele peapesu tegemisega.
Kohtunikuga sama perekonnanime kandvaid pallureid mängib NBA-s sel hooajal kaks. Neist
kuulsam on võitnud karjääri jooksul parima vahetusmängija auhinna ja hoiab enda nimel 3+1
rünnakute rekordit. Kes NBA-temaatikas nii kodus ei ole, sellele vihjeks, et sama
perekonnanime kandis ka üks Torino olümpiamängude murdmaasuusatamise olümpiavõitja.
Milline perekonnanimi ühendab kõiki eelpool nimetatuid?

33. Küllap on kõigile kilvaritele pealuu sisse jäänud Viktor Kassai nimi. Üsna palju pakkus
kõneainet aga ka sügisese Eesti-Hollandi mängu vilemees. Mis tema nimi oli?

34. Kohtuniketeema jätkub võrkpalli õigusemõistjaga. Eelmise suve lõpus juunioride MM-il
Mehhiko ja Eesti alagrupimängu vilistanud Mohamed Lazreug leidis geimpallil ei tea kust, et
Karlis Mesila löök lendas valelt poolt antenni. Seetõttu ei lõppenud kohtumise neljas geim
mitte Eesti võiduga, mis oleks mänguseisu 2 : 2-le viigistanud, ja meid suure tõenäosusega ka
alagrupist edasi aidanud, vaid Mehhiko tuli raskest seisust välja, võitis geimi 29 : 27 ja mängu
3 : 1. Mis riigist kohtunik Lazreug pärit on? Suveolümpialt on see riik võitnud 15 medalit,
taliolümpial on sealt osalenud seitse sportlast.

35. Paraku räsis doping eelmisel aastal ka
Eesti sporti. Kes on see 1957. aastal
sündinud mees?
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36. Küsitav põhjaiirlasest džoki on ratsamaailmas tõeline legend, olles teeninud pea kõikide
mainekate võistluste esikohad. Esimese võidu teenis ta 1992. aastal, mullu novembris
Towcesteris sai aga karjääri 4000. esikoha. Lisaks pälvis ta 2010. aastal esimese džokina tiitli
BBC aasta spordipersoon. Kes on see džoki?

37. Kui eelmise küsimuse peategelane tähistab mai alguses 40. sünnipäeva, siis oktoobri
keskel naiste suviste suusahüpete Eesti meistrivõistluste esikolmik ei saa nii palju aastaid täis
ka kolme peale kokku. Pronksmedalist Airiin Pikk on 10-aastane, hõbemedalist Annemarii
Bendi 12-aastane ja esikoha võitja oli toona 13-aastane. Kes on see Võru spordikooli
kasvandik, kes saab uhkustada tiitliga naiste esimene Eesti meister suusahüpetes?

38. Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) on koostanud erinevate kergejõustikualade
omavaheliseks võrdlemiseks punktitabeli. Võttes tabeli aluseks, küsimegi, millisel
võistlusalal püstitati Moskva MM-il kõige võimsam tulemus? Palume olla vastamisel
võimalikult täpsed, st. juurde märkida, kas peate silmas meeste või naiste tulemust. Lisaks
veel nii palju, et punktidesse ümber arvutatuna oli tulemus väärt 1287 punkti, mis meeste
kettaheites võrduks näiteks resultaadiga 72.60.

39. Mine tea, võib-olla oli just kaotus küsitavale põhjuseks, miks Leedu kettahiid Virgilijus
Alekna endiselt võistlusringis on. Igatahes jäi Alekna 2012. aasta Leedu olümpiakomitee
presidendi valmistel küsitavale alla ja otsustas seejärel oma sportlaskarjääri jätkata. Samas on
küsitav ka ise olnud väga kõrgel tasemel tippsportlane. Näiteks Sydneys sai temast läbi
aegade esimene naiste jahilaskmise kaevikraja olümpiavõitja. Kes on see endine laskja ja
praegune Leedu olümpiakomitee president?

40. Eelmisel kevadel sai Tartu Ülikool/Rocki igiliikur Valmo Kriisast meeste korvpalli
meistriliiga rekordiomanik, kui ta poolfinaalseeria viimases mängus sai kirja oma 612.
kohtumise koduses meistrisarjas. Enne Kriisat oli liigas kõige rohkem mänge mänginud
pallur, kes jäi peamiselt meelde oma hea viskekäe tõttu. Eesti meistriliigas mängitud ajal ei
olnud ta hooaja keskmine punktisaak kahekohaline vaid kahel korral. Veel 2009. aasta
oktoobris ületas ta uudistekünnise sellega, et viskas karikavõistlustel Nõmme RIM-i
meeskonnas 54 punkti ja aitas klubil alistada meistriliiga satsi Kuremaa/Tartu Palliklubi.
Kokku võitis ta neli Eesti meistritiitlit, neist viimase 1999. aastal BC Tallinnaga. Lisaks on
pallur kuulunud ka Eesti koondisesse. Kes on see nooruses ka ujumist harrastanud
korvpallur?
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41. Küsimus rubriigist, kas mäletate veel. On
2006. aasta 30. juuni õhtupoolik, kui üks
sportlane saab kümnete tuhandete kaasmaalaste
silme all sellise paberi, pistab selle soki sisse,
võtab hiljem välja, uurib, ja õhtu lõpuks saab
suures osas tänu tema heale esitusele enamik
pealtvaatajaid võidurõõmust juubeldada. Kes
sellise paberi sai?
42. Erinevalt Eestist osalevad Sotši mängude
jäähokiturniiril kõik meie lähinaabrid, mistõttu
peame meie rõõmustama oma poiste tegemiste
üle klubitasandil. Küllap on paljudele silma
jäänud Siim Liiviku ja Roobert Rooba nimed,
kes teevad Espoo Bluesi ridades tegusid Soome
jäähokimeistrivõistlustel. Meid huvitab aga,
mis riigi meistriks tuli 2010. ja 2011. aastal
Kohtla-Järvelt pärit Aleksandr Polozov?

43. Britid pidid lõppenud aastal kurvastusega vaatama, kuidas
karjääri lõpetas neile võimlemisvõistlustel ohtralt rõõmu
pakkunud sportlanna. Karjääri jooksul võitis ta kolm MM- ja
kuus EM-tiitlit. Lisaks veel Londoni olümpiamängude
pronksmedal. Mullu võitis ta koos Daniel Whistoniga ka
uisusaate „Dancing on Ice” kaheksanda hooaja. Kes on see
Lõuna-Aafrika Vabariigis sündinud võimleja?
44. Alates 1984. aastast
Karksi-Nuias
kergejõustikutreenerina töötav
juhendaja (pildil) võib oma
kuulsaimate õpilaste üle
uhkust tunda. Üks müdistab
tänasel päeval ookeani taga, ja
tema kaudu saavad eestlased tasapisi tuttavaks NFL-i
peensustega, teisel on ette näidata universiaadi pronks- ja
kuldmedal, lisaks Daegu MM-i neljas koht. Kes on see
staažikas treener?
45. Mike Ashley on üks rikkamaid britte, kelle varandus
ulatus 2012. aasta andmetel 1,7 miljardi naelsterlingini.
Ühtlasi on tegemist ka jalgpalliklubi Newcastle United omanikuga. Lisaks asutas ta 1982.
aastal tänaseks päevaks Suurbritannia juhtivaks spordikaupade müüjaks tõusnud firma. Aastal
2012 ulatus firma müügitulu 1,8 miljardi naelani ja kasum oli peaaegu 150 miljonit naela.
Omapoolse panuse kompanii eduloosse on andnud ka tänased mängujuhid, kes interneti
vahendusel Suurbritanniast riideid tellinud on. Mis nime 1982. aastal asutatud firma
kannab?
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46. See ala nägi ilmavalgust 1978. aastal Itaalias Romagnas, Eestisse jõudis paar aastat tagasi.
Praeguseks on aga selja taga juba esimesed Eesti meistrivõistlused ja mullu sai meie koondis
Moskvas toimunud MM-il 19. koha. Ala viljeletakse liival, väljaku suurus on 16x8 meetrit ja
võrgu kõrgus 170 cm. Pall ei tohi maha põrgata ja see tuleb ühe puutega vastase poolele tagasi
saata. Mis alaga on tegemist?

47. Ajalugu on meile näidanud, et ega sakslased ja prantslased ikka omavahel läbi ei saa. Kuu
aega tagasi 30. sünnipäeva tähistanud sportlane on aga omal moel tõestanud vastupidist. Ja
seda kohe nii ilmekalt, et lõppenud aastal talle maailmas vastast ei olnud. Kuraditosinast
võistlusest oli ta parim üheksal ja loomulikult ka üldarvestuses. Selle võiduga jätkab ta
kaasmaalase 2004. aastal alustatud seeriat. Kellest on jutt?

48. Augustis võitis Tallinna lahel toimunud purjetamise Finn-klassi MM-i toona vaid 20aastane brasiillane Jorge Zarif. Mine tea, äkki nägid eestlased oma koduõuel ühe tulevase
purjetamise supertähe imelise karjääri algust. Sest põhimõtteliselt võiks ju sama öelda mehe
kohta, kes triumfeeris 20 aastat tagasi Pärnus peetud MM-il. Pärast sealset võitu, on küsitaval
ette näidata Finn-klassis veel kaks MM-tiitlit, lisaks kaks MM-kulda Staril. Poodiumi
kõrgeimale astmele sai ta astuda ka Londoni mängudel. Kes on see 1994. aastal Pärnus
toimunud Finn-klassi MM-i võitja?

49. Ashton Eaton, Blessing Okagbare, Brianne Theisen Eaton, Brigetta Barrett, Christian
Taylor, LoLo Jones, Michael Frater, Mutaz Essa Barshim, Reese Hoffa, Gerd Kanter ja paljud
teised. Pole just paha nimekiri. Kõigil neil kergejõustikutähtedel on ühine mänedžer. Kes?
Kes spordimänedžeri ei tea, võib mõelda Professor Challengeri lugudele.

50. Valiksarjas Eestiga samasse alagruppi kuulunud Serbia koondise peatreener oli lõppenud
korvpalli EM-finaalturniiril ülikuulus Dušan Ivković. Kuidas jagunesid aga ülejäänud
traditsiooniliste Balkani nimelõppudega treenerid ja nende juhendatavad koondised?
Vastustelehele palun kirjutada treeneri nimi ja tema järele koondis, mida ta juhendas. Kaks
õiget paari annab ühe punkti.

Treenerid:
• Bozidar Maljković
• Luka Pavićević
• Aco Petrović
• Bogdan Tanjević

Riigid:
• Türgi
• Sloveenia
• Montenegro
• Bosnia ja Hertsegoviina
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51. Jalgpalli MM-valikmängudes pole väikese Luksemburgi koondis just suurt edu nautinud
ja võite tuleb üsna harva. 2008. aasta septembris šokeeriti võõrsil Šveitsi, enne seda pärines
viimane võit aga aastast 1972, mil kodus alistati 2 : 0 Türgi. Aga ka viimases valiktsüklis
saadi üks võit, kui 10. septembril 2013 mängiti kodus vastased 3 : 2 üle. Mis koondist
Luksemburg võitis? Ka Eesti koondis on selle riigiga kohtunud ning saldoks on kaks võitu ja
kaks kaotust, väravavate vahega 6 : 4.

52. Soome poksijal, kes on profitasemel võitnud kõik 19 matši, millest 11 on lõppenud knockout’iga, ja Eesti U-20 jäähokikoondise peatreeneril, kes on NHL-is pidanud 156 kohtumist,
visanud kaks väravat, jaganud neli söötu ja teeninud 260 karistusminutit, on sama
perekonnanimi. Milline?

53. Sarnaselt paljudele teistele sotsialistlikele riikidele, eksisteeris ka Ida-Saksamaal
spordiorganisatsioon Dünamo (Sportvereinigung Dynamo). Kogu 36-aastase tegutsemisaja
jooksul oli ühing ühe mehe raudse kontrolli all. Üle kümne aasta ka NKVD-s töötanud
küsitaval oli Ida-Saksamaal aga veelgi tähtsamaid ametinimetusi ja aastatel 1957-1989 oli ta
veel ühe kurikuulsa organisatsiooni juht. Kes oli see mees? Kes on kunagi sattunud vaatama
filmi „EuroTrip”, mis muuhulgas pakkus maailmale ka ansambli Lustra esituses laulu „Scotty
Doesn’t Know”, sellel on küsitava nime tuletamisel abi ehk ühest naispeategelasest, keda
filmis kehastas Jessica Boehrs.

54. Kui kõik läheb edukalt, võidab Gerd Kanter seitsme kuu pärast Zürichis oma
tiitlivõistluste kümnenda medali. Kui ajaratast tagasi kerida, jõuaks ta sellega aga alles poole
peale kahe Eesti laskja saavutustest. Nende kahe mehe kõigi suurepäraste tulemuste
üleslugemine võtaks terve järgneva lehekülje, seega tuleb piirduda vaid faktiga, et aastatel
1934-1939 võitis kumbki Eestile MM-idelt 19 medalit. Mõlema auks korraldatakse praegu ka
mälestusvõistlusi. Kes on need Eesti spordi suurkujud? Üks õige nimi annab ühe punkti.

55. Esimene ja viimane on nimekirjast välja jäetud, aga muidu näeb loetelu välja järgmine:
Léon Breton, Max Burgi, Alban Collignon, Achille Joinard, Adriano Rodoni, Luis Puig, Hein
Verbruggen, Pat McQuaid. Millise rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtimise nad
oma CV-sse kirjutada saavad?
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56. Pildil maadleb
kõrgushüppelatiga üks
maailmakuulus härra. Teda me
aga ei küsi. Palume vastata
hoopis, mis linnas antud
sündmus toimus ja milline
kõrgus on latil? Kumbki õige
annab ühe punkti.

57. Esimesed mäesuusatamise maailmameistrivõistlused toimusid 1931. aastal Šveitsis
Mürrenis. Meeste seas pakkusid Šveitsi mäesuusatajad kodupublikule ka kohe ohtralt rõõmu,
kui Walter Prager, Otto Furrer ja Fritz Steuri noppisid kiirlaskumises kolmikvõidu. Lisaks
veel David Zoggi kuld slaalomis. Sama arvu medaleid ajas üks teine riik kokku aga kahe
naiste distantsiga, kusjuures slaalomis oli küsitava riigi sportlaste kõrval esikuuikusse asja
vaid hõbemedali võitnud austerlannal Inge Wersin-Lantschneril. Enne Teist maailmasõda
oligi riik mäesuusatamise MM-idel üks edukaimaid, võites aastatel 1931-1936 koguni 11
medalit, kusjuures kõik säravad autasud tõid neile naised. Pärast seda ilutseb medalitabelites
aga ümmargune null. Mis riigiga on tegemist?
58. Kes on kiire noormees
kõrvaloleval pildil? Vaatamata
oma noorele eale on ta oma alal
jõudnud juba maailma
absoluutsesse tippu.

59. Õigekeelsussõnaraamat
kirjeldab seda tegusõna kui
„aeglaselt, raskelt kõndima”. Meid
huvitab aga sellest verbist
moodustatud käskiva kõneviisi vorm. Sama perekonnanime kannab ka võrkpallitreener, kes
juhendas 1999. aastal MM-il mänginud Eesti juunioridekoondist. Terve tema pere on läbi ja
lõhki spordiinimesed. Koos abikaasaga on nad mõlemad treenerid ja Türi põhikoolis kehalise
kasvatuse õpetajad, kolm poega mängivad aga heal tasemel võrkpalli. Neist üks kuulus ka
2013. aasta juunioride MM-il mänginud Eesti võrkpallikoondisesse. Lisaks tunnustas Eesti
Olümpiakomitee mullu seitsmendat aastat Eesti sportlikumaid peresid ja Järvamaalt pälvis
autasu just see perekond. Mis on nende perekonnanimi?

60. Olümpiamängude kõrval toob alanud aasta ohtralt rõõmu ka
vutisõpradele, sest toimub ju Brasiilias järjekordne jalgpalli MM.
Seega küsimegi lõpetuseks, mis on võistluste maskoti nimi?

