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1. Niisugust pilti me Sotšis ei näe! See Õhtulehe fotograafi Marianne Looritsa foto valiti 2008. aasta

laskesuusatamise MM-i parimaks jäädvustuseks. Tagaajamisvõistluses võidetud järjekordse medali üle
rõõmustavad kaks päeva varem toimunud sprindidistantsi kaks paremat. Suudeldav, MM-i kolme kullaga
lõpetanud osapool, on metallikogumisel neist kahest ka kokkuvõttes kahe OM- ning kaheksa MMkullaga edukam. Hellushetke algatajal on seevastu ette näidata üks olümpiakuld ja neli MM-tiitlit, ent
neist vaid üks individuaalne. Östersundist võidetud hõbe ja pronks on tema 15 tiitlivõistluste medali seas
ühtlasi viimased, sest täpselt aasta hiljem, 2009, jäi ta koos paari koondisekaaslasega just sealsamas
Östersundis EPO tarvitamisega vahele ja teenis 2-aastase võistluskeelu. Kes on pildil? 1 õige = 1 punkt
2. 2013. aastal välja mängitud Aafrika korvpalli säravamad trofeed rändasid kõik ühte riiki – maailmajao
meistriks tulid nii selle riigi mehed kui naised ning klubikorvpallis võidutsesid meestest Primeiro de
Agosto ning naistest G.D. Interclube. Edu saatis selle maa olümpiakogemusega pallivõlureid ka
individuaalselt, sest Afrobasketi MVP tiitli pälvisid Carlos Morais ja Nacissela Maurício. Mis riik?
3. Meeste tennisel USA-s pole just parimad päevad, mullu juhtus ATP rankingu ajaloos esmakordselt, et

esikahekümnesse ei kuulunud ühtegi USA esindajat. Hetkeseisuga on nende esinumber siiski ATP 13.
number. Sel mehel suur võite ette näidata pole, pühapäeval võitis ta oma neljanda ATP turniiri ning
Suure Slämmi turniiridel pole ta veerandfinaalidest kaugemale jõudnud. Ta on tuntud servikahurina, sest
pallinguässade arvestuses on ta tõusnud kõigi aegade arvestuses 17. kohale. Küll aga kuuluvad talle
näiteks sellised rekordid: enim serviässasid mängus (113) ning enim pallinguässasid setis (85). Kes?
4. Rahvusvaheline Spordiajakirjanike Assotsiatsioon AIPS valis mullu Euroopa parimateks sportlasteks

kergejõustiklased Mo Farah´ja Jelena Isinbajeva. Seevastu Euroopa Kergejõustikuliidu hinnangul polnud
kumbki neist isegi 2013. aasta parim kergejõustiklane ;) EAA Tallinnas toimunud galaõhtul tehti
teatavaks hoopis teistsugune valik. Nn. Euroopa esisportlased Farah ja Isinbajeva said mõlemad teise
koha. Kes valiti 2013. aasta parimateks kergejõustiklasteks EAA otsuse põhjal? 1 õige = 1 punkt
5. Tartlane Andres Lepp on mees, kes eestlastest ilmselt kõige pikema aja vältel on võitnud MM-tiitleid.

Esimese oma neljast MM-kullast võitis ta NSV Liidu koondise rivistuses 1969. aastal ning viimase 20
aastat hiljem – 1989. aastal. See polnud aga tema viimane tiitlivõistluste kuld – 1990. aastal õnnestus tal
lõpuks võita ka Euroopa meistri tiitel. Mis spordialal?
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6. Ta oli enne Michael Schumacherit viimane F1 individuaalne maailmameister Ferrariga ning ühtlasi ainus
sõitja, kellel on ette näidata etapivõit kuuerattalisel masinal. Tema võidusõitjakarjäär F1-s kestis 19721980 McLareni, Tyrrelli, Wolfi ja Ferrari meeskondades. Oma 113 etapi jooksul teenis ta 10 etapivõitu,
sealhulgas ka Walter Wolf Racingu meeskonna debüütsõidu võit (1977). Kui ta aga tiitlikaitsjana 1980.
aastal teenis kogu hooaja peale vaid kaks punkti, otsustas ta päevapealt oma F1 karjääri lõpetada. Kes?
7. Vahemikus 2000–2013 on ta võitnud üle 50 Eesti meistritiitli, ent see
foto on tehtud 2010, mil tal oli spordis „pikem vaheaasta“. Õllekõhueelsest perioodist on tema kontos U23 EM-i hõbe (2002), Ateena
eelolümpia kuld (2003) ning EM-i 5. koht (2004). Möödunud hooajast
võib ta oma CV-sse lisada MM-i 8. ning MK-etapi 3. koha. Erinevais
kategooriates pälvis ta 2013. aastal parima sportlase tunnustuse nii
spordialaliidult kui Tartu linnalt. Pikem siht on võetud Riole, 2016.
Kes?

8. Need kaks tegelast pärinevad legendi kohaselt erinevatest

maailmadest, üks kuumalt ja teine jäiselt planeedilt. Nad
kohtusid alles Maal ning said headeks kaaslasteks. Laiema
avalikkuse ette toodi nad mõlemad 2011. aasta veebruaris.
Mis võistlusega seoses peaks neid kahte teadma?
9. 2009. aasta maikuus A. Le Coq Arenal toimunud U-19 Eesti-Saksamaa maavõistlusmängus said meie
vutimehed küll lüüa 0:5, ent said lähedalt näha õige mitut tänast tipptegijat. Nii on külaliste kaptenipaela
kandnud mehel nr 10 oluline osa Müncheni Bayerni üha jätkuvas suuredus ning ühena vähestest Saksa
DV-s sündinud meestest on ta suutnud kanda kinnitada riigi rahvuskoondises (EM ja MM pronks). Kes?
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10. Kuulete ühte edukat treenerit, kelle inspireerivad kõneminutid on läbi veerandsajandi võitudele sütitanud
paljusid hoolealuseid paljudel suurtel (ja veidi väiksematel) turniiridel. Võib ka lihtsamalt – kes röögib?
11. Michael Jordan viskas oma viimased punktid NBA-s 16. aprillil 2003, kui realiseeris hooaja viimases
mängus 1:45 enne lõpuvilet paar vabaviset. Mänupaigaks oli First Union Center ning vastaseks oli üks
põhihooaja idakonverentsi tublimaid klubisid, mida juhendas Larry Brown. Selles klubis on mänginud
mitmed esimese suurusjärgu tähed ja nende toel on jõutud ka mõne tšempionitiitlini. Praegu on selle
kompleksi nimi Wells Fargo Center ja see on koduareeniks ka ühele NHL-i klubile. Lisaks neile peab
seal kodumänge lacrosse´i profiliiga NLL klubi Wings. Mis klubi?
12. Pildil vasakul on Berliini olümpialt kõige rohkem medaleid (6 tk; 3
kulda, 1 hõbe, 2 pronksi) võitnud võimleja Konrad Frey. Võitjana
saluteerib mees, kelle 1936. aasta saagiks jäi 3 kulda ja 2 hõbedat. 16
aastat hiljem lisandus kollektsiooni ka hõbe ning teda 0,05 punktiga
võitnud šveitslane Jakob Günthard tunnistas: kuld pidanuks minema just
41-aastasele veteranile, aga jäeti sellest ilma, kuna oli sakslane. Muide,
Saksamaa ei saanud Helsingis ainsatki olümpiakulda. Lisaks juba
mainitud metallidele on tema rinnal ka veidike rauda, sest II
maailmasõjas sai ta korduvalt haavata ja teenis välja koguni rüütliristi.
Kes on see Saksamaa sajandi võimleja? Lisavihje: abi võib olla ka
kabemaailmameistrite teadmisest.

13.
Viimase 10 aasta jooksul on ühe traditsioonidega
mäesuusamaa naissportlastest individuaalse MM-medalini jõudnud vaid üks
kiirusalade spetsialist. 2009. aastal sai ta 17-aastasena hõbedad
kiirlaskumises ja alpi kahevõistluses ning 2013 ülisuurslaalomis. Ta
tundubki seilavat hõbedakursil, sest juunioride MM-ilt võidetud mõlemad
medalid on sama karva. Vigastuse tõttu jäi tal vahele terve 2009/2010
hooaeg (ka Vancouveri OM) ja tagasitulek on kulgenud heitlikult. Nüüd
lõpuks näib kõik olevat ok, sest MK üldkokkuvõttes on ta üsna eesotsas
ning ka MK-etapivõite on 2013/14 hooajal enne tänast/homset juba 4. Kes?
14. Küsitav organistasioon loodi 2005. aastal vabatahtlikul algatusel, toonasteks olulisemateks sündmusteks
olid ettevõtetevaheliste tali- ja suvemängude korraldamine. Koheselt hakati läbi viima ka mitmesuguseid
meistrivõistlusi erinevatel aladel. 2006. aastal alustati sarjadega Eesti Sportlikem Ettevõte ja Eesti Parim
Rahvasportlane. 2008. aastal valiti esmakordselt Eesti sportlikem riigiasutus sarjas Riigiametnike
Karikas, ning tehti esimesed kepikõnnisarja etapid, mis 2010. aastal said nimetuseks Elamusretked.
Tänavust liikumisaastat alustati tähelepanu väärival moel – nimelt läbis organistsiooni tegevjuht Marti
Soosaar 1. jaanuaril Tartus Arctic Spordi spordiklubis täispika triatloni. Milline organistasioon?
15. „Ametliku“ aasta parimate sportlaste nimistu avas 1955. aastal küll Feliks Pirts, ent selliseid valikuid on
tehtud ka varem ja esimesena said 1930. aastal oma otsuse teha Eesti Spordilehe lugejad. Parimaks valiti
kergejõustiklane, kes oli osalenud juba 1924. aasta OM-il kümnevõistluses ning kellest loodeti 1928.
aastaks legendaarse Kolmpere mantlipärijat, ent Amsterdami OM-i asemel võidutses Töölisspordiliidu
ridadesse sattunud mees hoopis NSV Liidu I spartakiaadil – ja see tõmbas kriipsu peale kogu edasisele
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sportlaskarjäärile. Aastail 1925–1936 individuaalselt 17 korda Eesti meistriks tulnud spordimees oli
edukas ka talialadel, võites meistritiitli jääpallis ja jäähokis ning mängides Eesti jääpallikoondises. Kes?
16. Aastail 1996-2003 oli Eesti squashi valitsejaks mees, kes praeguseks on
otsapidi jõudnud Araabia Ühendemiraatidesse ning ajab seal ägedalt
kinnisvaraäri. Eesti Ekspressi andmetel investeeritakse raha miljarditesse
dollaritesse küündivate eelarvetega kinnisvaraprojektidesse. Pisut
väiksemal moel õpetab küsitav mees araablastele ka kaalujälgimist.
Mõlemal tegevusliinil on tal pidepunkte ka Eestis, nt on ta kaloriäris
tegutseva OÜ Figuurisõbrad (ainu)omanik. Kes?

17. Kahte äärmist meest on spordimälumängudes juba küsitud – Peter Mankoč ja Martti Aljand. Nende
vahel on noor venelane (sündinud 1992), kes sai hiljutisel lühirajaujumise EM-il Herningis hakkama
vägeva saavutusega – võitis koguni 7 esikohta! Tõsi küll, 4 neist pärinesid erinevaist teateujumistest.
Tema lemmikalaks on 50m ja 100m kroolisprint, kus ta võidutses nii lühirajaujumise MM-il 2012 kui
mullusel universiaadil. Pika raja MM-ilt ja olümpialt kulda veel pole, natuke muud metalli küll. Kes?
18. Londonist 40 km läänes, Berkshire´i krahvkonnas, asub 12 000 elanikuga linnake, kus peetakse Euroopa
kõige esinduslikum ja suurima publikuarvuga ratsaspordivõistlus. Seda traditsioonidest tulvil üritust
korraldatakse alates 1711 Inglise kuningakoja patronaaži all. Juunis toimuv võiduajamine on ühtlasi Briti
kõrgklassi suvehooaja algust märkiv sündmus, mille külastajad peavad alluma riietumisreeglitele.
Võistlusnädala tähtsaim päev on kolmas (neljapäev), mil toimub 1807 alguse saanud galopivõistlus Gold
Cup. Mitteametlikult teatakse seda päeva ka kui Ladies' Day ning näha võib rohkelt uhkeid kübaraid.
Võistlusnädala jooksul on külastajaid kokku ~ 300 000. Mis võistlus või kus linnakeses see toimub?

19. Vendadel pildil rõõmustamiseks põhjust jagub – Vancouveri taliolümpial õnnestus neil korrata oma nelja
aasta tagust võitu kahekelgul. Ent kumbki kuld ei tulnud kergelt – aasta enne Torino mänge juhtus neil
ränk õnnetus, mistõttu ühel vendadest tuli olümpialgi võistelda, kruvid jalgades. Neli aastat hiljem juhtus
traagiline õnnetus Gruusia kelgutajaga ning võistlejad said pärast raja muutmist teha vaid kuus testsõitu.
Olümpiakuldadele lisaks on neil ette näidata ka kolm MM-tiitlit, maailma karikas ning EM-kuld. Kes?
20. Åland Unitedi rivistuses mullu Soome jalgpallimeistrivõistlused võitnud eestlasest sai üheksas välisriigi
meistriks tulnud Eesti jalgpallur, ent naismängijatest esimene. 2012 Eesti parimaks jalgpalluriks valitud
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Enamiku oma NFL-i pikast karjäärist (1991-2010) saatis ta mööda Green Bay Packersi meeskonnas,
lisaks on ta kuulunud ka veel Atlanta, New York Jetsi ja Minnesota meeskonda. Super Bowli meistrisõrmuseid on sel 11-kordsel Pro-Bowli tähtede mängul osaljal ette näidata üks, aastast 1997. Kes?
26. Kahekümnendaks eluaastaks tundus tema jaoks veel kõik ülesmäge minevat – oli ta ju tulnud 1968 ja
1969 TSIK-i meeskonnas liidu noortemeistriks ning kuulus ka 1971 Liidu rahvaste spartakiaadil 6. koha
saavutanud Eesti meeskonda. 1971. aastal mahtus ta koos Viljar Looriga ka EM-il võidutsenud NSV
Liidu juunioride koondisse. Õigupoolest oli ta kandidaat juba ka kaks aastat varem, ent põlvevigastus ei
lubanud koondisse. Iseseiva ja liigse jõutreeninguga lõhutud põlved ei lubanud ka hiljem ühel meie kõigi
aegade andekamal sidemängijal (kes võinuks mõnegi spetsialisti arvates olla isegi NSV Liidu parima
sidemängija Vjatsheslav Zaitsevi asemel/tasemel) enam tippmängijale vajalikul tasemel jätkata. Kes?
27. Napilt kuu aega tagasi tähistas see mees oma 30 juubelit. Aasta
2013 oli tema jaoks edukas ja tõi MM-tiitli – mis on isegi veidi
üllatav, arvestades, et aasta varem oli ta vaid 10. ning kaotas
eestlaselegi. Kui pildilolija ise välja jätta, siis vast kõige enam
valmistas MM-tiitel rõõmu mehele nimega Julien Ingrassia. Kes?

28.
Pildil on Hart Trophy, Art Ross Trophy ja Ted
Lindsay Award ning nende rahulolev peremees 2012. aasta
kevadest. Kes?
29. Viimastel kergejõustiku EM-võistlustel Helsingis 2012 suutis vaid üks sportlane võita 2 kuldmedalit.
Muu hulgas ka Pan Ameerika, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi mere mängude võitjaks
tulnud sportlane jagab Euroopa kõigi aegade edetabelis kahel alal 3. kohta. 2008. aastal Pekingi OM-il
sai ta ühel võistlusala kõige halvemal koha, olles 4. Tegelikult oli see äparduste algus… Teise võistluse
lõpetas ta algselt 2. kohal, kuid diskvalifitseeriti veidi hiljem, nagu ka 3. koha saaja. Ometi on tal see
OM-hõbe kodus olemas, sest algselt 4. kohalt hõbedale tõusnu loovutas medali lohutuseks talle. Kes?

30. 1994. aasta jalgpalli MM lõppes mäletatavasti Roberto Baggio penaltieksimusega, ent penaltiga eksiti
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juba ka MM-i avamisel. Kelle penaltisooritusest on kokku pandud nähtav pildiriba? Sportlikke
saavutusi kuuldaval lauljannal ette näidata pole, küll aga Grammy elutöö eest, Kuldgloobus rolli eest
filmis “The Lady Sings Blues” ja palju-palju muud.
31. See riik võitis esimese OM-medali 1948 ning on medaliriikide hulka kuulunud kõigil suveolümpiatel,
kust osa on võetud; vahele jäid vaid boikotiaastad 1980 ning 1984. Pea kogu medalisaagi eest on hoolt
kandnud tõstjad, maadlejad ja taekwondo harrastajad, ent 2012. aastal saadi esimene olümpiamedal ka
kergejõustikus. Londoni mängud olid neile üldse aegade edukaimad – saadi 12 medalit, neist 4 kulda.
Kiita võib ka riigi vutimehi, kes Carlos Queiroze taktikepi all jõudsid tänavusele MM-ile. Mis riik?

32. Kes on pildil? Praegu võib seda õudset
nahk-ehistööd kohata peamiselt New Yorgi
kandis.

33. Nähtava logo loojat on inspireerinud Jaapani kunstnik Hokusai, ent tegemist on siiski Austraalia päritolu
firmaga, maailma suurima surfivarustuse tootjaga. 1969 asutatud ettevõtte peakorter on tänaseks kolinud
juba Californiasse. Alguses toodeti riideid neile, kes armastasid mägesid ning ookeane, kuid nüüdseks on
klientuur laienenud erinevate tegevusspordialade harrastajatega. Selle spordi- ning vabaajarõivaste tootja
reklaamnägude hulgas on sellised suurnimed kui Tony Hawk, Kelly Slater ja Travis Rice. Mis firma?
34. Ekstreemne seiklusrogain on mänguline ja haarav seiklussport looduses, mis on välja kasvanud ühe
Tallinna orienteerumishuviliste seltskonna omavahelisest jõukatsumisest. Kümne aastaga on sellest
võrsunud üle-Eestiline rahvaspordisari ning idee algatajate kiiluvees on samas ampluaas tekkinud ka uusi
tulijaid, nt XT Bingo. Võistlejail tuleb orienteeruda, kavandada strateegia, rakendada meeskonnatööd ja
panna ennast proovile ekstreemsetes harjutustes. Rajal on mitmed seiklustegevuse punktid, mille
edukaks läbimiseks on vaja lahendada nii vaimset kui ka füüsilist pingutust nõudvaid ülesandeid. Igal
aastal on kaks etappi, üks kevadsuvel ning teine sügisel. 2013. aasta mais võisteldi Viimsis ja oktoobris
Paldiskis. Mis nime see võistlussari kannab?

35. Pildil on üks neist tennise suurkujudest, kes on
Tallinnas mänginud (kaotas Jaak Parmasele, 1962).
Ta oli kunagine maailma esireket, suure slämmi
turniiride 7 x tšempion üksikmängus (sh 3 x
Wimbledonis) ning 19 x koos paarilisega. Edu tõi
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talle ründav mängustiil, tema trumpideks olid vägev serv ja võrgumäng. Kes on see mees?
36. Meeste jalgpalli MM-võistluste kaks tähtsaimat auhinda individuaalsete soorituste eest on ilmselt Golden
Ball turniiri parimale mängijale ning Golden Boot resultatiivseimale mängijale. Mõistagi pole mitte alati
laureaadiks sama jalgpallur. Kes suutis seni viimasena need auhinnad ühel ja samal turniiril võita ja
mis aastal see juhtus? NB! Kaheosaline vastus, 1 õige = 1 punkt
37. 1970. aastate lõpul sai USA-s alguse midagi all-stars-game sarnast krossi-, liiva- ja ringrajaässadele, et
selgitada parim all-rounder tsiklisadulas. Kuni 1985. aastani oli iga-aastaseks võistluspaigaks Carlsbad
Raceway Californias, seejärel show katkes. 2000. aastail järgnes uus tõus, Ameerikas kuulus see ala XGames programmi ja korraldati AMA meistrivõistlusi (mõlemad kuni 2009), Euroopas said alguse EM(1997) ja MM-võistlused (2002). Võisteldakse mees-mehe vastu rajal, mis sisaldab asfaldi- ja
maastikulõike ning muid erinevaid elemente motospordialadelt. 2013. aastal toimus üks EM ja MM
etapp ka Eestis ning nii saab see eeldatavalt olema ka tänavu. Valitsev maailmameister on Bulgaaria lipu
all võistlev soomlane Mauno Hermunen ning valitsev Eesti meister Edik Kuusk. Mis tehnikaspordiala?

38. Teatejooksud olid kavas juba esimestel mitteametlikel Eesti esivõistlustel 1917; alates 1922. aastast on
korraldatud omaette võistlusi. Kõige rohkem kordi on Eesti meistriks teatejooksudes tulnud üks 1978.
aastal sündinud naisterahvas, kellel koos ekideni kuldadega on meistritiitleid kokku 34 ning seda on üle
kahe korra rohkem kui kellel iganes teisel! Koos individuaalsete sooritustega sise- ja välistingimustes
kogunes aastail 1994-2010 esikohamedaleid üle 50. Eesti rekordijooksudes oli ta osaline 4 korral, neist
3x800 m tippmark kehtib tänaseni. Kõigi aegade edetabelis on ta parim koht 800 m (hallis) ja 1000 m
jooksus 4. Pärast abiellumist 2007. aastal on tema ees- ja perekonnanime kombinatsioon äravahetamiseni
sarnane kunagise ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja nimedega. Näete mõlemat
naisterahvast ka piltidel. Kellest on jutt?
39. Eesti medalisaagiks laskesuusatamise MM-võistlustel on jäänud
teatavasti üks pronks. Lätlased on olnud meist veidi edukamad,
sest nende kontol on kaks pronksi, mõlema medali võitjaks üks
ja sama laskesuusataja. Olümpiamängudelt on sel mehel ette
näidata medalihõngulised kohad 4. ning 5. Kes?
40. Alates 1971. aastast on FIDE rankingutabelil olnud seitse esinumbrit. Kes neist on olnud tabeliliidriks
vähim aega? Tema esimene läbimurre rahvusvahelisel areenil oli 1992, kui ta võitis Venemaa koondise
reservmängijana 30. maleolümpial kuldmedali, skooriks 8 võitu, 1 viik ja mitte ühtegi kaotust. Tol ajal
polnud tal veel isegi Rahvusvahelise meistri tiitlit, kuid tema valikut koondisesse toetas Garri Kasparov.
Esimest korda tõusis ta reitingu esinumbriks 1996. aastal, kui tal oli Kasparoviga võrdselt punkte, ent
mängitud rohkem mänge. Teist korda tõusis ta tabeli liidriks 2008. aastal, kokku on ta edetabelit juhtinud
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üheksa kuud. Nende kahe perioodi vahel jõudis ta istuda ka malemaailmameistri troonil ning see teeb
temast Boriss Spasski kõrval teise, kes pole maailmameistriks olemise ajal olnud tabeli esinumber. Kes?
41. Veidi aja eest oma 35. slaalomi MK-etapi võitnud Marlies Schild tõusis seeläbi kõigi aegade edukaimaks
naisslalomistiks. Absoluutne esikoht naiste arvestuses on päris lähedal, sest ühelt mäesuusatamise alalt
on rohkem etapivõite kogunud vaid üks naismäesuusataja. Tema edukaim ala oli kiirlaskumine ning
võite kogunes 36. Koos teiste aladega on see 6-kordne MK-sarja üldvõitja võitnud kokku 62 MK-etappi,
seda edestavad vaid Ole-Einar Bjørndalen ning Ingemar Stenmark. Olümpiamängudel seevastu teda nii
suur edu saatnud pole, kollektsiooni kuuluvast kolmest olümpiamedalist on vaid üks kuldne. Kes?
42. Küsime Leedu NSV-s Zarasai kandis sündinud (1952) ohtralt tituleeritud korvpallurit, kaasaegsete
kinnitusel vasakukäelist mängijat, keda oli raske katta ning keda seetõttu vahetevahel üsna kõvasti hakiti
– enamasti tulemusetult. Tema silmatorkav tegutsemine tõi medaliedu nii üleliidulisel areenil, Euroopa
klubikorvpallis kui ka paljudel tiitlivõistlustel. Temast peetakse lugu ja tunnustatakse tänini – ta on
Lenini ordeni kavaler ning mitme korvpalli kuulsuste halli liige (Springfield, Tennessee, FIBA Hall of
Fame Madridis) jne. Kes?
43. See Kurskis sündinud (1979) mees saavutas esmalt suuremat edu
kickpoksijana, võites amatöörina MM-tiitli (1999) ja profina EM-kulla
(2000). Seejärel jättis jalaga vehkimise sinnapaika ja jäi aastail 20022004 amatöörina võitmatuks OM-il, MM-il ja kahel korral EM-il.
Pärast profiks siirdumist võitis kõik 26 kohtumist järjest kuni mulluse
oktoobrini. Moskvas peetud WBA (super), WBO, IBF ja IBO
tiitlimatši Vladimir Klitško vastu Kostja Tszju õpilane siiski kaotas ja
peab nüüd veidike aru pidama, kas, kuidas ja kuhu edasi liikuda. Kes?

44.
SS Sparta ridades võitis mullu saalihokis Eesti
MV hõbeda naisterahvas, kelle viimastest medalitest oli
möödunud 20 aastat. Ja need medalid olid vägevad – aastail
1984-1993 noppis ta nii EM-ilt kui MM-ilt 2 kulda ning
kokku üle 10 medali, muust metallist rääkimata. Sellesse
perioodi jäi ka üks sissekanne Guinnessi rekordiraamatusse.
Kes?

45. Ehkki selle võidusõidu nimetuses on sõna „tuur“, on siiski tegu
ühepäevasõiduga. UCI kalendris olevast viiest klassikust on see
noorim, esimene sõit peeti „alles“ 1913. Riigis toimuvatest
rattavõistlustest on see populaarseim ja võitjate loetelust leiab palju
legende. Mullu 1. aprillil peetud 255 km pikkuse võidusõidu võitis
Fabian Cancellara. Sõidu muudavad eriliseks kuni 2 km pikkused 60100 m kõrguste vahega munakivisillutisega künkad, mille tõusuprotsent on isegi üle 20% (nt
Koppenberg). Paar tundi enne proffe alustavad sõitu naised (2013 võitis Marianne Vos) ning oma

2013/14 Eesti spordikilva MV 6. etapp / Viljandi, 18. I 2014
võimaluse saavad ka U23 sõitjad/amatöörid (2013 oli 1. Rico Zabel). Millist nime see 100-aastane
võidusõit kannab? Punktide saamiseks piisab lihtsalt ka võistluse nimes oleva paikkonna nimetamisest.
46. Jäähokiliigaga KHL liitusid sel hooajal klubid Vladivostokist ning Zagrebist, kuid uusi mängupaiku on
kolm – selleks, et mängida suuremal areenil, kolis oma senisest asukohast Moskva eeslinnas ära liiga
kurikuulsaim klubi. Liigatabelis ollakse autsaiderite hulgas ning kaklemine olevat mängust tähtsamgi.
Liiguvad kuuldused, et sõrmejämeduste kuldkettidega klubi omanikud annavad telefoni teel juhiseid, kes
kellega kaklema peab. Klubi uueks asukohaks on Moskva kesklinnast 36 km kaugusele jääv Moskva
oblasti oluline tööstus- ja kultuurikeskus. Seal asub suur mitmeotstarbeline spordikompleks, kus nõukaajal laagerdasid ka mitmed meie ässad (Moskva OM eel nt Uudmäe, Tamm, Puuste), praegu on tegu aga
Venemaa koondiste treeningbaasiga. Milline klubi (linn + nimetus)?
47. Pildil on Commissioner's Trophy – auhind, mida antakse välja alates
1967. aastast, kuid oma (praeguse) nime sai alles 1985. Otsustavad
heitlused selle pärast peetakse enamasti oktoobris ning sellised
vastasseisud on palju vanemad kui karikas ise – need algasid juba
1903 ning on praeguseks toimunud 109. korral (vahele on jäänud vaid
2 aastat, viimati 1994). Võitja saab auhinna endale jäädavalt ning
järgmiseks aastaks tehakse jälle uus. Küsime, mis ühenduse (sarja,
seltskonna, liiga,...) trofeega on tegu? Kui seda ei tea, siis punkti
võite saada ka õige spordiala nimetamise eest.

48.
Täpselt aasta eest, jaanuaris 2013 valiti Schenker
liiga parimaks mängijaks see Bigbank Tartu diagonaalründaja.
Ta on sündinud 1993 ja enne Tartusse tulekut võitis 2011, 2012
pärnakatega kaks EMV pronksi ning U20 EMV esikoha
rannavolles. Rahvuskoondise ukse on paokile kangutanud, kuid
mitte veel sealt sisse murdnud. Uudisekünnise on ta ületanud
pigem seetõttu, et tema tüdruksõbraks on Kaire Leibak. Sama
perekonnanime võib leida ka nt Tartu suusamaratoni võitjate
loetelust. Kes?
49. Kui Kaia Kanepi 2010. aastal Palermos oma esimese WTA turniiri võitis, siis oli tema finaalivastaseks
kohalik tennisist, esimene itaallannast naisüksikmängija, kes iial jõudnud tabeli top10 hulka (juhtus see
2009). Praegu WTA tabelis 29. kohal oleval mängijal on üheksa turniirivõitu WTA üksikmängus, suure
slämmi turniiridest on seni edukaim mullune US Open, kus ta jõudis poolfinaali. Veelgi edukam on ta
olnud aga paarismängus, kus ta on olnud ka maailma esinumber. Koos Gisela Dulkoga võideti 2011.
aastal ka Austraalia lahtised. Itaalia naiskonna koosseisus on ta ka kolmekordne Fed Cupi võitja. Kes?
50. Küsime Canberras sündinud (1978) vutimeest, kes MM inaalturniiride ajalukku jääb ilmselt sellega, et
kohtunik Graham Poll andis talle 2006. aasta kohtumises Horvaatia-Austraalia kolm kollast kaarti.
Suurturniire on ta mänginud õige mitu, aga tänavuselt MM-ilt Brasiilias jääb ta kõrvale; osalt seetõttu
jääb tal ilmselt tõusmata ka oma kodumaa rekordinternatsionaaliks (praeguseks on kirjas tublid 105
mängu). Kõrvalejäämise põhjus pole tavapärane ja mõneti annab selle kohta selgitust kuuldav/nähtav
videofail. Enamuse oma profikarjäärist veetis ta 2000-2009 Bundesligas Hertha BSC ridades. Kes?
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51. Kui Venemaal võeti vastu homovastane seadus, soovitas selle küsimuse peategelane homodel hoida
madalat profiili. Avalikult homoseksuaalne uisutäht on russofiil, kes imetleb Venemaa uisustiili ja
kultuuri, ta õppis ka ise vene keelt rääkima ja lugema ning ka tema mees on vene-juudi päritolu. Ta on
kolmekordne USA meister üksiksõidus (2004-2006). Torino olümpial oli ta lühikava järel teine, ent
põrus vabakavas ja jäi viiendaks. Vancouveri olümpia eel pälvis ta loomakaitsjate pahameele, sest tema
kostüüm oli ehitud ehtsa karusnahaga, Sotši olümpiale sõidab ta aga juba NBC kommentaatorina. Kes?

52. Ta elas 1947-1994, oli mitmekordne Eesti meister, mitmekordne NSV Liidu mv medalivõitja,
olümpiakandidaat. Kaasaegsete meenutuste kohaselt mees, kellele meeldisid kenad piigad ja peod. Et tal
oli probleeme olmelise käitumisega ning tekkisid probleemid spordieetikast kinnipidamisega (viibis
kainestusmajas, mitu skandaali avalikus kohas purjuspäi viibimise pärast, mõisteti isegi 3 aastat
tingimisi, kuid võistluskeeldu ei saanud), siis jäi tal käimata MM-il. Teadmatus ning üha süvenev
ebakindlus tuleviku osas viis otsusteni, millele järgnes hiljem juba eluaegne võistluskeeld. Kes?
53. 1983. aastal kanti esimesena sellesse nimekirja Sidney Moncrief; tema nime leiame loetelust ka 1984.
aastast. Kokku on loetelus erinevat 18 meest ning enamalt jaolt on tegu ameeriklastega, kuni möödunud
aastani moodustasid erandi vaid kaks aafriklast. Paar meest on selles loetelus esindatud koguni neljal
korral (üks just Aafrikast). Viimasena leiame sealt aga hoopis ühe eurooplase, mitmete tiitlivõistluste
medalimehe. Mis loeteluga on tegu või kes on nimekirja lõpetav mees?
54. Pildil on ameerika jalgpalli võistkonnas Calgary Stampeders profisporti
nuusutanud Dwayne Douglas Johnson. Peamiselt on ta tegelenud siiski
meelelahutusega, kolmandat põlve show-maadlejana oli ta seejuures isegi
päris hea, igasuguste ühenduste mitmekordne tšempion ja puha. 2002.
aastal sattus ta Guinnessi rekordite raamatusse sel põhjusel, et kasseeris
filmis esmakordse peaosatäitmise eest suurima rahasumma („The
Scorpion King“, 5,5 miljonit). 2013. aastal tõid filmid, milles ta kaasa lõi,
suurima aastatulu – kokku 1,3 miljardit dollarit. 2014. aastal tuleb tal
Heraklesena korda saata 12 vägitööd ja see tõotab tänavu veelgi suuremat
sissetulekut. Mis lava- või hüüdnimega teda kõige paremini tuntakse?
55. Olümpiamängude algusaegadest leiab päris mitmeid kergejõustiklasi, kes 400m ja 400m tõkkejooksus
medaleid võitsid. Viimase saja aasta jooksul on nii „sileda“ kui tõketega staadioniringi individuaalse
olümpiamedali vääriliselt läbinud vaid üks. Mõlemad jooksud jäävad praegusesse aastatuhandesse ning
üks neist medaleist oli kuldne. Seejuures pole need 2 tk selle sportlase ainsad olümpiamedalid. Lisa on
tulnud ka muudelt tiitlivõistlustelt, nii katuse all kui välistingimustes. Kellest on jutt?
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56. Dopingusüüdistused pole võõrad kuskil maal... 2002. aasta Tour de France’i lõpupäeval arreteeris
Prantsusmaa toll tuuril 3. koha saanud ratturi abikaasa, kelle pagasi hulgas leiti rutiinse kontrolli käigus
hulk dopingaineid: EPO-t, kasvuhormooni, kortikoide ja testosterooni. Hoolimata naise väidetest, et
medikamendid on tema ämma (või ema) jaoks, pandi naine seitsmeks kuuks vangi. Rahvas uskus
muidugi oma kangelast ja nii valitigi see rattur 2002. aastal kodumaa parimaks sportlaseks. Järgmisel
aasta Girol antud dopinguproov aga näitas EPO kasutamist ja nii tuli kuuenda koha asemel vastu võtta
aastane karistus. Muu hulgas ka 2001. aasta Balti meister üritas küll tagasitulekut, aga erilise eduta. Kes?
57. Selle Londoni börsil noteeritud kaupluseketi asutas praeguseks Briti miljardäride hulka kuuluv ärimees
Mike Ashley 1982. Firma 2012. aasta müügitulu ulatus 1,8 miljardi naelani ja kasum oli peaaegu 150
miljonit naela. Neile kuulub palju kaubamärke, nt Dunlop, Slanzenger, Kangol, Everlast ja Lonsdale. See
Suurbritannia edukaim spordirõivaste müüja kuulub 64,4% ulatuses endiselt firma asutajale Mike
Ashleyle ning see on börsifirmade maailmas suhteliselt haruldane nähtus. Sporditarvete müüja on
populaarne ka eestlaste seas, interneti kaudu ostes ja suurema seltskonnaga tellimusi ühitades on kaupade
hinnad ka Inglismaa postikuluga kordi odavamad kui siinsetes spordipoodides. Üle-Euroopalise
laienemise käigus omandas ettevõtte mullu ka Sportlandi enamusosaluse. Milline ettevõte?
58. Järgmise aasta F1-karussellis on üle kümne aasta taas kavas Austria GP. See sõidetakse Steiermargi
liidumaal, vanal heal A1-Ringil, mis nüüdsest kannab küll ajakohasemat nime Red Bull Ring. Küsime
täpsemalt, millise linnakese lähedal sõit peetakse? Seal on veidi üle 5000 elaniku ning tuttav võiks see
koht Muri jõe põhjakaldal olla ka seetõttu, et üks Hollywoodi suurkuju kannab sama perekonnanime.
Kokkulangemine pole juhuslik, sest nimi pärineb Ungari juutidelt, kes 17. sajandil enne Ameerikasse
rändamist elasid küsitavas paigas tänaseni säilinud lossis. Mis paik, mis perekonnanimi?
59. Naisterahvas on üks golfi seksisümboleid, maailma paremikku kuulunud 30-aastane LPGA „veteran“,
kelle parim aastalõpureiting on olnud 19. Meesterahvas on 25-aastane, oma maa esinumber, ATP seni
parim edetabelikoht 21 ning tema paremad aastad on ilmselt ees. Mis on nende ühine perekonnanimi?

60. Lõpetame samal toonil, nagu alustasimegi... See omajagu elevust tekitanud foto, mille kohta mõlemad
osapooled on andnud üsna ebaveenvaid selgitusi, pärineb 2010. aasta kevadest. Enne kohtumist oli üks
neist eelnevalt edu ja õnne otsinud Inglismaal, teine aga Hollandis ja Itaalias. Neil õnnestus napp aastake
koos veeta, enne kui raha ja saatus nende teed taas lahku viis. Pruunis jakis tüüp on paar viimast aastat
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veetnud Milanos ja Pariisis ning seetõttu on nende kohtumised viimasel ajal olnud pigem harvad ja
juhuslikku laadi. Kes on need mehed pildil? NB! Kaheosaline vastus, 1 õige = 1 punkt
1.
2.
3.
4.
5.

11.
12.
13.
14.
15.

21.
22.
23.
24.
25.

31.
32.
33.
34.
35.

41.
42.
43.
44.
45.

51.
52.
53.
54.
55.

Albina Ahhatova, Andrea Henkel
PNB
Angola
RM
John Robert Isner
PNB
Bohdan Bondarenko, Zuzana Hejnová
RM
Mudellend
RM
6. Jody David Scheckter
PNB
7. Tarmo Tootsi
RM
8. Sotši paraolümpiamängud 2014 (maskotid Snežinka ja Lutšik)
RM
9. Toni Kroos
RM
10. Nikolai Karpol
PNB
Philadelphia 76rs
RM
Alfred Schwarzmann
RM
Lara Gut (Šveits)
RM
Eesti Firmaspordi Liit
PNB
Elmar Rähn
PNB
16. Philip Verzun
RM
17. Vladimir Morozov
RM
18. Royal Ascot (Ascot)
RM
19. Andreas ja Wolfgang Linger (Austria)
PNB
20. Pille Raadik
PNB
Miki Ando, Mao Asada (Jaapani iluuisutajad)
RM
Christopher Lee "Chris" Horner, Christian Horner
RM
Turinabol (oral-turinabol)
RM
Jorge (Paulo Agostinho) Mendes
PNB
Brett Lorenzo Favre
PNB
26. Avo Tasane
PNB
27. Sébastien Ogier
RM
28. Jevgeni Malkin
RM
29. Churandy Martina
RM
30. Diana Ross
PNB
Iraan
RM
Andrei Kirilenko
RM
Quiksilver
PNB
Libahundi jälg
RM
John Newcombe
RM
36. Salvatore Schillaci, 1990
RM
37. Supermoto
RM
38. Maria Leosk (Sahharova), Maia Leosk
RM
39. Ilmārs Bricis
RM
40. Vladimir Kramnik
PNB
Annemarie Moser-Pröll
PNB
Uljana Semjonova
RM
Aleksander Povetkin
RM
Tiina Krutob
RM
Flandria velotuur, (Ronde Van Vlaanderen, Tour of Flanders)
RM
46. Podolski Vitjaz
PNB
47. MLB, Major League Baseball (pesapall)
RM
48. Renee Teppan
RM
49. Flavia Pennetta
PNB
50. Josip Šimunić
RM
John Garvin "Johnny" Weir-Voronov
PNB
Jaan Veanes
RM
NBA aasta parim kaitsemängija (NBA Defensive Player of the Year Award), Marc Gasol RM
The Rock
RM
Natalja Antjuhh
RM
56. Raimondas Rumšas
PNB
57. SportsDirect
PNB
58. Spielberg
RM
59. Natalie Gulbis, Ernests Gulbis
RM
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60. Zlatan Ibrahimović, Gerard Piqué

RM
Küsimusi koostasid Priit Naruskberg (20) ning Rait Männik (40)

