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1. 

 

Pildil on seni viimane inglane, kes olnud Inglise 
Premier League'i hooaja edukaim väravakütt. 
Hooajal 1999–2000 lõi ta Sunderlandi särgis 
peetud 38 liigamängus 30 väravat ja edestas 
Alan Shearerit 7 tabamusega. Oma viimase 
mängu Premier League’is pidas küsitav mullu 
detsembris Crystal Palace´i ridades, kogu 
karjäärile tõmbas 40-aastane ründaja joone alla 
tänavu kevadel, aidates Leicester City tagasi 
Premier League’i. Kes?  

 
 

2. Kuus ja pool aastat tagasi iseseisvunud Kosovo üritab visalt rahvusvaheliste spordialaliitude 
liikmeks saada. Tänaseks on Balkani väikeriigi enda rüppe võtnud vibulaskmise, judo, 
moodsa viievõistluse, purjetamise, lauatennise, taekwondo (WTF) ja minigolfi 
föderatsioon, talispordis võib Kosovo täieõigusliku liikmena kaasa lüüa aga vaid ühe ala 
tiitlivõistlustel.  Millise ala? Vihjeks niipalju, et Eestigi tunneb sel alal end üha kodusemalt. 

 

 

 

3. Tartu Ülikooli/Rocki korvpallimeeskond lõi hooajal 2013/2014 kaasa FIBA Eurochallenge 
Cupi sarjas ning oli lähedal Final Fouri pääsemisele. Sel sügisel 12. hooaega alustava sarja 
on üks Baltikumi klubi ka võitnud. Juhtus see 2008. aasta kevadel, mil küsitav klubi sai 
finaalis jagu belglaste Dexia Mons-Hainaut'st. Mis klubi?  

 

 
 

4. 
 
 
 
 
 

 
 5. 

Pildil on iluvõimleja, kes tundis end eriti hästi 
lindiharjutuses. Tema karjääri tippaeg oli  
1983–1986, mil ta kogus kolm MM-tiitlit, neli  
EM-kulda ning valiti 1986 Hea Tahte mängude 
missiks. Meie kandiga seob teda poeg Anthony, 
ehkki proua ise elab juba hea mitu aastat USA-s. 
Kes? 
 
 
 
NHL-i tähtsaim auhind on Stanley karikas, mille 
võitmine on iga jäähokimängija unistus ning 
millega seostub ka mitmeid väärikaid ja tähtsaid 
traditsioone. 1896. aastal panid Winnipeg 
Victoriase mängijad aluse tavale, mida nüüdisajal 
armastavad kasutada ka teiste alade rõõmsad 
võitjad. Mida Victoriase mängijad võidukarikaga 
tegid? 
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6. Küsime mootorispordis kunagi edukat territoriaalset moodustist, 
mida praegusel ajal selle nime all enam ei eksisteeri. Mootor-
rataste ringrajasõidu medalitabelis jagab küsitav moodustis (pildil 
selle vapp) siiamaani koos Jaapani ja Šveitsiga seitsmendat kohta 
8 MM-tiitliga. Selle maa kihutajate kuldajastu oli 1961–1965, kui 
kaks sõitjat tulid maailmameistriks. Eriti karmilt valitseti 350-liste 
trooni, kus viie aasta jooksul domineerisid Gary Hocking ja Jim 
Redman. Mis moodustis? 
 

 
 

7. Üks 2013. aasta suvel Eestis UEFA Euroopa liiga raames Nõmme Kaljule külakosti toonud 
jalgpalliklubi kinkis enne mängueelset treeningut Eesti IV liiga idatsooni tollasele liiderklubile 
oma vormid. Külalisi hämmastas, et ka Eestis mängib sama nimega meeskond ning enamgi 
veel, selle juht on pärit nende kodulinnast. Mis oli (ja on) kahe klubi ühine nimi? 

 

 

 
 

8. 

 

 
 
 
Ajalehe Äripäev koostatava Eesti rikaste edetabeli 
esikümnesse kuulub juba aastaid mees, kes juhib lisaks oma 
gigantsele ettevõttele ka ühte siinset edukat spordialaliitu.  
Kes on see mees ja millise ala liitu ta juhib? 

 
 

9. Sel kergejõustikualal moodustasid esimestel Euroopa meistrivõistlustel 1934. aastal Torinos 
esikolmiku sakslane Hans Scheele, soomlane Akilles Järvinen ja kreeklane Christos Mantikas. 
Mis ala?  

 

 
 

10. Tahame teada maailma praeguse squashi- 
kuninganna nime. Ta on pärit Malaisiast, 
kuid elab Amsterdamis. Aastatel 2005–2012 
võitis ta World Openi seitse korda, vaid 
2007. aastal tekkis tõrge – teises ringis 
kaotas küsitav Shelley Kitchenile (Uus-
Meremaa). British Openi tiitleid on tal viis. 
Duracelli Jänkuks kutsutava tippmängija 
eesnimi on anglosaksi maailmas kasutusel ka 
perekonnanimena, liignimi omakorda aga 
väga levinud mehenimi. Kellest on jutt? 

 

 

 



____________________ 8. TARTU SPORDIMÄNG * 18.10.2014 __________________________  

Toivo Kivimets, Matis Song & Aare Oja 

 

11. Oktoobri alguse seisuga juhivad 
selle XXI sajandil sündinud 
reketiala maailma edetabeleid 
itaallased, meestest Marco 
Garavini ja naistest Eva d’Elia. 
Millise ala mänguvahendid on 
pildil? 

  

 
 

12. "Kahetsen, et ma ei suutnud tiitlivõistluste valikturniiridel ühtegi mängu võita, kuid ma 
olen uhke, et me pole kogu selle aja jooksul koondisse võtnud ühtegi välismängijat," 
teatas 1998–2013 San Marino jalgpallikoondist juhendanud Giampaolo Mazza pärast oma 
ametikohast loobumist mullu oktoobris. Mazza käe all pidasid kääbusriigi vutimehed 83 
mängu ning kaotasid neist 79. Maavõistlustel saavutati üks võit (2004 Liechtensteini üle) 
ja kaks viiki, ametlikel turniiridel kogunes aktivasse vaid üks viik. Millise meeskonna vastu 
mängides sai San Marino 2002. aasta MM-võistluste valikturniiri kohtumises ainsa punkti?  

 

 
 

13. Kõik selle perekonna kolm liiget on 
võitnud tiitlivõistIustelt rohkelt medaleid, 
kuid olümpiamedalid (hõbe ja pronks 
Moskvast) on seni vaid pereisal Zoltanil 
(keskel). Lisaks võitis ta ühe kulla nii  
MM- kui ka EM-võistlustelt. Londonis 
olümpiadebüüdi teinud perepoeg David 
(vasakul) on kolme- ning nii nagu isagi 
kolmel olümpial võistelnud tütar Evelyn 
(paremal) neljakordne Euroopa meister. 
Mis on kolmiku ühine perekonnanimi? 
 

 
l 
 

14. Ketta heitmine sisetingimustes on haruldus, sest katuse all on selle ala võistlusi keeruline 
turvaliselt läbi viia. Siiski on meeste kettaheites fikseeritud ka kaks sisemaailmarekordit. 
Esimene neist sündis 9. jaanuaril 1980 Berliinis ja võrdus 66.20-ga. Edukas rekordiületus 
võeti ette 22. märtsil 2009 Rootsis Växjös ning nüüd on rekordi numbrid 69.51. Kes olid 
nimetatud sisemaailmarekordite kaks püstitajat? 

 

 
 

 

15. 

 

 
16. oktoobril 1994 Toscanas hukkunud 21-aastase naisratturi karjääri 
tipphetkedeks jäid sama aasta Giro d’Italia võit ja 1992. aasta Itaalia 
meistritiitel grupisõidus. Eestlased teavad tema nime pigem Grete 
Treieri ja Liisi Risti sõitude kaudu. Kellest on jutt? 



____________________ 8. TARTU SPORDIMÄNG * 18.10.2014 __________________________  

Toivo Kivimets, Matis Song & Aare Oja 

 

16. 

 

See 203 cm pikkune rastamees on 
NCAA kõigi aegade lauapalli-
kuningas, 2011. aasta NBA drafti 
22. valik ja Denver Nuggetsi kindel 
algviisiklane. Oma võimsate 
pealtpanekutega pakkus 24-aastane 
pallivõlur publikule  rõõmu ka selle 
aasta MM-il Hispaanias. Kes? 

 

17. Pärast eestlaste tänavusuvist massiivset dessanti Zürichisse on kergejõustiku Euroopa 
meistrivõistluste praeguses programmis veel vaid üks võistlusala, millel Eesti meessportlane 
pole alates 1934. aastast kuni tänaseni veel kordagi võistelnud. Mis võistlusala?  

 

 

 
 

18. 

 
 
See noorelt AIDS-i surnud NASCAR-i sõitja muutis oma 
elunautleja olekuga tervet võidusõidusarja. Kui varem 
vaatas sarja võidusõitja koondportreelt vastu redneck, 
monogaamne ja kauboiliku olekuga „piiblivööndis“ elav 
lõunaosariiklane, siis küsitav ümbritses end naiste ja 
šampanjaga. Hüüdnime Hollywood kandnud mees võitis 
aastatel 1980–1986 kokku 13 NASCAR-sarja sõitu. Just tema 
oli filmi Days of Thunder peategelase Cole Trickle´i 
(kehastas Tom Cruise) prototüüp. Kellest on jutt? 
 

 
 

19. 

 
 
Küsime vasakpoolse mehe 
tumedanahalist sõpra. Mis on 
tema nimi? 
 

20. 
Jäähokiliigas KHL on sellega seni hakkama saanud ainult 
kaks mängijat. Esimesena Ilja Proskurjakov (Magnitogorski 
Metallurg) 25. jaanuaril 2009 ning teisena Edgars Masalskis 
(Riia Dünamo) 7. jaanuaril 2010. Millega? 
 
 
 

21. 
VIIGILAHUTUSKÜSIMUS. Maratonijooksu kehtiva MR-i 
püstitas Dennis Kimetto (Keenia) tänavu septembris 
Berliinis, Eesti rekord püsib 2002. aasta Pariisi maratonist 
Pavel Loskutovi nimel. Kui suur on ajaliselt kahe rekordi 
vahe (märkida minutid ja sekundid)?  
(+- 30 sekundit 1 punkt) 
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22. Kui hispaanlane läheb spordivõistlusele vaatama halterofiliat ja prantslane haltérophilie’t, 
siis millise spordialaga ta maakeeli silmitsi on? Tegemist on olümpiaalaga, kus eestlasedki 
on suurvõistlustelt medaleid pälvinud, seda ka uue iseseisvuse ajal.  

 

 

23. 

 

 
 

  
Tony Brooks, Bruce McLaren, Jo Bonnier, Stirling Moss ja Wolfgang von Trips on külla 
tulnud oma võidusõitjast sõbrale (samuti pildil!) ning otsustanud noore isa silmarõõmule 
roolikeeramise algtõdesid tutvustada. Õpetussõnadest tõuseb tulu, sest lapsuke jõuab 
aastaid hiljem mänguautost samade autode rooli, mida ohjasid tema kunagised õpetajad. 
Mis on isa ja lapse ühine perekonnanimi?  

 

   

24. Oma karjääri teise kübaratriki sai küsitav kirja oma suurest jalgpallist lahkumise puhul 
peetud hüvastijätumängus 5. juunil 2013, kui FIFA XI alistas tema sõprade meeskonna 4:3. 
Peoperemees lõi esimesel poolajal kaks väravat oma sõprade poolel ning teisel poolajal lisas 
FIFA koondise võiduvärava. Meeskondi juhendasid kaks maailmakuulsat treenerit (JM ja 
RV), kellede käe all küsitav omal ajal vastavalt klubi- ja koondisemänge mängis. Kes oli tolle 
jalgpallipeo peasüüdlane? 

 

 

25. Nüüdisaja kõige tähtsam rahvusvaheline pesapalliüritus World Baseball Classic on seni 
toimunud kolm korda – 2006, 2009, 2013. Võitjaid on olnud kaks. Mis riigid? 

 

 

26. 

 

Millise meilgi maailma tipptasemel 
viljeldava spordiala harrastamiseks 
hädatarviliku instrumentaariumiga on 
tegemist? 
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27. Selle nüüdseks 17 nimest koosneva nimekirja avas argentiinlane Oscar Furlong 1950. 
aastal. Kõige rohkem, kokku kuus, on selles auväärses nimistus endisi lõunaslaavlasi, viie 
nimega on esindatud ameeriklased, kahega brasiillased ning ühega venelased, sakslased ja 
hispaanlased. Viimati lisandus sellesse tänavu Austraalia päritolu ameeriklane. Mis 
nimekiri? (1 punkt õige ala eest)  

 

 

28. 
 

 
29. 

 
 
 
 
 
 

30. 

Kellele maailmakuulsatest jalgpallivärava-
vahtidest on tema kodulinnas püstitatud selline 
ausammas? 1994–2006 anti välja ka tema nime 
kandnud auhinda.  
 
Paljukannatanud Ukraina on oma sini-kollase 
lipu all olümpiamängudel osalenud alates 1994. 
aasta Lillehammeri taliolümpiast ning kulda on 
võidetud nii tali- kui suvealadel. Meestest on 
iseseisva Ukraina esimene olümpiavõitja 
maadleja Vjatšeslav Olijnik, kellele kuulub see au 
aga naistest? Küsitav kasutas oma võimalust edu 
saavutada perfektselt, sest olümpiamängudel 
osaleski ta vaid ühe korra.  
 

 
 

Millise ka eestlaste osalusel peetava võistlussarja 
logo? 

 

31. 

 

Miss Tennise valmistel need noored daamid 
tõenäoliselt finaali ei jõuaks, kuid vähesed 
maailmas saaksid neile praegu vastu, kui nad 
koos platsil palli löövad. Kes on pildil? 

 

32. 
 
Judos on skoorimisel kasutusel kolm märget: ippon – heide, mis annab 
täisväärtusliku võidu; waza-ari – heide, mis annab poole võidust; yuko 
– kõige väiksema väärtusega punkt. Kuid aastatel 1975–2008 oli 
rahvusvahelistel võistlustel kasutusel veel ka neljas punktimärge, mis 
nüüd on võrdne yukoga. Nimetage see märge, millest kohtunik andis 
märku pea kõrgusele tõstetud käega. 
 

 



________________ 8. TARTU SPORDIMÄNG * 18.10.2014 __________________________  

Toivo Kivimets, Matis Song & Aare Oja 

 

33. 

   

  
1980. aastal Moskvas teivashüppes olümpiavõitjaks tulnud Wladyslaw Kozakiewiczi žest 
Lužniki staadioni publiku suunas on teada ja tuntud. Poolakale tekitas meelehärmi, et 
kohalikud kergejõustikusõbrad vilistasid, sisisesid ja karjusid tema hüpete ajal, et avaldada 
sellega toetust omakandimehele. Küsitav sai hõbeda nii Moskvas kui ka 1983. aasta MM-il 
(teadagi, kelle järel). Kes oli Kozakiewiczi konkurent? 

 

 

34. Schwarzwaldpokal on auhind, mille pärast on juba alates 1967. aastast konkureerinud 
maailma suusakahevõistlejate paremik. Aastast 1984 on  võistlus järjepidevalt kuulunud ka 
kahevõistlejate MK-sarja. Neli korda on pokaali võitnud norralane Fred Børre Lundberg, 
kolm korda sakslane Franz Keller ja soomlane Rauno Miettinen. Viimati võitis 2013. aasta 
detsembris norralane Magnus Moan. Võistlust on alati peetud ühe ligi 4000 elanikuga 
väikelinna hüppemäel ja suusaradadel. Nimetage see linn. 

 

 

35. 

 

Rahvaarvult maailma teine riik India on 
olümpiamängudel osalenud alates 1900. aastast 
ning võitnud üheksa kuldmedalit. Kaheksa neist 
tõid aastatel  1928–1980 maahokimängijad, 
üheksandat tuli paljurahvuselise riigi miljonitel 
spordifännidel oodata aga koguni 28 aastat. 
Alles 2008 Pekingis tõstis Abhinav Bindra oma 
kodumaa uuesti olümpiamängude kullariikide 
sekka. Millisel spordialal Bindra Indiale kulla 
võitis? 
 

 

36. Šveitslane Alfred Bickel (1918–1999) ja rootslane Erik Nilsson (1916–1995) on jalgpalli 
MM-võistluste ajalukku kirjutatud ühe saavutuse kaasomanikena. Mida nemad tegid, aga 
teised ei saanud või ei suutnud? 

 

 

37. Tänavusel meeste korvpalli MM-il oli ühe koondise peatreeneriks mees, kes mõnda aega 
jaganud oma tarkusi ka Eesti korvpallimaastikul. Ühest Euroopa riigist pärit praegu 49-
aastane mees teenis meie maal leiba 2008–2010, kõnealust rahvuskoondist juhib ta 
peatreenerina juba alates 2006. aastast. Kes ja mis koondis?   
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38. 
 

39. 
 
 
 

 
 

40. 

Korealanna Yu-Na Kim (pildil) sooritab ühte iluuisutamise 
suhteliselt uut elementi. Kuidas seda nimetatakse? 
 
Benettoni F1 meeskond osales MM-võistlustel 1986–2001 
kokku 260 GP-sõidul ning 27 korda lõpetas selle tiimi sõitja 
võiduajamise võitjana. Nii esimese (1986) kui ka viimase 
(1997) etapivõidu tõi Benettonile üks ja seesama võidusõitja. 
Nimetatud tiimi kuulus ta 1986 ja 1996-1997, ülejäänud 8 
võitu teenis karjääri jooksul 210 GP-sõitu kaasa teinud kihutaja 
kahe muu meeskonna autos. Kes oli see võidusõitja?  
 
Üksikmängus kolm ja segapaarismängus kaks suure slämmi 
turniiri võitnud inglane Henry Bunny Austin on ajalukku 
läinud konservatiivse Wimbledoni turniiri moeuuendajana. 
1932. aastal riietas Austin end moel, mida varem murutennise 
pühapaigas nähtud ei oldud. Milles seisnes Austini uuendus? 
  

 

41. Ta on esimene mustanahaline 
kergejõustiklane, kes kuulunud Venemaa 
koondisse. Nigeerlase ja venelanna 
armastuse vili nägi ilmavalgust 1988. 
aastal Leningradis, ta on Euroopa 
juunioride meister, tänavune sise-MM-i 
võitja ja Zürichi EM-i hõbeda omanik. 
Spordimees on ka tema kuus aastat 
noorem vend Layonel, kes taob jalaga 
palli Moskva CSKA meeskonnas. Kes?  

 
 

42. Juunis 2003 Londoni Chelsea jalgpalliklubi ostnud Vene oligarh Roman Abramovitš on 
omanikuna meeskonna peatreenerit vahetanud nüüdseks kümme korda. Vahetustest 
esimese sooritas ta siiski alles aasta pärast peremeheks saamist. Kelle palkas Abramovitš 
alates septembrist 2000 ametis olnud Claudio Ranieri asendajaks? Uus mees lahkus 
septembris 2007.  

 

 

43. Pildil on tänavused kahe riigi 
meistrid, MM-võistlustel kahel 
osavõistlusel punkte teeninud 
ja kokkuvõttes 19. kohaga 
lõpetanud eesti mehed. Kes? 
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44. 

      
 

Piltidel on kaks tänavust veemootorispordi maailma- ja Euroopa meistrit. Kes? 
 

45. See sporditarvete firma on kuulus eelkõige suusamaailmas. Firma nime tegi tuntuks 
Ingemar Stenmark, kui võitis kolmel korral mäesuusatamise MK-sarjas suure 
kristallgloobuse just neil suuskadel. Ka 1985. aasta Bondi-filmis 007 surma palge ees ajasid 
vene kurjamid kuulsat salaagenti taga selle firma lumelaudadel liueldes. Lisaks 
suusavarustusele on firma tuntud ka suurte purjekate ja mootorjahtide valmistajana, sama 
nime kannab 1980. aastatel edukas olnud Slovakkia bänd. Mis firma? 

 

 

46. Pildil olev 23-aastane krassavitsa on praegu 
maailma tugevaim naine. Mullu rebis ta 
sirgetele kätele 151 kilo, tõukas üles 190 kilo 
ning tema nimel on 334 kiloga ka kahe-
võistluse absoluutne MR. Noorele eale 
vaatamata on noorik jõudnud juba ka 
dopingukaristust kanda – ta jäi vahele 2006. 
aasta septembris 15-aastasena (!) ning pidi 
võistluskeelu tõttu eemale jääma Pekingi 
olümpiast. Praeguseks on tal olümpiahõbe 
Londonist, kaks kulda MM- ja viis EM-
võistlustelt. Sama perekonnanime (aga 
venepäraselt ilma a-lõputa) kandis 1980 
Moskvas 100 km meeskonnasõidus olümpia-
kulla saanud jalgrattur. Kes on pildil?  
 

47. See Tour de France’il kaks korda liidrisärki kandnud 43-aastane võidusõitja on rattafännide 
seas tunnustust teeninud oma kompromissitu sõidustiili ja hea suhtlemisoskuse poolest, kuid 
suurtuuride lõppkohtadega mägedes kehvalt liikuv mees hõisata ei saa: Touril on tema 
parimaks jäänud 28. (2007) ja Giro d'Italial 37. koht (2006). Mehe pika sportlaskarjääri 
lõpusirget jääb aga kaunistama Šveitsis Grenchenis sündinud maailmarekord. Kellest on jutt? 

 

 

48. 

 

Holland oli tänavusel jalgpalli MM-il Brasiilias ainus 
koondis, mille kõik 23 mängijat said vähemalt minutikese 
mänguaega. Neist viimasena pääses pronksimängus 
Brasiilia vastu platsile üks eestipärase perekonnanimega 
mees, kelle selja taha Konstantin Vassiljev Lillekülas kaks 
palli saatis. Kes?  
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49. Kes tennisistidest on ainsana võitnud noorte suure 
slämmi st. saanud ühel aastal esikoha kõigi nelja 
suurturniiri noorteturniiril üksikmängus? Hilisema 
sportlaskarjääri jooksul võitis ta täiskasvanute seas 
neljast suure slämmi turniirist kolmel üksikmängu kahel 
korral ning sai kolm võitjakarikat ka paarismängus. Vaid 
Pariisi liivaväljak talle ei klappinud – seal jäid küsitava 
laeks finaalikohad nii üksik- (1989) kui ka paarismängus 
(1986).   
 

50. Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon on alates 1993. aastast omistanud Eesti aasta naise 
aunimetust. Tunnustuse on pälvinud ka kolm tubli spordipiigat, viimati 2010. aastal 
suusataja Kristina Šmigun-Vähi. Kes olid vastavalt 1996 ja 2007 esimesed kaks Eesti aasta 
naiseks valitud sportlast?  

 

 

51. Selle vaid 29-aastaseks elanud mehe lemmikspordiala oli ragbi, ehkki kirg tõmbas teda 
rohkem kõrgustesse ning sinna jättis ta ka oma elu. Tema nime kannavad tema sünnipaiga 
Réunioni rahvusvaheline lennujaam ja üks ülemaailmselt tuntud sportimispaik. Samuti on 
üks tuntud autofirma seitsmel korral oma uut mudelit välja lastes valmistanud limiteeritud 
arvu just tema nime kandvaid, erilise värvitooni ja nahksisustusega autosid. Kes?   

 

 

52. 

 

Ta oli esimene naiskiiruisutaja, kes tuli mitmevõistluses 
neljakordseks maailmameistriks (1957, 1958, 1962, 1965). Lisaks 
krooniti ta 5 korda mitmevõistluses ja 26 korda üksikdistantsidel N 
Liidu meistriks, kuid olümpiamängudel jäi tal mingil põhjusel 
osalemata. Tähelepanuväärse naise säravale karjäärile ja kogu 
eluteele pani kurva punkti must armukadedus. Alkohoolikust 
abikaasa, endine kiiruisutaja Gennadi, ei kannatanud naise edu 
välja ja tappis oma 29-aastase kaasa 4. jaanuaril 1966.  
Kes oli see traagilise saatusega uisukuulsus? 

 

53. Tema kolm novelli – Sweeper!, Defender! ja Striker! – räägivad väljamõeldud 
jalgpallitreeneri Steve Barnesi tegemistest. Ainest jalgpallijuttude kirjutamiseks on praegu 
53-aastasel mehel piisavalt, sest mängijana on ta neli korda tulnud Inglismaa meistriks ja 
kolm korda karikavõitjaks, treenerina on ta oma hoolealused alles hiljuti viinud FA Cupi 
finaali. Nii pole liiga pretensioonikas ka tema autobiograafia pealkiri Heading for Victory. 
Kes on see jalgpallurist kirjamees?  

 

 

54. 

       
 

Millise nimega auhind sobiks kenasti nende kolme taiese kõrvale neljandaks? 
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55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sind Wilma Rudolph  

nähes ohkas mõnigi  

Eestimaa Rudolf  

 

Mark Spitz ei löönud 

risti ette ja kadus 

Nagu vits vette 

 

 See pilt on tehtud sügisel 1988 ülikooli staadionil kui tollal noored ja vihased ajakirjanikud 
kombineerisid kümmet ala. Punti võeti ka kaks mitteajakirjanikku. Üks „külaline“ on 
elupõline spordiveteran Anatoli Sillari (pildil paremalt esimene), kuid kes on Donatas 
Narmonti ja Hanno Tombergi vahel seisev kõhukas härrasmees (paremalt neljas)? Suur 
spordiarmastaja, etleja ja kirjamees oli temagi (1942–1990). Ühes 1982. aasta augustikuu 
Spordilehes ilmus temalt kümme lühiluuletust, millest kaks on pildi kõrval kirjas. 

 

 

56. Meeste maailmameister võrkpallis selgitati tänavu tõelisel maratonturniiril Poolamaal 24 
koondise osavõtul. Turniir algas 30. augustil ja lõppes alles 21. septembril. Mitu mängu 
Poolas kokku peeti? (+- 5 mängu annab veel 1 punkti).  

 

 

57. Septembris 1989 ilmus Billy Joelil album Storm Front ning selle kuulsaimaks hitiks sai laul 
We Didn't Start The Fire. Selle sõnades on nimetatud 56 ajaloolist isikut, nende seas ka 
viite sportlast ja ühte 1883. aastal asutatud võistkonda. Sportlased olid pesapallur Joe 
DiMaggio ning poksijad Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Sonny Liston ja Floyd 
Patterson. Mis oli aga laulus mainitud võistkonna nimi? Esimest korda mäletas Joel seda 
seoses Brooklyniga, teist korda seoses Californiaga. (1 punkt õige spordiala eest.) 

 

 

58. 
 
 
 
 
 

 
59. 

Tema aktivas on Eesti meistrivõistluste 
hõbemedal, kaks teist kohta MM-võistluste 
etappidelt ning kuues ja seitsmes koht aasta 
kokkuvõttes. Veel mullu tuuritas ta MM-il 
kogu hooaja, kuid tänavu pole andekast 
noormehest enam midagi kuulda, ehkki 
tulemuse sai ta mullu kirja 13 võistlusest 11-l. 
Kes? 
 
 
Millisel spordialal on Eesti meistrivõistlustel 
korduvalt medaleid võitnud sportlased 
perekonnanimedega Dollar, Nael ja Rubli?  
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60. 

 

Laskesuusatamisega alustas küsitav oma kahe 
olümpiamedali omanikust ja kolmekordsest 
maailmameistrist isa innustusel. Käbi ei kukkunud 
kännust kaugele, sest neljalt juunioride MM-ilt 
kogunes talle 4 kuld- ja 4 hõbemedalit ning ka 
täiskasvanute seas õnnestus kenasti kanda 
kinnitada – olümpiakuld Torinost, 3 hõbedat 
MM-ilt ning 2 kulda ja 1 hõbe suviselt MM-ilt. 
Viimased võistlused oma sünnimaa eest tegi 
küsitav 2012. aastal, 27. jaanuarist 2014 on tal 
taskus aga Belgia pass. Sotši olümpial praegu  
31-aastane mees oma uut kodumaad veel 
esindada ei saanud, kuid suvisel MM-il Tjumenis 
võitis juba kulla ja hõbeda. Kes on pildil? 

 

61. Tänavu Rootsi ja Eesti jalgpallimaavõistlust võõrustanud Friends Arenat Stockholmi külje all 
Solnas hakati ehitama 2009. aasta detsembris ning tookord ostis rajatise nime kasutusõiguse 
kuni 2023. aastani endale üks eestlastelegi väga tuntud firma. 28. märtsil 2012 loobus firma 
aga oma nimeõigusest koolivägivalla vastu tegutseva mittetulundusühingu Friends kasuks. 
Millise firma nime uus staadion 2012. aasta märtsini kandis? 

 

 

62. 
 
 
 

63. 

USA kiiruisutaja Irving Jaffee (pildil) võitis 1932. aastal Lake Placidis 
esimesena ühtedel talimängudel kuldmedali nii 5000 m kui 10 000 
m distantsil. Lisaks sellele on tema isik aga veel ühes arvestuses 
taliolümpiamängude ajaloo esimene. Millise tiitli Jaffee nime taha 
veel võib lisada?   
 
Queens Park Rangers oli 1981. aastal esimene Inglise jalgpalliklubi, 
mis selle kasutusele võttis ning seitse aastat hiljem ka esimene, kes 
selle kasutamisest loobus. QPR-i eeskujul oli Inglise liigas ka 
järgijaid, aga nemadki lõpetasid eksperimendi üsna pea, viimasena 
Preston North End 1994. aastal. Mille kasutamisest on jutt? 
  
 

64. NSV Liidu meeste korvpallikoondis krooniti maailmameistriks kolm korda (1967, 1974, 
1982). Kõiki kolme meistritiitlit pole ühelgi mängijal, kaks kulda pandi kaela aga koguni 
kolmele mehele. Üks neist on meie legend Priit Tomson, kes on kaks ülejäänut? Üks neist on 
tänaseks juba manalamees, teine tähistab tuleva aasta märtsis loodetavasti 70. sünnipäeva. 

 

 

 
65. 

 

 
 
Saaremaa sepp Andres Ella on meisterdanud vähendatud koopia 
ühe maailmakuulsa arhitekti projekteeritud ning juba 1877. aastal 
ka üles seatud ehitisest. Koopia oli tänavu auhinnana teist aastat 
järjest mängus ühel Pärnus peetaval naabrite Eesti ja Läti lõbusal 
spordivõistlusel. Mis on auhinna nimi? Kui ei tea, siis 1 punkti võib 
teenida õige spordiala või ehitise enda nimetamise eest.  
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 1 – Kevin Mark Phillips (TK) 
 2 – Curling (MS) 
 3 – Riia Barons LTM (TK) 
 4 – Galina Beloglazova (MS) 
 5 – karikast šampanja joomine (MS) 
 6 – Lõuna-Rodeesia (MS) 
 7 – Dnipro (Dnipropetrovsk ja Tallinn) (TK) 
 8 – Priit Piilmann, Eesti Maadlusliit (TK) 
 9 – 400 m tõkkejooks (TK) 
10 – Nicol David (MS)                      
11 – rannatennis (TK) 
12 – Läti (TK) 
13 – Verraszto, ujumine (TK) 
14 – Wolfgang Schmidt, Gerd Kanter (MS) 
15 – Michela Fanini (rattaklubi SC Michaela Fanini-Record-Rox) (MS) 
16 – Kenneth Faried (MS) 
17 – 50 km käimine (TK) 
18 – Tim Richmond (MS) 
19 – Ibrahim Mukunga (MS) 
20 – väravavahid, kes on löönud värava (MS) 
21 – 2:02.57 ja 2:08.53 = 5.56 (TK) 

22 – tõstmine (TK) 
23 – Hill, isa Graham ja poeg Damon (TK) 
24 – Michael Ballack (TK) 
25 – Jaapan (2006, 2009), Dominikaani Vabariik (2013) (MS) 
26 – castingu heitekeha (TK) 
27 – meeste korvpalli MM-i MVP-d (TK) 
28 – Lev Jašin (TK) 
29 – iluuisutaja Oksana Baiul (Lillehammer 1994) (TK) 
30 – rallikrossi MM-võistlused (TK) 
31 – Sara Errani ja Roberta Vinci (TK) 
32 – koka (MS)         
33 – Konstantin Volkov (MS) 
34 – Schonach im Schwarzwald  (TK) 
35 – laskmine (TK) 
36 – osalesid MM-finaalturniiril nii enne kui ka pärast II Maailmasõda  (TK)  
37 – Nenad Vučinić, Uus-Meremaa (TK) 
38 – Biellmanni pööre (Biellmann spin) (MS) 
39 – Gerhard Berger (TK) 
40 – mängis shortsides ehk lühikestes pükstes (TK) 
41 – Lyukman Adams (TK) 
42 – Jose Mourinho (TK) 
43 – Eero Pärm ja Mairon Meius, külgvankrisõitjad (TK)    
44 – Rasmus Haugasmägi (OSY-400), Gregor Eevardi (GT-15) (MS) 
45 – Elan (MS) 
46 – Tatjana Kaširina, Venemaa (TK) 
47 – Jens Voigt (MS) 
48 – Michel Vorm (TK) 
49 – Stefan Edberg, 1983 (TK) 



50 – 1996 Annely Ojastu, 2007 Anna Levandi (TK) 
51 – Roland Garros (TK) 
52 – Inga Artamonova-Voronina (MS) 
53 – Steve Bruce (TK) 
54 – Kristjan (pildil Soome, Läti ja Leedu parima sportlase auhinnad) (TK)   
55 – Mauri Raus (TK) 
56 – 103 (TK) 
57 – pesapallimeeskond Los Angeles Dodgers (TK) 
58 – Jevgeni Novikov, Venemaa rallisõitja (TK) 
59 – tennis (John Dollar, Endel Nael, Aleksander Rubli) (TK) 
60 – Michael Rösch (TK) 
61 – Swedbank (TK) 
62 – esimene juudi rahvusest olümpiavõitja taliolümpiamängudel (TK) 
63 – kunstmurukattega väljak (TK) 
64 – Sergei Belov, Modestas Paulauskas (TK) 
65 – Ruhnu karikas, jalgpall (TK)        
 
TK – Toivo Kivimets (46), MS – Matis Song (19) 
 


