Eesti Spordikilva MV VI etapp, Viljandi üksikmäng. Küsimused Urmas Oljum ja Timo
Tarve.
1. Kes võttis esimese soomalsena vastu F-1 maailmameistri karika? Küsitava isa Curt ja
vend Lasse on võitnud Soome meistritiitleid tennise paarismängus ,isa on korra esindanud
riiki ka Davis Cupil ning oli kibe käsi autospordis.
2. Vahendame Teile veidi kärbitud uudise eelmise aasta 10. maist: „Sel nädalal Malaisias
Langkawis toimunud maailmameistrivõistlustel pälvisid Eesti sportlased kaks kuld- ja kaks
hõbemedalit. Maailmameistriks tulid Uku Jürjendal ning kadett Aleksandr Biba, hõbemedalid
pälvisid juuniorid Jan Beljajev ning Ilja Koponev.“ Millisest, Eesti sportlastele edukast
spordialast uudis pajatab?
3. Olümpiadebüüdi tegi see kergejõustiklane 15-aastaselt. Kokku osales ta 6
olümpiamängudel, saagiks kuld- ja pronksmedal. MM-idelt võitis 10 tiitlit, neist seitse
sisetingimustes. Ja seda kõike ainult ühel alal! Ala nn. unelmatepiiri alistas küsitav 198 korral.
Enne kergejõustikku oli tema kireks jalgpall, mille juurde naasis pärast eduka karjääri lõppu.
2006. aasta Torino olümpiamängude avamisel kuulus rahvusvahelisse seltskonda, kes tõid
staadionile olümpialipu. Kellest jutt?
4. Näete pildil KHLis mängiva klubi maskotti ja ühtlasi fragmenti klubi logost. Küsitav klubi
asutati 2006. aastal ning jõudis imekiirelt – vaid nelja aastaga Вторая лига´st Euroopa
tugevaimasse hokiliigasse. KHLis on klubi kahel korral jõudnud idakonverentsi
veerandfinaali, mis jäänud senini ka nende tippsaavutuseks. Meeskonda juhendab praegu
omaaegne Venemaa koondise kaitsja Dmitri Juškevitš ning suurimaks skooritegijaks on
Tšehhi koondislane Kaspar Lukaš. Mis klubi?

5. Rootsi kahevõistlejate viimane olümpiameidal pärineb 1956. aastast (Bengt Erikssoni
hõbe). Pärast seda on olümpiamängudel starti tulnud veel 3 sportlast, viimasena Sven-Olaf
Israelsson, 1948. Aasta pronksimehe Sven Israelssoni poeg. Millistel olümpiamängudel
startis seni viimane Rootsi värvides kahevõistleja?

6. Omaaegse Saksamaa Demokraatliku Vabariigi jalgpallikoondise suurimateks saavutusteks
jäid olümpiamängudel võidetud kolm medalit. Lisaks medalitele andis Ida-Saksamaa koondis
maailmale ka esimese mängumehe, kes jõudnud 100 koondisemänguni kahe riigi koondise
särgis. Siiski ei olnud Ulf Kirsten GDRi rekordinternatsionaal. Koos olümpiamängudel peetud
kohtumistega jõudsid ainult GDRi eest peetud kohtumistega enam kui saja koondisemänguni
kaks meest, kelle koondisekarjäär kulges vaat, et paralleelselt - algas 1969. aastal ja lõppes
ühel 1984. ja teisel 1985. aastal. Kes olid need kaks GDRi särgis ainsana üle 100
koondisemänguni jõudnud meest?
7. Maharbek Hadartsev, Irina Laško, Michal Sliwinski, Ilija Lupulesku, Jasna Sekaric.
Loetletud olümpiasportlasi seob üks ühine nimetaja. Milline? Kambakesi on võidetud
olümpiamängudelt 3 kulda, 9 hõbedat ja 2 pronksi.
8. Hokiliigas NHL mängib käimasoleval hooajal 23 USA ja 7 Kanada hokiklubi. Stanley
karika on nendest seitsmest Kanada klubist võitnud neli. Millised kolm Kanadas praegu
asuvat NHLi klubi ei ole oma ajaloo jooksul võitnud kordagi Stanley karikat? Kahel
klubil neist on õnnestunud siiski finaalseerias mängida.
9. Pildil olev sportlane kannab hüüdnime „Lo squalo di Messina“. Tiitlivõistluste medaleid
küsitav võitnud pole. Parim koht on MM-il saavutatud neljas. Kes on pildil?

10. Keda kuulete rääkimas?
11. Mis riik?
- Esmakordselt osales olümpiamängudel 1952. aastal Helsingis, esimestel talimängudel 2002.
aastal Salt Lake Citys.
- Medaleid on võidetud vaid suvemängudel 1-1-1
- Boikoteeris 1980. aasta olümpiamänge Moskvas
- Seda riiki on esindanud eestlastest laskurid, isa-poeg Peeter Rullid.

- Peeter Rull senior võistles viitel olümpiamängude 1960 – 1976. Peeter juuniori ainus
etteaste oli 1984. aastal Los Angeleses.
- Müncheni OMi avadefileel oli P. Rull seenior riigi lipukandjaks
12. 2012. aastal Eesti jalgpallimeistriks kroonitud Nõmme Kalju ei ole ainus Tallinna linnajao
või asumi nime kandev klubi Eesti jalgpallimeistrite ajaloos. Varasemalt on Eesti või ENSV
meistriks kroonitud kaks Tallinna asumi või rajooni nime kandnud võistkonda. Millised
meeskonnad/klubid? NB! Asutuste nimesid kandnud võistkonnad arvesse ei lähe!
13. Kahekordne olümpiavõitja, üheksakordne maailmameister, viiel korral valitud MM-i
sümboolsesse viisikusse, aga NSVLi meistritiitel puudub. Sellegipoolest on on ta esimene
inimene Vene Föderatsiooni ajaloos , kelle auks lasti tema eluajal välja meenemünt (väärtus 2
rbl.) NSVLis sai sellise au osaliseks vaid Valentina Tereškova. Kes oli see hokimees?
14. Millise spordiala maailmameistrivõistlusi võõrustab iga-aastaselt piltidel nähtav
etendusasutus?

15. Etioopia staier Kenenisa Bekele on ülekaalukalt enim MM-tiitleid võitnud
kergejõustiklane, kes võitnud tiitleid nii staadioni- kui krossirajal kokku. Kõik tiitlit on
individuaalsed, võistkondlikke tiitleid etiooplasel ei olegi. Mitu MM-tiitlit on Bekelel
kokku? (+/-1= 1 p.)

16. Eestimaa pinnal on ketast võistlustingimustes üle 70 meetri heitnud kolm heitjat. Gerd
Kanter on sellega hakkama saanud Kohilas (71.64) ja Valgas (70.12). Nimetage ülejäänud
kaks Eestis üle 70 meetri heitnud kettaheitjat!
17. Moskva OM-il võitis NSVL ühel spordialal 3 kuld-, 3- hõbe ja 2 pronksmedalit, kusjuures
kõik 11 koondisesse kuulunud sportlast krooniti ka olümpiavõitjaks. Ülejäänud
olümpiamängudelt on sel alal võidetud samuti 3 kuld-, 2- hõbe ja 2 pronksmedalit. Millisel
spordialal?
18. Eestis on parimaid sportlasi valitud teatavasti alates 1955. aastast. Kes on ainus aerutaja,
kes selle tiitli 60 aasta jooksul pälvinud?
19. Spordivõistlustel on teda näha olnud alates 1993. aastast. Möödunud aasta lõpus lubas ta
viidates halvenevale tervisele ja rahamuredele hargi siiski nurka visata. Millisest rahvusest
on pildil nähtav El Diablona tuntud fänn?

20. Tänaseks ajalukku vajunud jalgpalli Intertoto karika võitsid kõige sagedamini – 12 korral
selle riigi jalgpalliklubid. Kusjuures mitmekordseid võitjaid polnud, iga kord võitis selle
erinev klubi. Millise riigi klubid olid Intertoto karikamängude sagedasemad võitjad?
21. Jamaika 4x100 meetri teatejooksu koondis tegi aastatel 2008 – 2013 toimunud
kergejõustiku tiitlivõistlustel puhta töö, võites kõik viis kulda. Ainsa sportlasena osales kõigis
viies kullajooksus Usain Bolt. Neli korda kuulusid kuldsesse Jamaika teatenelikusse samal
ajavahemikul kaks sprinterit. Millistel piltidel neid kahte neljakordseid kuldmedaliste

näete?

a)

c)

b)

d)

e)

22. Bidone D´oro (Kuldurn) on iga-aastane jalgpalliauhind Itaalia liigades, mille võitja selgub
rahvahääletuse tulemusena. Mõningase üllatusena võidavad selle enamasti tippklubide
mängijad. Esimene Bidone D´oro laureaat oli 2003. aastal Rivaldo, kolmel korral on selle
pälvinud Adriano. Lisaks leiame võitjate nimistust veel Diego Milito, Pato ja Christian Vieri
nimed. Millise auhinnaga on tegemist?
23. Neljal Leedu korvpalluril on 3 olümpiamedalit, kuid ainult üks neist on võitnud kõik kolm
Leedu mänguvormi kandes. Kes on see kolme olümpiamedali omanik?
24. Üldteada fakt on, et esimeste kaasaegsete olümpiamängude esimene olümpiavõitja selgus 1896.
aastal kolmikhüppes ja selleks oli James Connoly. Kes oli kaasaegsete olümpiamängude teine
võitja? Nimetage nii võitja kui spordiala.
25. 2011. aastal toimunud Aasia talimängude jääpalliturniiril kaotas see riik kõik kohtumised,
kuid võitis ometi oma esimese ja ainsa medali mängude ajaloos. Ühtlasi saadi ka esimeseks
medaliriigiks jääpallis. 2012. aasta MM-il kohtuti kahel korral Eestiga ja kaotati 0:13 ning

1:12. Milline riik? Olümpiamängudelt on küsitav võitnud 1 hõbe- ja 2 pronksmedali, nagu ka
tema lõunanaaber.
26. Lake Placidi 1980. aasta OMi jäähokimatšist USA ja NSVLi vahel on palju kõneldud,
kirjutatud ja seda mängu meenutatud. Üldise eufooria ja nostalgia lainel õlgadele tõstetud
võiduka võistkonna tituleeritud peatreenerit Herb Brooksi. Vähem on kõneldud-kirjutatud aga
võiduka USA meeskonna kaptenist, kes kuulsas „Miracle on ice“ kohtumises viskas juhtumisi
ka ameeriklaste 4:3 võiduvärava. Kes? Ta oli üks viiest koondislasest, kes olümpiamängude
eel ei mahtunud ühegi NHLi meeskonna draftivalikusse. Küsitav loobus tipphokist sisuliselt
pärast olümpiaturniiri, ehkki pärast OM-turniiri pakkus lepingut talle New York Rangers.
27. Hiljuti (2. märtsil) möödus 53 aastat päevast, mil Wilt Chamberlain ladus NBA-s vastaste
korvi 100 punkti. Sündmuse tunnistajaks oli väidetavalt vaid 4124 pealtvaatajat. Kohtumise
võitis Chamberlaini koduklubi Philadelphia Warriors 169:147. Millise klubi vastu
Chamberlain tänini NBA rekordina püsivad 100 punkti viskas? Küsitav klubi mängib
NBA-s tänini.
28. Falun võõrustas põhja suusaalade MM-i tänavu kevadel viiendat korda. Rootsis toimusid
põhja suusaalade maailmameistrivõistlused kuuendat korda. Mis on ainus koht Faluni
kõrval, mis saanud Rootsis suusaalade MM-i võõrustada?
29. Kes on pildil? Tema ettevõtmist siinmail on saatnud mõningane edu.

30. Mis on kuuldava sportliku loo pealkiri? Võib kirjutada ka Eesti keeles.
31. Fotomeenutus 1964. aastast. NSVLi olümpiakoondis sõpruskohtumise eel Tšehhoslovakkia
„Ednota“ klubiga. Vasakul pildil vasakult teisena seisab koondise grusiinist väravavaht, kellele see
oli teiseks ja ühtlasi viimaseks mänguks NSVLi koondise rivistuses. Siiski jõudis ta koondisega ka

1964. aasta EM-hõbemedalini. Klubijalgpalli mängis ta Tbilisi Dünamos ja Kutaisi Torpedos. Isast
oluliselt kaugemale ja hoopis teisel elualal jõudis ta poeg (paremal pildil), kelle teod läinud aasta
lõpus ja selle aasta alguses Eesti rahvale vägagi korda läksid. Nimetage isa ja poja ühine
perekonnanimi!

32. Angolas sündinud Joao Victor Saraiva, jalgpallurinimega Majder, on rannajalgpallide MM-ide
kõige resultatiivsem mängija. Mitu väravat on Majder rannajalgpalli finaalturniiridel löönud?
Lähimal ajal ilmselt tema tulemust ei ületata. (1p.=+/-3)
33. Andres Kivirähki, Heiki Ernitsa ja Janno Põldma koeratüdruk Lotte lood on üdini positiivsed
ning pakuvad hulgaliselt lugemist ka spordist. Üks lugu kõneleb ka Lotte sõbrast Brunost, õigemini
tema isa Matist, kes üht spordiala harrastades ära kadus ega tulnud tükil ajal tagasi. Seetõttu ei
soosinud ema ka Bruno sporditegemist. Millist ala harrastas Bruno isa ja kuidas ta suutis seda
harrastades ära kaduda?
34. 2010. aasta 26. detsembril näidati Põhja-Korea televisioonis esimest lääne filmi. Selleks oli 2002.
aastal valminud inglise komöödia, mille režissööriks oli Gurinder Chadcha. Peaosades mängisid
Parminder Nagra, Keira Knightly ja Jonathan Rhys Meyers. Põhja-Korea tsensuur kärpis 112
minutilisest filmist 10 minutit. Loomulikult oli tegemist spordifilmiga. Mis film? Õige spordiala
nimetamine annab 1 punkti.
35. Näete pildil seisu enimlevinud Hispaania avangu järel. Avangut tuntakse Inglise keeles ka ühe
selle looja, 16. sajandil elanud Hispaania preestri järgi, kes seda oma esimeseks modernse male
õpikuks peetavas „Libro de la invecion liberal y arte del juego de Axedrez“ mainib. Kuidas
kutsutakse teisiti Hispaania avangut?

36. Soomel on ainult neli maailmameistrit või olümpiavõitjat, kes suutnud ametlikel
võistlustel joosta 5000 m distantsi kiiremini kui 14 minutiga. Olümpiavõitjad on L. Viren ja
P. Vasala. Üks maailmameistritest on P. Päivärinta. Kes on teine soomlasest
maailmameister, kes jooksnud 5000m kiiremini kui 14 minutiga? 1986. a oli küsitav
osaline 100x1000m teatejooksu maailmarekordi püsitamisel, joostes ankruetappi.
37. Iisraelile on olümpiamängudelt medaleid toonud peaasjalikult veealade sportlased. Nende ainus
olümpiavõit pärineb purjelauaga sõidust, lisaks Gal Fridmani kolmele medalile on lisa toonud
purjetaja Shahar Tzuberi ja aerutaja Michael Kolganov. Milliselt spordialalt pärinevad juudiriigi
kolm ülejäänud olümpiamedalit? Need on võitnud Yael Arad, Oren Smadja ja Ariel Zeevi?
38. Jäähokiliiga KHL jaguneb ida- ja läänetsooniks. Kumbki on omakorda jagunenud 2 divisjoniks,
mis kannavad tuntud hokiinimeste nimesid. Nimetage need KHLi nelja divisjoni nimetused!
Vähemalt 2 õiget annab 1 punkti.
39. Näete piltidel kaht kaunist vaadet. Ülemine pilt on tehtud Saksamaal, ühes MecklenburgVorpommenis asuvas linnas. Alumine aga Tallinnas. Kahte pilti ühendab nimi, mis Eesti
jalgpalli ajaloos ja ka olevikus mänginud tähtsat rolli. Saksamaa linna puutub jalgpall ehk
vähem, olgugi, et sealt on pärit siin mängus juba küsitud GDRi rekordinternatsionaal Joachim
Streich. Nimetage see linn ja/või tänav.

40. Kes kergejõustiklastest on ainsana suutnud võita EM-il medali kolmel erineval
heitealal? Aladeks olid kuulitõuge, kettaheide ja odavise.
41. Vormel-1 ajaloo üks õnnetumaid kaasa teinud võistkondi on olnud 1992. aastal sarjas kaasa
löönud moefirma nime kandnud tiim. Juba meeskonna algus sarjas oli kurjakuulutav, deposiitraha
100.000 dollari mittemaksmise eest eemaldati nad avaetapilt Lõuna-Aafrikast. Kokku said tiimi
masinad pilootide Roberto Moreno ja hilisem „The Stig“ Perry McCarthy roolituna startida üheksal
GP-l. Vaid ühel etapil - Monacos õnnestus Morenol murda end läbi kvalifikatsiooni põhisõidule, ent
seal oli ta sunnitud katkestama 11 ringi läbimise järel. Võistkond pani pillid kotti pärast hooaja 12.
etappi Belgias, kus taas võistlussõidule ei kvalifitseerutud. Mis võistkond?
42. Kes on see Euroopa jalgpallur?
- Sündis 22.02.1969 Viinis
- on ainus Vanalt Mandrilt pärit jalgpallur, kes osalenud nii jalgpalli kui futsali MM-finaalturniiridel
- on üks kolmest jalgpallurist maailmas, kes skoorinud mõlemal finaalturniiril
- rahvuskoondises debüteeris 18-aastasena, kokku pidas koondise särgis 82 mängu ja lõi 31 väravat.
Krooniti Euroopa meistriks.
- klubijalgpalli mängis Saksamaal, Itaalias, Šotimaal, Inglismaal ja Hollandis
- tunnistati oma riigi aasta jalgpalluriks neljal korral, Šotimaa aasta jalgpalluriks kahel korral
- lõpetas karjääri 31-aastaselt achilleuse kõõluse trauma tõttu
- tuntumaid klubisid: Verdingeni Bayer, Müncheni Bayern, Fiorentina, AC Milan, Glasgow Rangers,
Chelsea, Ajax
Kahe punkti teenimiseks vastake palun eesnime või vähemalt eesnime esimese tähega!
43. Millisel spordialal krooniti 1980. aasta Gruusia NSV meistriks mittetunnustatud LõunaOsseetia president Eduard Kokoitõ?
44. . Mäesuusataja Lindsey Vonn jõudis tänavu 18. jaanuaril Cortina D´Ampezzos toimunud
kiirlaskumise MK-etapi võiduga 65. võiduni MK-sarjas. Sellega jõudis ameeriklanna naiste vastava

ala rekordi kordamiseni. Näete pildil mäesuusatajat, kellele Vonn saavutusega järgi jõudis ning
möödagi läks. Kes on pildil olev senine rekordiomanik?

45. Amatööridest koosneva Tartu Santose jalgpallimeeskonna euroteekond lõppes kahe kohtumisega.
UEFA karika esimeses eelringis kaotati Tromsole 0:7 ja 1:6. Kes oli Santose ainsa värava autor
UEFA karikasarjas? Meedias ilmunud andmetel on tegemist veokijuhina töötava mehega.
46. Kui jalgpalli Aafrika rahvuste karikas 1957. aastal alustas, osalesid turniiril kõigest kolme riigi
koondised. Lisaks võitjatele egiptlastele ka võõrustajad Sudaan ning finaalis Egiptusele 0:4 kaotanud
võistkond. Toona Egiptusele kaotanud võistkond jõudis rahvuste karikal võiduni viis aastat hiljem ise
turniiri korraldades. Tegemist on ühe Aafrika jalgpalli pioneeriga, kes esimese A-maavõistluse pidas
Prantsusmaa Somaalimaaga juba 1947. aastal ning FIFA-sse astus 1952. aastal.
Koondis ei ole kunagi mänginud MM-finaalturniiril, ehkki 2014. aastal jäi sinna jõudmisest napilt
puudu. Jõudnud läbi esimeste eelringide (ja alistades mh. Lõuna-Aafrika Vabariigi) otsustavasse
kolmanda ringi play-offi, jäädi seal alla Nigeeriale. Viimatisest Aafrika Rahvuste karika
finaalturniirist jäädi siiski kõrvale. Koondist juhendab portugaallane Mariano Barreto. Mis koondis
või riik?
47. 2011. aasta 11. juulil hukkus väikelennukiga toimunud õnnetuses esimene idabloki maadest pärit
hokimängija, kes mänginud NHLis. Hooajal 1969/70 osales ta St. Louis Bluesi ridades vaid kolmes
kohtumises, ülejäänud hooaja veetis farmklubis Kansas City Blues. Rahvuskoondises pidas 134
mängu ja viskas 83 väravat. OM hõbe 1968 ja OM pronks 1964. Aastatel 1977-80 oli Šveitsi
koondise peatreeneriks. Kellest on jutt?
48. Fotol on kujutatud endist Tallinna ringkonnakohtunikku, tänast advokaadibüroo Borenius
juristi ja Viimsi KK noortetreenerit. Aktiivse sportlaskarjääri jooksul võitis küsitav 10 Eesti
meistrivõistluste medalit, sh. kaks kulda. Kes on pildil?

49. Arnold Viiding on lisaks kergejõustikule kroonitud Eesti meistriks veel kahel spordialal.
See juhtus 1931. aastal, kergejõustikukuld oli Viidingule järjekorras teine. Nimetage need
kaks spordiala!
50. Millega on NHLi ajalukku läinud vene nimega Kanada hokimängija Ivan Boldirev (snd.
1949. aastal Jugoslaavias)?
51. Tänavu jaanuari viimasel päeval joosti Eestis esimene sisemaraton. Maailmas ei ole
sisetingimustes joostav maraton kaugeltki ebatavaline, haruldane aga küll. Maratoni siserekordit
2:27.21 hoiab 2010. aastast enda käes ameeriklane Michael Wardian. Enne teda püsis maratonirekord
tervelt 82 aastat ühe teise ameeriklase nimel, kes 24. novembril 1928. aastal jooksis Bostonis nii kaua
ületamatuna püsinud 2:34.54. Kes oli nii pikalt püsinud maratoni siserekordi omanik?
Olümpiamängudel küsitav märkimisväärset edu ei saavutanud. Ainsaks medaliks jäi 1924. aasta
Pariisi olümpial võidetud meeskondlik pronks 3000 meetri jooksus.
52. Milline riik?
-1999. aasta Euroopa meister futsalis
-Futsali MM-turniiridel võitnud pronksmedali (1996) ja kaks korda jäänud neljandale kohale
(2000 ja 2008)
- praegu kuuluvad riigi esindusse lisaks omadele ka viis naturaliseeritud brasiillast: Gustavo,
Sirilo, Pula, Robinho ja Eder Lima.
- MM-finaalturniiridel saavutati kõigi aegade ülekaalukaim võit, kui 2008. aastal alistati
Saalomoni saarte koondis 31:2
- Eelpool nimetatud mängust pärineb veel üks MM-finaalturniiride rekord, Pula lõi selles
võidumängus 9 väravat.
53. Jalgpalli esimesel MM-finaalturniiril 1930. aastal Uruguays osales Euroopast vaid neli
meeskonda: Belgia, Jugoslaavia, Prantsusmaa ja Rumeenia. Ühe nimetatud meeskonna
treener oli MM-il lisaks oma põhitegevusele ametis ka kohtunikuna (osales kahel
alagrupikohtumisel piirikohtunikuna). Millise riigi treeneri?

54. Näete fotot aastast 1974. Pildil olev härra rõõmustab olümpiamängudel võidetud
pronksmedali üle. Koos härraga rõõmustab tema omaaegse konkurendi tütar. Nimetage pildil
olijate perekonnanimed!

55. Ta on paljude muusikasõprade jaoks üks Eesti paremaid bluusi-ja rockihääli. On laulnud
ja mänginud ansamblites Magnetic Band,Shanon,High`n Dry,Sarabande, Riff,Estonian Dream
Boogie Woogie.Möödunud aastal tähistas oma 40.sünnipäeva kontserdiga Rock
Cafes.Sportlikest saavutustest tuleb lisaks Eesti meistritiitlile esile tõsta EM-i 20. ja MM-i
23.kohta.Juunioride MM-lt on parim 14.koht.Olümpiale pürgimine ebaõnnestus.Sochi OMi
ajal tegutses ETV-s abikommentaatorina. Kellest on jutt?
56. 2003. aastal vallutas Mount Everesti Alar Sikk. Samal aatal jõudis sinna ka ainus
olümpiamängudel võistelnud naine, kaasas olümpialipp. Kokku osales mäele jõudnu viitel
olümpiamängudel, võites 2 kuld-, 2 hõbe- ja 3 pronksmedalit. MM-tiitlid puuduvad, küll
võitis ta kahel aastal MK arvestuse. Aastatel 1999-2010 oli ROKi liige. Ka tema vend on
kahekordne olümpiavõitja. Kes?
57. Näete pildil esimest etnilist venelast, kes pääses mängima korvpalliliigasse NBA. Mängupraktika
maailma tugevaimas liigas jäi Moskvas sündinud mehel siiski napiks. 1994/95 hooajal pidas ta
Atlanta Hawksi särgis 10 kohtumist, pääsedes platsile keskmiselt seitsmeks minutiks ning visates
keskmiselt 3 punkti. Lõviosa karjäärist möödus Türgis, Itaalias ja Kreekaski pallinud küsitaval
Moskva Dünamos, viimases mõnda aega ka koos Martin Müürsepaga. Kunagise meeskonnakaaslase
Müürsepaga kohtus küsitav ka käimasoleval hooajal treenerina, ta juhendab praegu Krasnodari
Kuban-Lokomotiivi meeskonda. Kes on pildil?

58. 1998. a võitis Bill May koos Kristina Lum´iga USA meistrivõistlused. Samal aastal
toimunud Hea Tahte mängudel võideti koos hõbemedal. Ajakirjanike hulgas oli May
populaarne tegelane. Ta tunnistati harrastataval spordialal USA aasta sportlaseks 1998. ja
1999. aastal. Olümpiaunistus jäi aga teostamata, kuigi ta partner Kristina Lum võistles
olümpiamängudel, nagu ka üks hilisem partner Anna Kozlova, kel õnnestus võita koguni kaks
olümpiapronksi. Millisel alal võistles ja võitis hõbemedali Bill May?
59. Oma praeguses ametis on ta ametis 2014. aasta 1. juulist. Kes?

60. Kes on kuuldava tuntud spordimarsi helilooja? Sama autori loodud on ka Nõukogude
Liidu sõjaväelaste kultuslaul „Katjuša“.

Eesti Spordikilva MV VI etapp, Viljandi üksikmäng. Küsimused Urmas Oljum (UO) ja Timo
Tarve (TT).
1. Nina Rindt-Lincoln (MM-tiitli postuumselt võitnud Jochen Rindti abikaasa) (UO)
2. Tai poks (TT)
3. Maria de Lurdes Mutola (UO)
4. Hantõ-Mansiiski Yugra (TT)
5. 1972. Aastal Sapporos (UO)
6. Joachim Streich ja Hans-Jürgen Dörner (TT)
7. Kõik nad on võistelnud olümpiamängudel nelja erineva riigi lipu all (UO)
Hadartsev - 88 NSVL, 92 ÜV, 96 Venemaa, 00 Uzbekistan
Laško – 88 NSVL, 92 ÜV, 96 Venemaa, 04 Austraalia
Sliwinski – 88 NSVL, 92 ÜV, 96 Ukraina, 04 Poola
Lupulesku – 88 Jugoslaavia, 92 Olümpialipp, 96, 00 Serbia- ja Montenegro, 04 USA
Sekaric – 88 Jugoslaavia, 92 Olümpialipp, 96, 00, 04 Serbia ja Montenegro, 08, 12 Serbia
8. Ottawa Senators, Vancouver Canucks ja Winnipeg Jets (TT)
9. Vincenzo Nibali, Astana profirattur (UO)
10. Toomas Merila, odavisketreener (TT)
11. Hongkong (UO, TT)
12. Ülemiste Kalev (1957 – 1959 ja 1962, hilisem Tallinna Dvigatel) ning Kopli Kalev (1961),
karikavõitjaks on tulnud ka Kopli Dünamo (1972). (TT)
13. Aleksandr Maltsev (UO)
14. Snooker, tegemist on Sheffieldis asuva teatriga (TT)
15. 16 (UO)
16. Virgilius Alekna, Tartus ja Tallinnas Kadriorus. Diana Sachse (Gansky) Kadriorus (TT)
17. Ratsutamine (UO)
18. Jüri Poljans (TT)
19. El Diablo ehk Dieter Senft on sakslane (UO)
20. Prantsusmaa (UO)
21. Nesta Carter (a) ja Michael Frater (d). Ülejäänud piltidel on Yohan Blake (b), Nickel Ashmeade
(c) ja Kemar Bailey-Cole (e). (TT)
22. Itaalia liiga halvima mängija auhind (UO)
23. Gintaras Einikis (UO)
24. Robert Garrett, kettaheites (TT)
25. Kõrgõzstan (UO)
26. Mike Eruzione (TT)
27. New York Knicks (UO)
28. Solleftea, 1934. Aastal (TT)
29. Mauro Serra (Monaco aukonsul, Eesti bobisõidu algataja) (UO)
30. Utrennaja gimnastika ehk hommikuvõimlemine, Vladimir Võssotski laul (TT)
31. Uruzhadse, isa Ramaz ja filmirežissöörist poeg Zaza (TT)
32. 100 (42 mänguga) (UO)
33. Vasaraheidet, ühel võistlusel sai ta vasarale nii suure hoo sisse, et lendas sellega koos ära (TT)
34. „Tribla nagu Beckham“ („Bend it like Beckham“), jalgpall 1 punkt (UO)
35. Ruy Lopez (TT)
36. Harri Tapani Kirvesniemi (UO)
37. Judo (TT)
38. Idas – Tšernõšov, Harlamov, Läänes – Bobrov, Tarassov (UO)

39. Wismar, alumisel pildil oli Wismari tänava ülemine ots, paremal Eesti Riigiprokuratuuri hoone.
Seos jalgpalliga on Wismari tänava jalgpallihall. (TT)
40. Galina Zõbina, 1950. odaviskes, 1954. kuulis ja kettas, 1962. kuulis (UO)
41. Andrea Moda, ühtlasi tuntud kingafirma (TT)
42. Brian Laudrup (UO)
43. Vabamaadluses (UO)
44. Annemarie Moser-Pröll (TT)
45. Alar Alve (UO)
46. Etioopia (TT)
47. Jaroslav Jirik (UO)
48. Valdo Lips (TT)
49. Korvpall (Tln. Kalev) 08.03.1931, Võrkpall (Tln. Kalev) 31.12.1931, kuulitõukes 02.08.1931
(UO)
50. Võitis Stanley karika mängimata enne seda NHL-is ainsatki sekundit (UO)
51. Joie Ray (TT)
52. Venemaa (UO)
53. Rumeenia treener Constantin Radulescu (UO)
54. Haug ja Haugen. Kuulus seik talispordiajaloost, kui Anders Haugen sai kätte 1924. aasta OM-il
võidetud suusahüpete pronksmedali. Suusahüpete ekspert Jakob Vaage avastas omaaegseid tulemusi
uurides, et kohtunikud olid 50 aasta eest Chamonix OM-il teinud arvestustes vea ja pronks pidanuks
Thorleif Haugi asemel kuuluma Haugenile. Medali andis üle toona juba surnud Haugi tütar. (TT)
55. Freddy Tomingas (UO)
56. Manuela Di Centa (UO)
57. Sergei Bazarevitš (TT)
58. Kujundujumine (UO)
59. Rivo Saarna, ERRi sporditoimetuse juhataja (UO)
60. Matvei Blanter (TT)

