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I PLOKK 
 

 
1. Parempoolse mehe tsitaat eelmise aasta septembrist: „Me kaotasime küll mängu, aga minu 
habe on ikka parem kui .................. (vasakpoolse mehe) habe.” Kes on need mängumehed? 
Üks õige annab ühe punkti. 
 
 
2. Mida aasta edasi, seda enam tundub murdmaasuusatamine olema üks suur Norra pidu. 
Jaanuari keskel oli eestlastel võimalik seda jälle kodukamaral kaeda, kui Otepääl toimus MK-
sarja etapp. Individuaaldistantsidel hõivasid Norra sportlased kuuest poodiumikohast neli. 
Kes olid aga need kaks, kes ennast koos norralastega poodiumile pressisid? 
 
 
3. Tänu Rasmus Mägi suurepärastele saavutustele on kergejõustikuvõistlustel eestlastele aina 
südamelähedasemaks saanud 400 meetri tõkkejooks. Küsimus lihtne ja konkreetne: mitu 
tõket peab jooksja sellel distantsil ületama? 
 
 
4. Täna saab 68-aastaseks rallisõitja, kes on WRC-sarjas võitnud etappe nii Audi, Fiati, 
Lancia kui ka Opeliga. Ta on 1980. aastal toimunud ajaloo esimese Argentina MM-ralli 
võitja, enim esikohti kogus ta Monte Carlos. Niki Lauda on nimetanud teda „Geeniuseks 
ratastel”, Itaalias valiti ta sajandi rallisõitjaks. Prantslased trumpasid selle üle ja nimetasid ta 
koguni millenniumi rallisõitjaks. Aastal 1987 läbis ta USA-s asuva 14,42 miili pikkuse ja 156 
kurvist koosneva Pikes Peak’i mäkketõusu esimesena vähem kui 11 minutiga. Kes on see 
rallisõitja?  
 
 
5. NB! Viigilahutusküsimus. Koduses käsipallis on viimastel aastatel olnud paraku vaid üks 
küsimus. Kas sel korral on siis Põlva või Kehra aasta. Sel hooajal on intriigi aga kordades 
rohkem. Viljandi HC alistas esmalt mõlemad suured, seejärel ka Viimsi ja tuli ajaloos esimest 
korda karikavõitjaks. Esimene täistabamus tuli 1. detsembril 2014, kui karikavõistluste 
veerandfinaali kordusmatšis oldi Kehrast üle 26:21. Millal võitis Viljandi eelmisel korral 
aga ühte kahest Eesti käsipalli suurest ehk mitu mängu olid viljandlased eelnevalt 
Kehrale ja Põlvale kaotanud või viiki mänginud? Arvesse lähevad vaid saalis (st mitte 
rannas) mängitud Eesti meistri- ja karikasarjas peetud kohtumised. +/- 2 mängu annab kaks, 
+/- 5 mängu ühe punkti. 
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II PLOKK – EESTLASED SPORDIMAAILMA TIPUS 
 
6. Kolm aastat tagasi meie seast lahkunud pildilolija karjääri 
tipphetkeks oli 1957. aasta, mil ta tuli võrkpallis esimese Eesti 
meessportlasena NSV Liidu meistriks. Kolmel korral võitis ta 
ka Eesti meistrivõistlused. Võrkpallitreeninguid alustas ta 
Hugo Huimerinna õpilasena ja jätkas Helmuth Kalliku käe all. 
Aastal 1982 pälvis ta ENSV teenelise inseneri tiitli, lisaks on 
küsitav töötanud Tallinfilmi tootmisdirektorina. Kes 
võrkpallurit ei tea, võib ühe teise pallimängualaga õnne 
proovida, kus sama perekonnanimega pallur on veelgi 
säravamaid autasusid võitnud. Mis on nende pallurite ühine 
perekonnanimi? 
 
 
7. Gerd Kanterist sai Zürichi EM-i hõbemedaliga taasiseseisvunud Eesti edukaim sportlane. 
Nagu teada, on ta tiitlivõistlustelt võitnud praeguseks kümme medalit. Säravaid autasusid on 
ta pälvinud igasuguste tulemustega ja seega küsimegi, milline on Kanterile 
rahvusvahelise tiitlivõistluse medali toonud parima ja halvima tulemuse vahe? +/- 5 cm 
annab kaks ja +/- 15 cm ühe punkti. 
 
 
8. Küsitav sündis 1962. aasta juunis Pärnus, sportimist alustas aga Nõos. Sportlikke saavutusi 
on tal palju, piirdugem faktiga, et MM-idelt on ta võitnud täiskomplekti medaleid. Enda 
karjääri lõppedes on ta olnud juhtivatel kohtadel erinevate spordialaliitude ja spordiühenduste 
juures. Ühtlasi on küsitav ka Elva linna aukodanik. Kellega on tegu? 
 
 
9. Vehklemisest on kujunenud Eesti spordi paraadala. Medaleid tuleb viimastel aastatel nii 
noorteklassides kui ka täiskasvanute seas. Mitu korda on vehklejad pälvinud aga Eesti 
aasta sportlase (nais- või meessportlane) tiitli? +/- 1 annab ühe punkti. 

 
 
10. Pildil on kahekordne maailmameister. Eelmisel 
aastal pälvis ta ka ühe meile aja jooksul au ja kuulsust 
toonud spordiala Eesti aasta parima sportlase tiitli. Kes 
on pildil? 
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11. Meediale ja sõpradele oli see 1915. aastal sündinud atleet rohkem tuntud hüüdnime 
„Dutch” järgi. Ta ei võistelnud kunagi olümpial, kuna 1940. ja 1944. aasta mängudele tõmbas 
kriipsu peale Teine maailmasõda. Aastal 1948 oli ta aga juba ametis professionaalse 
treenerina. Ometi oli ta 1940. aastate alguses ühe kergejõustiku võistlusala suveräänne 
valitseja. Ala maailmarekord oli tema käes aastani 1957, mil Robert Gutowski tipptulemuse 
enda nimele võttis. Kes oli see kergejõustiklane? Õige ala nimetamine annab ühe punkti. 
 
 
12. Sarnaselt eelmisele viiele korrale lõppes Cincinnati Bengalsi tee ka sel aastal NFL-i play-
off́ ide avaringis. Nagu ka meediast korduvalt läbi jooksis, sai Bengals viimati play-off́ is 
võidurõõmu tunda 1991. aasta jaanuaris. Mis linna võistkonda toona võideti? Tänasel 
päeval sellenimelist võistkonda enam ei eksisteeri, sest omanik Bud Adams kolis klubi 1997. 
aastal Tennesseesse, pärast mida on nende nimeks Tennessee Titans. Loodus aga tühja kohta 
ei salli ning nii on küsitavas linnas alates 2002. aastast uus NFL-i meeskond, kellele Bengals 
on play-off́ ides jõudnud juba kahel korral kaotada. Erinevalt eelkäijast ei mängi meeskond 
enam kodumänge Astrodome´i, vaid NRG staadionil. 
 
 

13. Pildil olevat härrasmeest olete te kindlasti erinevaid 
jalgpalliloosimisi vaadates kohanud. Me ei piina teid tema 
nime küsimusega. Küll aga tahame teada, mis on Gianni 
Infantino ametinimetus (organisatsioon + ametikoht)? 
 
 
14. Autoralli MM-sarjas on Soome ralli reeglina olnud ikka 
põhjanaabrite pidu. Aastatel 1951-1988 suutsid kodupubliku 
rõõmu rikkuda vaid kolm rootslast – Erik Carlsson 1957, 
Gunnar Callbo 1959 ja Stig Blomqvist 1971. Viimasel 
aastakümnel on pilt prantslaste tõttu märksa kirjum olnud. 
Mullu taastas Jari-Matti Latvala põhjanaabrite südamerahu, eks 
näis, kuidas läheb tänavu. Kes soomlastest triumfeeris 
kodusel MM-rallil viimati enne 2014. aastat ja mis aastal 
see oli? Üks õige on üks punkt. 

 
 
15. Enim guugeldasid eestlased möödunud 
aastal otsingusõnana Elroni. Esikolmikusse 
mahtusid ka laulupidu ja tehnikaime iPhone6. 
Kümne levinuma seast leiame aga ka ühe 
ülimalt lihtsa ülesehitusega, ent samas väga 
sõltuvust tekitava arvutimängu. Selle 
lummusesse on langenud mõlemad tänased 
mängujuhid ja küllap ka nii mõnigi saalisolija. 
Sensatsiooni autoriks oli 2014. aasta märtsis 
toona 19-aastane itaallane Gabriele Cirulli. 
Mis nime see arvutimäng kannab? 
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16. Eelmisel aastal Granadas toimunud MM-il tegi ajalugu Cassandra Krass, kellest sai Eesti 
esimene tiitlivõistlustel osalenud naisjahilaskur. Ajalooline seik ja neiu tubli saavutus, kus ta 
sai juunioride arvestuses naiste kaevikrajal 14. koha, ei jäänud märkamata ka Eesti meedial. 
Meid huvitab aga firma, mille püssi Krass kasutas. Omanimelise kompanii asutas 1957. aastal 
Daniele ............. . Firma peakorter asub Itaalias Brescias. Just selle firma püssiga on kõik oma 
kolm olümpiakulda võitnud Kim Rhode. Ka endine USA asepresident Dick Cheney on firma 
toodanguga tuttav, sest just seda marki püssist kõmmutas ta 2006. aastal jahiõnnetusel 
kogemata Harry Whittingtoni. Mis firmaga on tegu? 
 
 

17. Kes on pildil? 
 
18. Mis aasta? (+/- 1 annab ühe punkti) 

• Toimus esimene Bostoni maraton 
• Bob Fitzsimmons alistas poksi 

raskekaalu tiitlimatšis James J. 
Corbetti 

• Gustav Hügel võitis oma esimese 
kolmest iluuisutamise MM-tiitlist 

• Algas Reginald Doherty neli aastat 
kestnud võiduseeria Wimbledonis 

• Asutati jalgpalliklubid Torino 
Juventus, IFK Norrköping ja Bristol 
City ning Sankt Moritzi bobisõidu 
klubi 

 
 
19. Korvpalli MM-i võidutrofeeks on teatavasti Naismithi karikas. Korvpalli looja James 
Naismithi nimi on auhinnale graveeritud neljas erinevas kirjas/märgisüsteemis. Millistes? 
Kolm õiget annab ühe punkti. 
 
 
20. Mis spordiala? 

• Jaapani keeles tähendab see sõna mõõga teed 
• Seda ala demonstreeriti ka 1964. aasta Tokyo 

olümpiamängudel 
• Heideldakse paljajalu, ent kantakse samuraide 

riietust 
• Klassikaline bambusest mõõk shinai on 120 cm 

pikk ja kaalub vähemalt 510 grammi 
• Duell on lärmakas, kuna võideldes toob sportlane 

kuuldele sõjahüüu, väljendamaks oma vaimu 
• Alates 1970. aastast peetakse ka ala 

maailmameistrivõistlusi, tänavu toimuvad need 
Tokyos 
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21. Kui kusagil selguvad tulemused 
internetihääletuse teel, on mõni Eesti sportlane 
tavaliselt ikka eesotsas. Tuleb välja, et võimsad 
klikkajad on ka meie lõunanaabrid. Pildil olev 
hokimängija pani nimelt kinni viimase NHL-i 
Tähtede mängu hääletuse, kogudes enam kui 1,5 
miljonit toetushäält. Aasta alguses 21. sünnipäeva 
tähistanud hokimehe koduklubiks on Buffalo 
Sabers. Mängumehe valis meeskond 2012. aasta 
drafti 14. valikuna. Ted Nolan kaasas ta ka Läti 
koondisse Sotši olümpial, kus ta viskas värava 
kohtumises Rootsiga. Ka tema isa Aldis oli 
hokimängija, esindades Riia Dünamo värve. Kes on 
see hokimängija? 
 
 
22. Motokrossi kuninglikus võistlussarjas (praegune MXGP) on viimaste aastate valitseja 
Antonio Cairoli kõrval ikka tooni andnud belglased. Vaadates ala ajalukku, on Belgia 
sportlased MM-sarjas noppinud kolmikvõidu nii aastal 1991, 2001 kui ka 2006. Samas on üks 
riik saanud neli kolmikvõitu. Mis riigi motokrossisõitjatega on tegu? 
 
23. Selles, et Eesti korvpallikoondis juba 2013. aasta suvel tänavusele EM-ile pääsu teenis, 
tuleb eeskätt tänada kaht Hollandi „kodustatud” pallurit. Mõlema mehe – nii Mohamedi kui 
Seani – samas kohtumises mängitamise tõttu teenis Tulpidemaa koondis tagantjärele kaks 
0:20 kaotust, mis aitas Eesti alagrupis esimeseks ja andis võimaluse turniiri jätkata. Järgnenud 
võimsaid koduvõite mäletame vast juba kõik. Kas mäletate aga, mis olid nende Hollandi 
pallurite perekonnanimed? Üks õige annab ühe punkti. 

 
24. Pildiloleva logoga klubis mängib sel hooajal kaks Eesti 
koondislast. Ligi 175 000 elanikuga linna meeskond on veebruari 
lõpu seisuga koduses meistriliigas seitsmendal kohal. Viimasel 
kolmel hooajal on koduses meistrisarjas võidetud hõbemedalid. 
Eurosarjas jõudis meeskond viimati kolmandasse ringi, kus tuli 
aga ühe Taani võistkonna paremust tunnistada. Eesti 
koondislastest üks sündis 2. juulil 1985. aastal ja on samas 
meistriliigas esindanud ka üht teist klubi. Varem on ta mänginud 
ka Kreekas. Teine sündis 4. jaanuaril 1991 Helsingis ja mängis 
enne Taanis ja Rootsis. Kes on need Eesti koondislased? 
Kumbki õige annab ühe punkti. 
 

 
25. Möödunud suvel toimunud kergejõustiku EM-
il olid naiste maratoni meediastaarideks meie 
kolmikõed Luiged. Rajalt nad medalitega küll ei 
naasnud, ent finišijoone suutsid kõik kolm ilusti 
ületada. Kes kolmikutest tegi seda aga kõige 
kiiremini? 
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26. Kes on pildil? Vihjeks seda, et tihti võib ta 
koos ametikaaslastega isegi teenimatult varju 
jääda. 
 
 
 
 
 
 
 

27. Tegemist on Euroopa ühe suurima spordiriiete kaubamärgiga. „Riietus on inspireeritud 
ülemaailmsetest trendidest ja noorte inimeste elustiilist,” on kirjas firma kodulehel. Aastal 
1996 loodud kaubamärk on sponsoriks erinevatele Põhjamaade koondistele, kuid ka näiteks 
Hollandi bobimeeskonnale, rattatiimile FDJ ja rallisõitja Martin Prokopile. Kes tunneb ennast 
väga koduselt legendaarses Super Mario telekamängus, siis neile teadmiseks, et samanimelist 
linna on võimalik kohata ka mängus Mario & Sonic at the Olympic Winter Games. Mis 
kaubamärgiga on tegu? 
 
28. Selles suusakuurordis jõudis Allar Levandi Eesti värvides esimest korda MK-sarjas 
poodiumile. Möödunud aasta detsembris pidi kuurort võõrustama naiste mäesuusatamise MK-
sarja etappi, ent lumepuuduse tõttu tuli see kolida Rootsi Åresse. Küll olid etapid seal nii 
2010., 2011., 2012. kui ka 2013. aasta detsembris. Neist viimasel jõudsid esimest korda koos 
poodiumile nii Marlies Schild kui ka tema noorem õde Bernadette. Kuurortis on ka lennuväli, 
ent nõrganärvilistele seda kindlasti ei soovita, sest lennurada on vaid 537 meetrit pikk ning 
18,6-protsendilise kaldega. Küll figureeris lennuväli Bondi-filmis „Tomorrow Never Dies” ja 
History Channeli saatesari „Maailma kõige ekstreemsemad lennuväljad” paigutas selle 
ohtlikkuse edetabelis seitsmendale kohale. Mis kuurortiga on tegu? 
 
29. Pildil on üks Eesti koondise liidreid suvel 
Kadriorus peetava kergejõustiku U23 
vanuseklassi EM-i eel. Kõigi aegade Eesti 
kümnevõistluse edetabelis hoiab kergejõustiku 
Utilitas 2015 järelkasvutiimi liige 7815 punktiga 
18. kohta. Kes on see mitmevõistleja, kelle 
trumpalaks on odavise? 
 
30. Väravamasin Cristiano Ronaldo sai 
möödunud aasta novembris enda nimele veel 
ühe rekordi. Nimelt sai temast enim EM-idel ja 
EM-i kvalifikatsioonimängudel skoorinud jalgpallur. Ta on väljakul käinud 37 kohtumises ja 
löönud 23 väravat. Enne tabamust Armeeniale jagas ta rekordit kahe mängijaga. Neist üks on 
Hakan Şükür, kel läks 22 värava löömiseks vaja 38 mängu. Küsitaval võttis see aega 31 matši. 
Palluri välisklubide nimekiri on järgmine: Heerenveen, Newcastle United, Rotterdami 
Feyenoord, AC Milan, Vfb Stuttgart, Villareal ja uuesti Feyenoord. Saldo koondises: 112 
mängu ja 52 väravat, neist EM-finaalturniiridel on sündinud kolm. Kõik need sepistas ta 
2004. aasta finaalturniiril, mis aitasid koondise ka alagrupiturniirilt edasi. Kes on see 
jalgpallur?  
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31. Aasta parimat treenerit valitakse Eestis 1988. aastast. Enamik neist on tunnustuse pälvinud 
mitmel korral. Ühekordsete võitjate rida sai alguse 1994. aastal. Küsitav alustas ise 
treeninguid talle hiljem kuulsust toonud alal 1961. aastal. Aastal 1975 sai ta NSV Liidu 
meistrivõistlustel individuaalse hõbe- ja meeskondliku kuldmedali. Nooremates 
vanuseastmetes on NSV Liidu meistrivõistlustelt medaleid veelgi. Juunioride MM-il sai ta 
1970. aastal kümnenda koha, 1971. aastal oli 15. ja 1972. aastal kuues. Aastal 2003 pälvis ta 
Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia, aastatel 2007-2010 oli 
ametis Nõmme mäesuusaklubi tegevjuhina. Kes oli Eesti parim treener aastal 1994? 
 

32. Mis ringrajaga on tegu? 
• Valmis aastal 1957 
• Raja pikkus on 3602 m ja kõrguste vahe 55 m 
• Raja koordinaadid on 

36°35′03″N 121°45′13″W 
• Rajal on 11 kurvi, nende seas ka Andretti 

nõelasilm 
• Kiireim ringiaeg on mõõdetud Marc Genéle 

(1.05,786) 
• MotoGP sarjas on Casey Stoner võitnud siin 

etapi kolmel korral 
 
 

 
33. 2. märtsil 1962 viskas toonane Philadelphia Warriorsi korvpallur Wilt Chamberlain 
kohtumises New York Knicksiga 100 punkti. Mitu punkti viskasid selles mängus kokku 
ülejäänud Philadelphia mängijad? +/- 5 annab kaks, +/- 10 ühe punkti. 
 
34. Sellise ausamba leiab ligi 90 000 elanikuga 
Edmondi linnakesest USAs. Kujutab ta üht 
kahekordset olümpiavõitjat ja viiekordset 
maailmameistrit. Barcelona olümpiamängudel võitis 
ta viis medalit, olles koguarvult USA edukaim 
sportlane. Kelle ausammast näete pildil? 
 
35. Kümnevõistluse kõigi aegade edetabelis on viis 
meest, kelle isiklik rekord jääb vahemikku 8800-8900 
punkti. Üks neist on loomulikult Erki Nool 8815 
punktiga, ülejäänud neli on natukene segiaetuna teie ees. Ühendage palun sportlane tema 
seeriaga, st viige kokku number ja täht. Kaks õiget annab ühe punkti. 
 
1. Dan O’Brien 8891 

a)10,70-7.76-16.42-2.07-48,05-14,07-49.36-4.90-59.86-4.19,75 
2. Daley Thompson 8847 

b)10,39-7.39-15.17-2.08-48,41-13,75-52.74-5.00-70.55-4.50,97 
3. Jürgen Hingsen 8832 

c)10,44-8.01-15.72-2.03-46,97-14,33-46.56-5.00-65.24-4.35,00 
4. Bryan Clay 8832 

d)10,43-8.08-16.69-2.07-48,51-13,98-48.56-5.00-62.58-4.42,10 
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36. Aasta algul sai Roger Federerist kolmas tennisist, kes on jõudnud ATP turniiridel 1000 
matšivõiduni. Teisel kohal olev Ivan Lendl (1071) on veel hoomatavas kauguses, ent 
edetabeli tipus kõrguva Jimmy Connorsi (1253) saavutuseni on šveitslasel juba omajagu 
minna. Kes on selles edetabelis aga kohtadel neli ja viis, matšivõite on neil vastavalt 929 
ja 875, suure slämmi tiitleid on neil kahe peale 11? Kumbki õige annab ühe punkti. 
 
 
37. Kehtivatest Eesti kergejõustikurekorditest on sellel staadionil püstitatud meeste 
miilijooksu ja naiste kõrgushüppe oma. Lisanduvad tipptulemused naiste 1000 m jooksus ja 
naiste 2000 m takistusjooksus. Mis staadioniga on tegu? 
 
 
38. Ütled Arsenal ja mõtled Arsène Wenger või vastupidi. See 
kombinatsioon on praeguseks toiminud juba ligi kaks aastakümmet. 
Eelmise aasta märtsis sai prantslasest Inglismaa jalgpallis neljas 
peatreener, kes on ühte klubi juhendanud enam kui tuhandes mängus. 
Maineka seltskonna teistest liikmetest üks on loomulikult Sir Alex 
Ferguson, ent kes on kaks ülejäänut? Vasakpoolsel pildil olev 
Milanos sündinud härrasmees on aastast 1983 olnud seotud Crewe 
Alexandra meeskonnaga, kes praegu askeldab Inglismaa tugevuselt 
kolmandas liigas. Teine on aga tõeline Aston Villa klubi legend, kelle 
saavutused jäävad peamiselt Esimese maailmasõja eelsesse aega. Üks 
õige annab ühe punkti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
39.  

• Euroopa meister, MM-i hõbe 
• Kolmekordne Euroliiga tšempion 
• Üheksakordne oma riigi meister ja kaheksakordne karikavõitja 
• 2011. aasta Euroliiga MVP 
• Kuuekordne Euroliiga parim kaitsemängija 
• Kuuekordne koduliiga MVP 
• 2007 oma riigi aasta sportlane ja tolle aasta korvpalli Mr. Euroopa tiitli omanik 

Kes on see Euroliiga „John Stockton”, juhtides liiga kõigi aegade edetabelit nii 
vaheltlõigete kui ka resultatiivsete söötude arvestuses ning olles esimese mängijana 
kogunud karjääri jooksul Euroliigas enam kui 1000 resultatiivset söötu? 
 
 
40. Taas tuleb tõdeda, et eestlased on ikka heas mõttes hullud. Kaks kanget mehepoega Rait 
Merisaar ja Rainer Saad kulutasid selle aasta alguses 1000 km läbimiseks 3 päeva 7 tundi 23 
minutit ja 1 sekundi. Kuidas nad need 1000 km läbisid? 
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41. Võsul asuv ööklubi Seitsmes Taevas on võõrustanud lugematul arvul rannapidusid ja Eesti 
popmuusika staare. Nii uskumatu kui see ka pole, on see paik ajalukku kirjutatud ka ühe 
spordiala esmavõistlustega Eestis. Mis ala esimesed võistlused Eestis toimusid Võsul 24. 
augustil 1996? Sündmusest kirjutava artikli pealkirjastas Sulev Oll Maalehes: „Kaks koormat 
savi diskosaalis”. 
 
 
42. Selle multitalentidest koosneva perekonna võsud on aja jooksul ka jalgpalli harrastanud. 
Teleekraanil on näha olnud küsitava õde jalgpalli mängimas ja isa kohtunikutegevust, kes on 
muuseas ka oma tütrele punast kaarti näidanud. Ent kõige pikema kõrre on jalgpallimaailmas 
siiski tõmmanud perepoeg, kes liitus möödunud aasta septembris Peterburi Zeniidi 
meeskonnaga. Kes on see 1987. aastal ilmavalgust näinud tegelane? Sama perekonnanime 
kannab ka kolmedel viimastel suveolümpiamängudel kergejõustikus medali võitnud sprinter. 
 
 
43. Mis riigi ainsa taliolümpiamängude medali on võitnud Annelise Coberger? 
 
 
44. Praeguse aja küsimus tundub olevat mitte kas, vaid kui palju jääb Tour de France’il 
rattureid dopinguga vahele. Ajakirjanik Albert Londres on juba 1924. aastal avaldanud aga 
leheloo, kus toonased tippratturid räägivad, kuidas nad kasutavad strühniini, kokaiini, 
kloroformi, aspiriini ja muid ravimeid, et ennast liikvel hoida. Sündmuste keskmes olid kaks 
venda, kellest üks on hiljem tunnistanud, et ajakirjanikku veeti lihtsalt ninapidi, ja kolmanda 
ratturina Maurice Ville. Meid huvitab, aga kes olid need vennaksed. Neist kuulsaim sündis 
1889. aastal ja võitis 1923. aasta Tour de France’i. Mees suri aastal 1935, kui armuke lasi ta 
maha relvast, millega küsitava naine oli sooritanud enesetapu. Teine vend sündis aastal 1894, 
võitis kahel korral Bordeaux-Pariisi ja korra Pariis-Toursi võidusõidu ning oli parim ka kahel 
Tour de France’i etapil. Lisaks oli tipptasemel rattur ka nende noorem vend, kes sündis aastal 
1903 ja võitis aastatel 1930-1935 Tour de France’il 16 etappi. Eriti edukas oli 1930. aasta, kus 
ta võitis kaheksa etappi ja oli seitsmel korral teine. Mis oli vendade perekonnanimi? 
 
 
45. Martin Plaser on leiba teeninud palgasõdurina, 
avaldanud raamatud „Minu teine miljon” ja „Üraski 
hääl läbi küproki”. Spordiga seob teda enim aga 
jäägitu armastus maadluse vastu. Kui tekkis oht, et 
ala võib pärast Rio mänge olümpialt välja jääda, 
asus Plaser innukalt ja häälekalt võitlema, saades 
kampaania „Toeta Eesti maadlust” juhiks. Tema 
pingutusi tunnustas ka EOK, andes talle auhinna 
Eesti Spordihing 2013. Meid huvitab aga, mis 
nime kannab Tallinnas Veerenni tänaval asuv 
maadlusspordikeskus, mille tegemistega Plaser 
samuti tihedalt seotud on? 
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46. Ole sa nii vägev jalgpallur kui tahes, kui sa pole bask ja Hispaania kodakondne, pole sul 
üldjoontes Athletic Bilbaosse asja. Siiski leidub erandeid. Kaks prantslasest baski on klubis 
mänginud ja ka algkoosseisus platsile jooksnud. Üks on praegugi klubi hingekirja kuuluv 
Aymeric Laporte. Teine mängis seal aga hooajal 1996-1997. Hispaania klubiga ta edu ei 
saavutanud, küll järgnes ohtralt karikaid Müncheni Bayerniga, mille ridadesse ta Bilbaost 
suundus. Olles 2004. aasta suvel liitunud Marseille Olympique’ga, jõudis küsitav 2005. aasta 
jaanuaris uuesti Bayernisse. Särginumbriks sai tal 69, mis pidi viitama ta kehakaalule (69 kg), 
pikkusele (1.69 m) ja sünniaastale (1969). Prantsusmaa koondises mängis küsitav 97 korda ja 
lõi kaks väravat. Ühtlasi kuulus ta ka võidukasse 1998 aasta MM- ja 2000. aasta EM-
võistkonda. Vutikarjääri lõppedes hakkas küsitav tegelema jiu-jitsuga, kust tal on seenioride 
klassis ette näidata ka EM-tiitel. Kes on see jalgpallur? 
 
 
47. Mai Narva on hinnatud noormaletaja, kelle senine säravaim tiitel on möödunud aasta 
oktoobris Batumis võidetud U16 vanuseklassi EM-i kuldmedal. Samas on ta ka ühel teisel 
spordialal edukalt esinenud, tulles seal 2011. aastal U12 vanuseklassis Euroopa meistriks ja 
2013. aastal täiskasvanute MM-il neljandaks. Mis alaga on tegu? 
 
 
48. Pildil on tõeline USA võrkpallilegend. Selle mehe taktikepi 
all võitsid ameeriklased aastatel 1985-1988 peaaegu kõik 
tähtsamad turniirid, sealhulgas 1986. aasta MM-i, 1987. aasta 
Pan-Ameerika mängud ja ka 1988. aasta olümpiakulla. Aastal 
1987 tunnustas rahvusvaheline alaliit teda ka aasta treeneri 
aunimetusega. Nõuandja või abitreeneri rollis oli ta seotud ka 
USA meeste olümpiatiimidega aastatel 1996-2008. Londoni 
olümpial ja eelmise aasta MM-il oli ta aga USA naiskonna 
abitreener. Ehk on mõni saalisolija oma silmagagi geeniust 
töötamas näinud, sest 1987. aastal võitis USA koondis küsitava 
taktikepi all Tallinnas Vladimir Savvini mälestusturniiri, kus 
finaalis alistati publiku häälekal toetusel NSV Liidu võistkond. 
Kes on see legendaarne treener? 
 
 
49. Taina Uppa, Nikolett Szabó, Nikolett Szabó, Galina Kahhova, Julia Zandt, Maria 
Abakumova, Vira Rebrõk, Tatjana Jelača, ..................., Sofi Flinck. Eelnevas nimekirjas 
kajastuvad ühe tiitlivõistluse kindla võistlusala kümme viimast võitjat. Kes on see kümnes 
ehk kelle nimi tuleks kirjutada punktiirile?  
 
 
50. Võttes ette individuaalsed ujumise maailmarekordid – arvesse on võetud nii pika kui ka 
lühiraja rekordid – tuleb välja, et rekordite arvukuse osas hoiab esikohta ujuja, kelle nimel on 
viis tippaega. Seni on ta karjäär edukam olnud lühirajaujumises, kus tal on ette näidata seitse 
MM-tiitlit. Pikal rajal on senine saak kaks hõbemedalit ja üks pronks. Ka olümpial pole ta 
tühjade pihkudega jäänud – Londonis võitis ta kaks hõbemedalit. Kes on see ujuja? 
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51. Selle enam kui saja aasta vanuse, ent nimeliselt edasisse vaatava klubi hiilgeaeg on jäänud 
sajandivahetusse. Lisaks koduse meistrisarja hõbemedalile jõuti kahel järjestikusel hooajal 
karikafinaali ja kolmel aastal löödi kaasa ka Euroopa sarjades. Küll on just tänane päev klubi 
jaoks märgilise tähendusega ja mine tea ehk algab siit uus tõus. Mis klubiga on tegemist? 
Kahe punkti teenimiseks palume täisvastust (linn + klubinimi) 
 
52. NBA ei ole enam ainult meeste mängumaa. 
Alates eelmisest augustist on pildilolija ühe 
meeskonna abitreener. Seni on ta siiski rohkem 
tuntud ehk oma saavutuste tõttu mängijana. 
WNBA-s mängis ta 16 hooaega, põhihooaja 
keskmiseks punktisaagiks jäi 13, lisaks 2,5 
lauapalli ja 3,8 resultatiivset söötu. Eriti kibe 
käsi oli ta aga vabaviskejoonel, sest koguni 
kuuel hooajal oli ta WNBA täpseima käega 
vabaviskaja, karjääri keskmisteks näitajateks 
jäid põhihooajal 89,7 ja play-off́ is 88,9 
protsenti. Kuuel korral teenis ta nominatsiooni 
WNBA Tähtede mängule. Samas on pallur 
mänginud mitmetel hooaegadel ka Euroopas ning rahvusvaheliselt areenilt on tema 
auhinnakapis pronksmedal Pekingi olümpiamängudelt ja hõbe 2009. aasta EM-ilt Riiast. Kes 
on see naistreener? Kui nime ei tea, siis NBA klubi nimetamine, mille abitreeneriks ta on, 
annab ühe punkti. 
 
53. Ühe Eesti Olümpiakomitee alaliidu möödunud aasta parimaks sportlaseks valiti 
„Aktuaalse kaamera” saatejuht Priit Kuusk. Mis alaliiduga on tegemist? 

 
54. Lühike golfiteemaline küsimus. Mitu lööki alla par-i on birdie? 
 

 
55. See Loode-Mehhikos elav hõim on 
eriti kuulus suutlikkuse poolest joosta 
puhkamata sadu kilomeetreid ja seda 
ränkrasketel maastikel. Selleks pole 
neil aga jalas mitte mingid 
ultramoodsed jooksutossud, vaid 
jalavarjud, mida meie kultuuris võiks 
ehk sandaalideks kutsuda. Tihti 
vürtsitatakse jooksu pallimängu 
Rarájipari-ga, kus tuleb vahemaa 
läbida pesapallisuurust puust palli taga 
ajades. Hoogu sattudes võib mäng kesta 
30-40 miili. 

Põhjalikult on seda hõimu kirjeldanud Norra maadeuurija Carl Sofus Lumholtz, modernne 
käsitlus pärineb Christopher McDougalli sulest. USA ultramaratonidel kohtas hõimu liikmeid 
esmakordselt 3100 meetri kõrgusel toimuval ja 80 kilomeetri pikkusel Leadville’i trassil. 
Esimene võistlus kulus kohanemiseks, aastatel 1993 ja 1994 võitsid hõimu liikmed aga jooksu 
ära. Mis hõimuga on tegemist? 
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56. Jim Clarki isa olevat oma poja matustel meie küsitavale öelnud, et too oli ainus sõitja, 
kelle sõiduoskus ja kiirus lahkunule tõsist peavalu valmistasid. Küsitav ooperilaulja poeg 
võitis F1-s neli etappi. Neist esimene oli 1962. aasta Prantsusmaa GP ja kuigi 
mootoritarnijana on Porsche hiljem võidusära maitsnud, siis meeskonnana on just see esikoht 
jäänud neile ainsaks. Sama kehtib ka võistkonna Anglo American Racers kohta, kellele 
küsitav tõi esikoha 1967. aastal Belgiast. Esikohti on küsitav noppinud ka NASCAR-is ja 
Indy-sarjas. Korra on ta saanud šampust pritsida ka Le Mansi 24 tunni sõidu võitjana. Kes on 
see võidusõitja? 
 
 
57. Järgnevad on kõik ühe riigi sportlased. Mis riigi? 

• Poksija, 2007. aasta Aafrika mängude pronksmedalist, Junior Mikamou 
• Dortmundi Borussia ründaja Pierre-Emerick Aubameyang 
• Sprinter, 2010. aasta sise-MM-i pronksmedalist, Ruddy Zang Milama 
• Londoni olümpiamängude hõbemedalist taekwondos (+80 kg) Anthony Obame 
• Judoka, kahekordne Aafrika meister, Mélanie Engoang 
• Anadolu Efesi keskmängija Stephane Lasme 

 
 
58. Sportlaskarjääri jooksul muutus küsitava mehe 
kodumaa. Spordiala, millel ta võistles, elas 
tehniliselt üle suure uuenduse. Kumbki sündmus aga 
küsitavat ei morjendanud. Tiitlivõistluste poodiumile 
ronis ta juba 1984. aastal Sarajevos, kulla võitis ta ka 
kümme aastat hiljem Lillehammeris. Kes on pildil? 
 
 
 

 
 
59. Alan Budikusuma ja Susi Susanti lapsed saavad öelda, et nende vanemad on mõlemad 
olümpiavõitjad, kusjuures kuldmedalid tulid ühelt ja samalt olümpialt ja isegi ühelt ja samalt 
spordialalt. Mis alaga on tegemist? 
 
 
60. Nagu alustasime, nõnda ka lõpetame kahe pildiga. Kes on need Eesti spordis nii 
mõneski mõttes piire nihutanud atleedid? Kumbki õige nimi annab ühe punkti. 

 
 
 


