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1. Lääne-Virumaa parimaks meessportlaseks on viimasel neljal aastal järjepanu valitud 
kahemeetrine atleet, kel auhinnakapis üle 30 Eesti meistritiitli. Rahvusvahelistelt võistlustelt 
täiskasvanute klassis on esialgu tema parimateks kohtadeks 21. maailmameistrivõistlustelt, 
kuid Euroopa tasemel on ta suutnud nuusutada juba esikümneõhku. Ta on sündinud Taanis, 
kus tema isa – Lääne-Viru korvpalliringkondades väga tuntud mees – juhendas tollal Åbyhøj 
naiskonda. Kes? 
 
2. Rakvere oli aastaid elanike arvult suurim Eesti linn, mille jalgpallimeeskonnal pole  
taasiseseisvumisperioodil kordagi meeste kõrgeimasse liigasse asja olnud. Seoses Rakvere 
Tarvase pääsemisega Premium liigasse saab aga alates selle aasta kevadest see viga 
parandatud. Seega küsime, milline linn võtab peatselt Rakverelt üle suurima linna tiitli, mille 
võistkonda pole taasiseseisvumisperioodil Eesti meeste jalgpalli meistriliigas nähtud? 
 
3. Omal ajal pidasid Eesti ja Soome agaralt maavõistlusi avamerepurjetamises. Viimane 
maavõistlus enne sõda peeti 1939 ja selle võitis Soome jaht, mille kapteniks oli viiekordne 
olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister. Kes? 
 
4. Aastaid on jai alaid peetud kiireimaks spordialaks (tehnikasporti arvestamata), sest palli 
lennu kiirus selles mängus küünib 300 km/h. Baski valitsus promobki mängu maailma 
kiireima spordina. 2007. aastal mõõdeti aga saates Sport Science ühe teise ala mängupalli 
lennukiiruseks koguni 328 km/h ja kiireima ala tiitel võeti jai alailt ära. Pallile andis sellise 
kiiruse kanadalane Jason Zuback. Mis spordiala ta maailma kiireimaks tõstis? 
 
5. Vasakpoolsel pildil olev staadion oli mulluse suveuniversiaadi peaareeniks. Staadion 
kannab ühe varasemalt samal staadionil toimunud spordisündmuse tõttu aga parempoolsel 
pildil oleva mehe nime. Kelle nime kandis 2015. aasta suveuniversiaadi peaareen?  
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MARATONI ERIBLOKK 
 
6. Maratonijooksu pikkuseks on 42 195 meetrit seepärast, et ühtedel olümpiamängudel 
nõudnud üks asjapulk jooksu alustamist ühe konkreetse objekti eest – finiśipaik 
olümpiastaadioni näol oli aga juba eelnevalt kindlaks määratud. Küsitava objekti eest 
staadionini läbiti just distants, mis saigi edaspidi maratonijooksu standardpikkuseks. Millise 
XI sajandil ehitatud objekti eest jooksu alustamist nõuti ehk millisel objektil on oluline roll 
tänapäevase maratonidistantsi sünniloos? 
 
7. Seda maratoni peetakse alates 1995. aastast iga aasta veebruari lõpus või märtsi algul ühel 
1150 km2 suurusel saarel. Maraton saab alguse ja finiśeerub ühe Eestiga seotud mehe nime 
kandval objektil, trass läbib aga Artigase, Frei ja Suure Müüri nime kandvaid territooriume. 
Osavõtjaskond on oluliselt väiksem muude maratonide osavõtjate arvust ning osaluskohad on 
tavapäraselt välja müüdud juba mõned aastad ette. 2015. aastal lõpetas maratoni 136 jooksjat 
ning parim oli ameeriklane Andrew Morris ajaga 3:27.02. Milline maraton? 
 
8. Millistes Euroopa linnades toimuvad need vastavalt 1976. aastal ja 1987. aastal alguse 
saanud linnamaratonid, mille raames on püstitatud kehtivad Eesti rekordid meeste (Pavel 
Loskutov) ja naiste (Jane Salumäe) arvestuses? 
 
9. Nendel piltidel on jooksumees, kes tuli 1994. aastal Helsingis Euroopa meistriks 10 000 
meetri jooksus ja sai viis aastat hiljem esimeseks meheks, kes võitnud MM-võistlustel 
maratonijooksu kahel korral järjest. Kes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Pildil olev neiu on sel pildil lõpetanud New Yorgis oma elu esimese maratoni ajaga 
3:26.33. Kes? 
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11. Kui Eduard Pütsep sai hüüdnime Eesti Chaplin pärast hulgus Shimmy mängimist filmis 
„Õnnelik korterikriisi lahendus“, siis samas filmis tegi kaasa teinegi sportlane, MM pronks ja 
OM 7. koha omanik, kes mängis politseinikku. Näitlemisega tegeles ta tegelikult juba varem 
ning maailmameistriks tuleku ajal oligi näitleja Valga teatris tema ametiks. Hiljem oli laulja 
Estonias. Pärast sõda pidas kohtuniku ja treeneri ametit. Kes? 
 
12. Mulluste korvpalli Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis viskas Pau Gasol mäletatavasti 
Prantsusmaa vastu 40 silma. Ühe konkureeriva võistkonna peatreeneriks oli aga samal 
turniiril mees, kes kunagi visanud Euroopa Meistrivõistluste finaalmängus koguni 41 punkti, 
tabades seejuures mängus 12-st kolmesest 9. Samal aastal oma riigi parimaks sportlaseks 
valitud mehel oli suur roll ka selles, et toonane turniir korrektsel moel üldse lõpplahendini 
jõudis. Kes oli see snaiper? 
 
13. Nimetage kaks meestennisisti, kes seni ainsatena on olnud ATP esinumbriteks nii üksik- 
kui ka paarismängus. 
 
14. Küsime spordivahendeid, mis ühe spordiala rahvusvahelise katuseorganisatsiooni egiidi 
all toimuvatel võistlustel peavad alati olema disainitud Stauntoni stiilis. Nimelt oli inglane 
Howard Staunton XIX sajandi keskel spordiala üks väljapaistvamaid esindajaid ning The 
Illustrated London News toimetaja Nathaniel Cook, kes antud disaini välja töötas ja 1849. 
aastal patenteeris, andis stiilile tema nime. Millistest spordivahenditest on jutt? 
 
15. Noores eas kuulus ta Ernst Idla võimlemisinstituudi eliitrühma. On teinud nime paljude 
massivõimlemiskavade autorina ja võimlemispidude üldjuhina. Oli muuhulgas ka 1980 
olümpia purjeregati avapidustuste liikumiskava kokkuseadja. Sellel perepildil on ta koos oma 
õdede ja vanematega kõige kõrgemal. Isa on perekonna tuntuim. Kes?  
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16. Eesti spordiajalugu teab kahte selle nimega sportlast (ees- ja perekonnanimi sama). 
Esimese eluaastad on 1896-1972, nii sünni- kui ka surmakoht on Parasmäe küla Harjumaal. 
Tema sportlikud saavutused on pisut kummalised – Eesti meistrivõistlustelt jäi tema saagiks 
vaid üks hõbemedal, kuid hõbeda võitis ta ka maailmameistrivõistlustelt. Püstitas ühe 
maailmarekordi ja kaks Eesti rekordit. Teine sündis 1907 Eestis, surmast ei tea keegi midagi. 
Aga 1938 tuli ta Brasiilia meistriks. Brasiilias ta ka ilmselt suri. Tema omajagu noorem vend 
oli aga tuntud näitleja. Filmis Lurich mängis hotelli portjeed. Kuidas on nende kahe 
raskejõustiklase ühine nimi? 
 
17. „See oli minu näitlejakarjääri lõpp,“ meenutas ta ise olümpiavande andmist – sõnad läksid 
meelest ja nii kordas ta ühte lauset kolm korda. Kuldmedalit võitmast see tal siiski ei seganud. 
Mõned kuud hiljem arreteeriti ta prostituuti mänginud politseinikule seksi eest raha 
pakkumise pärast, head advokaadid aitasid mehe aga hädast. Lisaks suveolümpiamängude 
medalitele tal taliolümpialt medalit ette näidata küll pole, kuid ühelt talviselt maailma karika 
etapilt kolmas koht siiski. Kes? 
 
18. ETV tutvustab sporditähti saatesarjas „suurmeistrid“. Ametliku suurmeistri tiitli said 
eestlastest esimestena (kui maletajad kõrvale jätta) 1965. aastal korraga viis meest – Mart 
Paama, Ants Antson, Jaak Lipso, Toomas Leius ja Jüri Talu. Kui nelja esimese mehega 
probleeme pole, siis viies on ehk pisut tundmatum. Mis ala mees oli 1965-1968 NSVL 
koondisesse kuulunud Jüri Talu? 
 
19. Pildil olev mees oli aastatel 1959-67 Green Bay Packersi 
peatreener ning hiljem juhendas lühiajaliselt Washington Redskinsi. 
Tema juhendamisel võitis Packers NFL-i viiel korral, seejuures 
pandi taskusse kõigi aegade kaks esimest Super Bowl´i. Kes on see 
mees, kelle nimi on spordimaailmas tuntud ka tänapäeval? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Nähtavad jubinad on toodangunäidiseks ettevõttelt, mille nime kandev jalgpallimeeskond 
on pallinud viiel korral UEFA Meistrite Liigas. Nimetage ettevõte või jalgpalliklubi!  
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21. Millised olümpiamängud jäid viimasteks, kus USA meeste korvpallikoondis võitis 
omavahelises mängus Nõukogude Liidu koondist? 
 
22. 1948. aasta Sankt Moritzi olümpial oli näidisalana kavas talvine viievõistlus. Kolm ala olid 
tavalise viievõistluse omad – ratsutamine, vehklemine ja püstolilaskmine. Murdmajooksu 
asendas 10 km suusasõit. Mis oli aga ujumise asemel? 
 
23. Söuli olümpia avatseremoonial juhtus üks traagiline sündmus, mis sundis 
avatseremooniate ülesehitust muutma. Mis juhtus? 
 
24. Surfiüldsus sai endale 2014. aastal XXI sajandi esimese maailmameistri väljaspoolt 
inglisekeelset maailma. Läbi aegade ühe noorema maailmameistri Gabriel Medina saavutust 
hinnati niivõrd oluliseks, et ajakiri TIME valis ta mullu kevadel maailma 100 mõjukaima 
inimese hulka, produtseerides seejuures järgmise kirjatüki, kus punktiirile sobib tema 
koduriigi nimi: 
 
When Gabriel Medina won ...  first surfing world title last year, he did more than become the second youngest 
champion ever. He showed that his ascendant nation was now a serious player in a sport that is taking off around 
the world. From 2001 to 2011, the total number of surfers jumped 35%, to some 35 million, and the sport is 
projected to become a $13.2 billion global industry by 2017. /.../ By shaking up a sport typically dominated by 
Americans and Australians, Medina has become an icon in ... and is inspiring a new generation to make some waves. 

 
Millist riiki mõjukas surfar esindab? 
 
25. Peale Bundesliiga asutamist 1963. aastal tuli Saksamaa jalgpallimeistriks 1. FC Köln, kelle 
maskotiks oli juba toona kits nimega Hennes. Arvates, et maskotil on kölnlaste võidus oluline 
roll, hankis küsitav klubi endale Lüneburgi nõmmelt oina, kellele pandi nimeks Pico ja tassiti 
paela otsas igal võimalikul juhul rahva ette. Pico osutuski kõvaks motivaatoriks, sest 1965. 
aastal tuli klubi teiseks Bundesliiga võitjaks ja oma ajaloo jooksul esmakordselt Saksamaa 
meistriks. Millise jalgpalliklubi maskott on Pico? 
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26. Rootsi ralli algab ja lõpeb juba aastakümneid Vänerni järve ääres Klarälveni jõe suudmes 
asuvas 61 000 elanikuga linnas, mis ühtlasi on Värmlandi maakonna keskuseks. Kuna 
tegemist on Rootsi ühe päikesepaistelisema linnaga, on linna sümboliks naeratav päike. Just 
selles linnas lepiti 1905. aastal kokku Norra ja Rootsi uniooni katkestamine, mille tagajärjel 
sai Norra iseseisvaks. Linnast on pärit jäähokiklubi Färjestad BK, mis on pärast Rootsi 
Hokiliiga loomist 1975. aastal võitnud enim riigi meitritiitleid. Wikipedia andmeil kuulub 
lisaks hokimängijatele linna kuulsaimate kodanike hulka kõrgushüppe olümpiavõitja Stefan 
Holm, läbi aegade kuulsaimaks linnas sündinud inimeseks on tõenäoliselt aga hoopis Zarah 
Leander. Milline linn? 
 
27. Poksija Riddick Bowe võitis Souli olümpiamängudel üliraskekaalus hõbemedali, jäädes 
finaalis alla Lennox Lewis´ele ning liikus seejärel edasi profileeri. Ta jättis 1992. aastal 
Evander Holyfieldi ilma nii WBA, WBC kui IBF-i raksekaalu maailmameistritiitlist ja asus ise 
troonile. Oma profikarjääri ainsa kaotuse sai ta aasta hiljem peetud kordusmatśis Holyfieldiga, 
mis läks poksiajalukku ka seetõttu, et keset võitlust maandus poksiringis ........ Mis või kes? 
 
28. Golfimängus tähendavad linnunimedega terminid head. Kui lööd birdie, eagle või 
albatrossi, oled tegija. Millises sportmängus tähendab aga duck ehk part nullipoisiks 
jäämist? 
 
29. Saksamaa "võimlemise isaks" peetakse meest (eluaastad 1778-1852), kes asutas XIX 
sajandi algul Berliinis ja mujal vabaõhuvõimlaid ning leiutas näiteks rööbaspuud, rõngad ja 
kangi. Täna elab tema nimi edasi Berliini suuruselt teise staadioni nimes, kus Uwe Hohn 
viskas 1984. aastal maailma kõigi aegade pikima odakaare. Oma kodumänge on seal pidanud 
mitmed madalama astme vutivõistkonnad, 2015. aastal peeti staadionil jalgpalli naiste 
Euroopa Meistrite Liiga finaal. Kelle nime see staadion kannab? 
 
30. Ta oli tunnustatud kontsertpianist, Victor Hugo kauge sugulane. Pärast Pariisi 
konservatooriumi lõpetamist ja ilmasõja puhkemist kolis Tuneesiasse, kus esines iga nädal 
Tunise raadios. Londoni OM oli tema tähelend spordis – klaverimängija võitis kulla 
kuulitõukes ja kettaheites ning pronksi kõrgushüppes. 1946 tuli Euroopa meistriks 
kuulitõukes, 1950 sai samadelt võistlustelt pronksi kuulis ja 80 m tõkkejooksus. Kuulitõuke 
olümpiakulla võitu tähistas ta kontserdiga Royal Albert Hallis. Lõpetas sportlaskarjääri 
27aastaselt 1950 ning tegutses edasi pianistina, andes kontserte kuni surmani 2001. Kes? 
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31. Milline on ainus paadiklass, kus olümpiamängudel on kavas paat paadi vastu 
paarissõidud? 
 
32. Sportlasena me teda eriti ei tunne, ehkki ta osales USA Sydney OM katsevõistlustel 
vibulaskmises ning sugugi mitte kõige kehvemini. On osalenud ka rahvusvahelistel võistlustel. 
Võitleb aktiivselt naiste õiguste eest, sealhulgas ka spordis. Ekraanidebüüdi tegi filmis 
„Tootsie“, Oscari võitis „Accidental Touristiga“, on olnud abielus meie põhjanaabriga. Kes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Pildil olev mees on olnud osaline nii oma riigi esimese iseseisva 
olümpiamedali võitmises (Barcelonas 1992) kui ka esimese 
olümpiakulla võitmises (Sydneys 2000). Londonis 2012 osales mees 
juba oma kuuendatel olümpiamängudel ning ka sealt tuli 40-aastasele 
mehele pronksmedal. Kõik olümpiamedalid on ta võitnud kellegagi 
koostöös, kuid meil on ilmselt enim meeles hoopis üks individuaalne 
tiitel. Kes? 
 
34. Milline spordiala on loodud spetsiaalselt olümpiamängude tarbeks? Enne alaliidu 
moodustamist 1948. aastal allus see spordiala otse ROKile. 
 
35. Mullusest aprillist pärineval jäädvustusel passivad fännid värava taga, sest sisse neid ei 
lubata. Selle kohta kas parempoolsel pildil olev maskott mänguväljaku äärde lasti või mitte, 
andmed puuduvad. Milline võistkond pidi kodulinnas valitseva olukorra tõttu pidama USA 
profiliigade ajaloos kõigi aegade esimese matśi tühjade tribüünide ees? 
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36. Esimest korda toimusid need spordimängud XVII sajandi alguses, tõenäoliselt 1612, 
korraldajaks kohtunik Robert Dover. Mängude toimumiskohaks on Chipping Campden 
Gloucestershire`s. Algselt oli kavas jooksmine, hüppamine ja sepavasara heitmine, hiljem on 
programmis olnud nii tõsisemat kui ka mitte nii väga tõsist sporti – näiteks klaveri 
purustamine, Morrise tantsud, luule jne. ... Olimpick Games on tunnustatud ka Briti 
olümpiakomitee poolt. Nime on mängud saanud maalilise kõrgustiku järgi. Selle kõrgeim 
punkt on 330 m kõrgune Cleeve Hill, kõrgustik on kuulutatud erakordselt kauniks 
looduslikuks alaks – area of outstanding natural beauty. Seal piirkonnas elab ka meie 
lugejatele tuntud asjaarmastajast detektiiv Agatha Raisin. Mis mängud/kõrgustik? 
 
37. Laskesuusatajast Martin Fourcade´ist sai Sotśi olümpiamängudel alles läbi aegade kolmas 
prantslane, kes võitnud ühtedelt taliolümpiamängudelt mitu kulda. Kes olid kaks esimest? 
 
38. Natuke matemaatikat: milline on suurim arv, millega jaguvad nii auto number, millega 
sõites tuli Lewis Hamilton 2015. aastal F1 sarjas maailmameistriks kui ka tsikli number, millel 
sõites tuli Jorge Lorenzo mullu Moto GP sarjas maailmameistriks? 
 
39. Ameeriklane Hugh Forgie (1912-1993) sattus sellest alast nii vaimustusse, et hülgas 
hokimängija karjääri ning hakkas selle alaga tegelema. Ta alustas oma kuulsusrikast turneed 
1935, andis koos Briti trikiartisti Ken Davidsoniga pööraseid etendusi. Londoni Palladiumisse 
olid piletid välja müüdud 38 nädalat ette, publiku hulgas olid ka George VI ja kuninganna 
Elizabeth. 1941-1952 tuli ta korduvalt ka selle spordiala maailmameistriks. „Ma tegin ... heaks 
sama palju kui Harlem Globetrotters korvpalli heaks,“ on ta ise meenutanud. Ta esines ka koos 
Globetrottersiga, korraldades oma sõu korvpalli vaheajal. Viiekümnendatel pani ta taas uisud 
alla ja viis selle suvise spordiala ka jääle. Jääversiooniga esines ta muuhulgas viis korda Ed 
Sullivani sõus. Lõpetas pullitegemise alles 1985. aastal. Mis spordiala täht oli Forgie? 
 
40. Pildil on teine Rootsis sündinud NBA pallur. Esimene oli 
Stockholmis sündinud Miles Simon, kelle isa oli jänki ja ema 
norralanna. Seegi mees pole päris rootslane, sest tema isa 
on Ameerikasse siirdunud venelaste järeltulija, kes siirdus 
ülikoolimeeskonnast Rootsi korvpallurina leiba teenima. 
Tema NBA karjäär algas kummaliselt, sest 2009 läks ta 
hooajaeelses mängus puselema Jamaal Magloirega ja teda 
süüdistati, et ta virutas Jamaalile rusikaga näkku. Mõlemad 
pidid hooaja esimese mängu vahele jätma. Fännide seas sai 
rookie aga kohe ülipopulaarseks ning klubi hakkas iga 
mehe poolt visatud punkti eest sarvilisi viikingimütse 
jagama. Mullu veebruaris siirdus Pistonsist Celticusse. Kes 
on see 208 cm pikkune ääremängija, kes ka Eesti vastu 
Rootsi koondises platsil käinud? 
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41. Lauatennis võlgneb oma arengus palju rahvusvahelise alaliidu asutajale ja omaaegsele 
tippmängijale, kes finatseeris ka ala esimesi maailmameistrivõistlusi Londonis 1926. Ta oli 
alaliidu eesotsas üle 40 aasta, kuni 1967. Ta oli tuntud filmimaailmas – oli Observeri esimene 
filmikriitik, tegi ka ise filma ja oli mitme Hitchcocki filmi produtsent. Tema vend oli kindlasti 
Briti salaluures, tema ise aga oletatavalt NSVL spioon. 1959 sai ta igatahes Lenini 
rahupreemia. Kes oli see ropprikkast juudi pankuriperest pärit mees? 
 
42. 2004. aastal kaebasid kaksikud Cameron ja Tyler Winklevoss kohtusse Mark Zuckerbergi, 
väites, et too on virutanud nende sotsiaalvõrgustiku ConnectU idee ning rajanud sellele 
Facebooki. Kaksikud said valurahaks 65 miljonit. Neli aastat hiljem said praeguseks 
bitcoiniärisse sukeldunud kaksikud Pekingi olümpial kuuenda koha. Mis alal? Selle ala 
tõsised harrastajad on olnud näiteks ka Theodore Roosevelt, Gregory Peck ja Alan Shepard. 
 
43. Eelmisel hooajal oli see NHL klubi kõige rohkem vigastustest 
räsitud ning kokku pidid erinevad mängijad vigastuste tõttu vahele 
jätma koguni 502 mängu. Käimasolevaks hooajaks olid ootused väga 
kõrgel, kuid kaotati järjest esimesed kaheksa mängu ning 
aastavahetuse seisuga oli klubi kogunud kõige vähem punkte. Kuigi 
tegu on USA klubiga, mängib meeskonnas vaid kuus ameeriklast 
(neistki üks poolenisti süürlane), aga ka kuus eurooplast – kaks 
Soomest, kaks Rootsist, kaks Venemaalt. Ülejäänud siis loomulikult 
kanadalased. Mis klubi?  
 
44. Roosa mänguvorm pole meeste spordimaailmas just igapäevane nähtus. Ometi kannab üks 
1900. aastal asutatud jalgpalliklubi sellist värvi vormi kodumängudel juba üle 100 aasta, 
traditsiooniliselt on sinna juurde käinud mustad püksid. Kui stiiliikoonid koostavad 
edetabeleid kas maailma ilusamatest või koledamadest mänguvormidest, on küsitav 
meeskond pea alati edetabelis, sõltumata sellest kumma tabeli koostamine parajasti käib. 
Riigi meistritiitlid neil veel puuduvad, eelmisel kümnendil lõpetati riigi meistriliigas kolm 
korda viiendana, lisaks on läbi aegade jõutud kolmel korral riigi karikafinaali. Milline 
vutisats on tuntud roosade särkide poolest? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

45. 2004. aastal andis Kreeka post välja olümpiamedalistidega 
margisarja. Kui kõikide ülejäänud markide kataloogiväärtuseks on 
1,3 eurot, siis Leonidas Sampanist kujutava margi 
kataloogiväärtus on 15 eurot. Miks? 
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46. Pildil olev tuntud nats oli innukas vehkleja. Kui sakslased tungisid 
Brüsselisse, arestis ta rahvusvahelise vehklemisföderatsiooni arhiivi 
ja viis selle Berliini oma kontorisse, kavatsedes ise maailma 
vehklemissporti juhtima hakata. Teatud põhjustel sellest siiski asja ei 
saanud. Kes oli see ooperilaulja poeg? 
 
47. Milline spordiala on olümpiamängudel kõige rohkem – kuus 
korda – näidisalana kavas olnud? 
 
 
 
 
 
48. Rootsi tennisistid on 2015. aasta seisuga võitnud meeste üksikmängus 25 Suure Slämmi 
turniiri, jäädes selle näitajaga alla vaid USA-le. Kes oli aga viimane rootslasest tennisist, 
kes võitis üksikmängus Suure Slämmi turniiri? Juhtus see maakera kuklapoolel, aasta 
jätame sedakorda mainimata. 
 
49. Jõelähtme golfikeskus (Estonian Golf & Country Club) saab endale peatselt uue 18-rajalise 
golfiväljaku. Plaanide kohaselt alustatakse väljaku ehitamist 2016. aastal, 2017 toimub muru 
külvamine, 2018 muru kasvuperiood ning 2019. aastal peaks algama esimene täishooaeg. 
Meie küsime aga selle väljaku projekteerijat, keda näete ka pildil (vasakul)! 

50. Parempoolsel pildil olev kolmekordne maailmameister sai Sotśist lõpuks ka 
olümpiamedali ja kohe kuldse. Oli ka viimane aeg, sest 34-aastasena sai mehest ühtlasi ka oma 
spordiala vanim olümpiavõitja, seejuures oli ta paar kuud varem saanud oma 
lemmikdistsipliinis ka vanimaks MK-etapi võitjaks. Tema vend võistleb suusakrossis ja kuigi 
tollel Sotśis väga hästi ei läinud, on tal ette näidata Vancouveri mängude hõbemedal. Kes on 
pildil? 
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51. Bulgaarlane Serafin Todorov pidi Atlanta olümpiamängude finaalis alla vanduma Tai 
esindajale Somluck Kamsingile, kuid poolfinaalis toimunu tõttu on ta seni viimane sportlane, 
kes ....... Millega ta seal hakkama sai ehk mis sobib punktiirile? 
 
52. Saslongi rajal sõidetakse üks viiest kiirlaskumise klassikust. 1970 oli see 
maailmameistrivõistluste paigaks. Rohkem on see kant tuntud küll piirkonna 
üldnime all. Too piirkond on üla maailma kuulus puidunikerdajate poolest ning 
seal nikerdatud altareid on kirikutes üle maailma. Üheks tuntuimaks sealseks 
tooteks on puidust nukk. Piirkonnas on kolm linnakest - Urtijëi, Sëlva, ja Santa 
Cristina. Piirkonnas räägitakse oma keelt. Mis nime all me seda piirkonda 
tunneme? 
 
53. USA profiliigad lühenditega MLB ja MLS on üldtuntud. Nende kõrval üritab kanda 
kinnitada ka profiliiga MLE, millele panid aluse George ja Richard Shea (viimane on ka praegu 
liiga president) ning mille peakontor asub New Yorgis. 2015. aasta seisuga on ala tõusnud 
väidetavalt USA telereitingute esikümnesse ning jooksva ranking´u liidriks on Joey Chestnut, 
kelle nimele kuuluvad mitmed maailma tipptulemused. Milline liiga ehk mida see E liiga 
nimes tähendab? 
 
54. See Sydney olümpiamängude üllatusvõitja ja Ateena pronksimees on oma elus korduvalt 
surmalähedastes situatsioonides viibinud. 2002 oli ta koos sõpradega mootorkelkudega 
sõitmas, eksis ära ja kukkus oma kelguga jõkke. Mees pääses küll kaldale, kuid pidi pakases 18 
tundi abi ootama. Tal amputeeriti parema jala keskmine varvas, mida ta hoiab kodus 
külmikus. Aasta hiljem sattus ta mootorrattaga sõites avariisse. See pole küll surmalähedane, 
aga mõni nädal enne Ateena katsevõistlusi läks tal korvpallimängu ajal käsi randmeliigesest 
välja. 2007 kukkus väikelennuk, mille pardal ta koos kahe sõbraga oli, järve. Mehed ujusid ligi 
2 km seitsmekraadises vees ning veetsid öö järve kaldal, kuni üks kalamees nad järgmisel 
päeval leidis. Pärast sportlaskarjääri lõppu võttis mees väga palju kaalus juurde ning kaalus 
juba kõvasti üle 200 kilo. Kes on pildil?  
 
55. Pildil on ainus ringrada tänavuse F1 sarja kalendris, 
kus sõidetakse etapp esmakordselt. Etapp ise kannab 
seejuures Euroopa GP nime. Millisest pealinnast me 
selle järjekordse "tilkedroomi" leiame? 
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56. Prantslanna Claire de Remusant on läinud maleajalukku sellena, et on esimene naine, kelle 
mängitud malepartii on trükis ilmunud. Eriti tugev maletaja ta ei olnud, sest kõnealuses 1804. 
aastal mängitud partiis sai ta 14. käigul mati. Kellega ta mängis? 
 
57. Jääpalli MM-võistlustel on lisaks Euroopa, Aasia (Jaapan, Hiina, Mongoolia, Kasahstan, 
Kõrgõzstan) ja Põhja-Ameerika (USA, Kanada) riikidele alates 2014. aastast teinud kaasa ka 
üks Aafrika riik. Seejuures mängisid 2014. aastal kõik selle riigi mängijad ühe erandiga ning 
2015. aastal absoluutselt kõik mängijad turniiri toimumisajal Borlänge jääpalliklubis. Mõlemal 
korral on MM-il jäädud nõrgemas tugevusgrupis viimaseks, kuid kui 2014. aastal visati kogu 
turniiri jooksul kaks väravat, siis aasta hiljem juba kolm. Milline on ainus jääpalli MM-il 
osalev Aafrika riik? 
 
58. Londoni olümpiamängude järel sai Michael Phelpsist kõigi aegade suurim medalikoguja 
olümpiamängudelt, tema kontos on nüüdseks 22 medalit. Selles arvestuses järgnevad talle 
võimlejad Larissa Latõnina 18 ja Nikolai Andrianov 15 medaliga. Koos järgmiste võimlejate 
Boriss Šahlini ja Takashi Onoga on 13 medalit kogunud ka Phelpsi järel edukuselt teine 
mittevõimleja. Ta võitis viielt olümpialt kokku kuus kuld-, viis hõbe- ja kaks pronksmedalit, 
olles edukas nii individuaalselt kui võistkondlikult. Kes? 
 
59. Kes on see tennisist, kes 2012. aasta Austraalia lahtiste teises ringis suutis ühe matśi 
käigus puruks lõhkuda tervenisti neli reketit? Matśi ta tookord kaotas, kuid varasemalt on 
Austraalia lahtistel jõudnud korra finaali (aastal 2006), tõustes pärast seda ka maailma 
edetabeli esikümnesse. Oma riigi parima tennisistina oli ta 2012. aasta Londoni 
olümpiamängudel riigi lipukandjaks avatseremoonial.  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
60. Lõpetuseks kuulete sportliku nimega pala „Gymnopedie No 1“, mida on kasutatud väga 
paljudes filmides ja mis on kirjutatud 1888 22aastase nooruki poolt. Juba enne esimese 
gümnopeedia ilmumist kutsuti ekstsentrilist heliloojat gümnopedistiks. Kes on autor? 
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VASTUSED  
 
1 Ralf Tribuntsov  IT 
2 Võru  IT 
3 Clas Thunberg  AP 
4 golf  AP 
5 Guus Hiddink asub Gwangjus, nimi tänu 2002. aasta jalgpalli MM-ile IT 
6 Windsori loss  IT 
7 Antarktika maraton  IT 
8 Pariis; Torino  IT 
9 Abel Anton  IT 
10 Caroline Wozniacki  IT 
11 Kaljo Raag  AP 
12 Aleksandar Djordjevic 41 punkti 1995. aasta EM-finaalis Leedu vastu IT 
13 John McEnroe; Stefan Edberg  AP 
14 malenupud  IT 
15 Virve Eenpalu Kaarel Eenpalu tütar AP 
16 Johannes Toom  AP 
17 Edwin Moses  AP 
18 laskmine  AP 
19 Vince Lombardi tema nime kannab SuperBowli võidutrofee IT 
20 Borisovi BATE Borisovi Auto- ja Traktorielektroonika tehas IT 
21 1964 Tokyos  IT 
22 kiirlaskumine  AP 
23 tuvid põlesid ära   AP 
24 Brasiilia  IT 
25 Werder Bremen  IT 
26 Karlstad  IT 
27 langevarjur  IT 
28 kriket  AP 
29 Friedrich Ludwig Jahn  IT 
30 Micheline Ostermeyer  AP 
31 Elliott 6 M  AP 
32 Geena Davis  AP 
33 Iztok Cop  IT 
34 moodne viievõistlus  AP 
35 Baltimore Orioles  IT 
36 Cotswold  AP 
37 Henri Oreiller; Jean-Claude Killy  IT 
38 11 Hamiltoni number 44, Lorenzol 99 IT 
39 sulgpall  AP 
40 Jonas Jerebko  AP 
41 Ivor Montagu  AP 
42 sõudmine  AP 
43 Columbus Blue Jackets  AP 
44 U.S Palermo  IT 
45 jäi dopinguga vahele ja mark kõrvaldati 

käibelt 
 AP 

46 Reinhard Heydrich  AP 
47 pesapall  AP 
48 Thomas Johansson võitis Austraalias 2002. aastal IT 
49 Annika Sörenstam  IT 
50 Mario Matt  IT 
51 alistas Floyd Mayweather´i  IT 
52 Val Gardena  AP 
53 söömine (Eating)  IT 
54 Rulon Gardner  AP 
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55 Bakuu  IT 
56 Napoleon Bonaparte  AP 
57 Somaalia  IT 
58 Edoardo Mangiarotti  IT 
59 Marcos Baghdatis  IT 
60 Eric Satie  AP 
 


