1.Sellel fotol näpuga kaugusse näitav
jalgpallur, leidis oma näpule möödunud suvel
oluliselt soojema koha ühe vastasmängja
tagumikus. Kelle näpp oli kelle
urruaugus?(üks õige, üks punkt)

2..Fotol oleva korvpalluri klubivahetus oli üks selle hooaja
olulisemaid. Klubi vahetanud korvpallur sai koheselt ka oma uue
koduklubi enimteenivaks mängumeheks, kelle aastapalgaks on
19,7 miljonit USD.Nimetage see 4 kordne NBA All Star!

3.Üks Jaapani riistvõimleja murdis 1976 Montreali OMil meeskonnavõistluse vabaharjutuses põlve.
Kuid hoolimata rängast vigastusest, sooritas ta veel toenghüppe ja ja harjutuse rõngastel ning olles
toonud Jaapanile kuldmedali võitmiseks vajalikud punktid, kukkus kokku ning toimetati haiglasse.
Nimetage see „samurai”!

4.Küsitav sportlane püstitas 1964 aastal tervelt kaks odaviske maailmarekordit. Sama aasta OMil ta
aga põrus kvalifikatsioonis ja finaalvõistlusele ei jõudnud. 1960 aasta OMil ta kvalifikatsioonist
pääses küll edasi aga finaalis võistlema ei tulnud. Kes on see kahe maailmarekordi püstaja, kelle
medalikollektsioonis puuduvad medalid suurvõistlustelt?

5.Fotol olev Rootsi ujuja sai 2015 aasta lühirajaujumise EMil
Netanyas hakkama sellise tükiga, et võitis 73 minuti jooksul 3
medalit- ühe kulla ja kaks hõbedat(neist viimase
teateujumises).Kokku on ta seitsmekordne maailmameister
(neist 4 tiitlit tavarajal) ja 12 kordne Euroopa meister (neist 7
korda tavarajal). Samuti on ta püstitanud 4 maailmarekordit,
millistest kolm(50m liblikat tavarajal, 200m vabalt lühirajal ja
100m liblikat lühirajal) on ka täna (7.12. 2015) tema nimel.
Olümpiamedal tal veel puudub, sest Londoni OMil jäi ta
parimaks kohaks 4. 100m liblikujumises. Kes?

6.1990 aastal valiti ajakirja World Soccer poolt maailma parimaks jalgpalluriks Lothar Matthäus ja
parimaks treeneriks loomulikult Franz Beckenbauer. Lisaks Saksamaa koondisele juhendas keiser
Franz sel hooajal ka 4 kuu vältel üht klubimeeskonda. See on ka tema ainus truudusemurdmine
Bayernile kui mitte rääkida Cosmosest või veteranipõlves Hamburgi Reeperbahnil lõbusalt
veedetud ajast.Millist klubi Keiser juhendas?

7.Fotol olev võrkpallur on kolmekordne maailmameister ja 4 kordne Euroopa
meister. OM delt on tal 2 hõbedat ja pronks. Väljakul suutis ta täita nii
nurgaründaja, keskblokeerija kui diagonnaali kohta. 2015 mais tegi ta jõulise
tagasituleku võrkpallimaalima ja viis Sloveenia koondise euroopa liiga võiduni
ja EM hõbedani. Kes?

8.Stanislas Wawrinka on ainsa tegevmängijana jõudnud vähemalt
kahe suures slämmi turniiri finaali ja mõlemad ka võitnud.(seni pole finaalis kaotanud) Wawrinka
treeneriks on aga mees, kes on samuti jõudnud korra suure slämmi finaali, kuid seal Gustavo
Kuertenile kaotanud. Kes(pildil)?

9.Epp Mäe oli küll tubli ja võitis MM pronksi,
kuid kas teate ka
maailmameistrit(kolmekordset)?

10.Allar Levandi treener NSVL koondise juures, praegune Tsehhovi Vitjazi poksiklubi direktor
avalikustas Eesti ajakirjandusele, lõppude lõpuks, Calgary kõhuvalu tagamaad.
Mis on selle treeneri nimi?

11.2004/05 võitis UEFA Meistrite liiga FC Liverpool. Premier Leagues saadi samal hooajal aga
kõigest 5. koht ja UEFA reeglite kohaselt, poleks tiitlikaitsja uueks hooajaks Meistrite liigasse
kvalifitseerunud. Premier League kaudu püüti mõjutada 4. koha võitnud meeskonda oma kohta
loovutama, kuid loomulikult ei olnud küsitav meeskond sellega nõus.Kompromissina siiski UEFA
lubas FC Liverpooli turniirile, kui suudetakse läbida kvalifikatsioon, alates kõige esimesest ringistmillega ka hakkama saadi. Nimetage aga klubi, kes kodustel meistrivõistlustel Liverpooli selja taha
jättis.Küsitav klubi aga langes 3. eelringis, kus saadi kaks korda 1:2 kaotused Villarealilt.Klubi
edukaim Meistrite liiga hooaeg oli 2007/08 mil jõuti 16 parema sekka ning kaotati kodus
penaltiseerias Fiorentinale. Mis klubi?

12.Näete hooajaeelsetes treeningmängudes San Antonio Spursi juhendamas
meeskonna abitreenerit, kes on endine WNBA tähtmängija. Pettunud selles, et
teda peamiselt valge nahavärvi pärast ei kutsutud USA koondisse, võttis ta
endale Venemaa kodakondsuse ning esindas Venemaad 2008 ja 2012 OM idel.
2008 võideti ka pronksmedal. Samuti on tal Venemaa koondisega 2009 võidetud
EM hõbe. Väga suur on tõenäosus, et temast saab kõigi nelja suure USA
profiliiga peale kokku, lähiajal, esimene naispeatreener. Suveliigas ta San
Antoino Spursis selles rollis juba edukalt ka esines. Kes?

13.Tuntud Itaalia iluuisutaja Karolina Kostner sai rahvusvaheliselt dopinguagentuurilt 2015 aasta
jaanuaris 16 kuulise võistluskeelu koos rahatrahviga. Aga seda mitte liigse dopingupruukimise vaid
valetamise eest. Nimelt olla ta oma endist elukaaslast otsima tulnud dopinguküttidele valetanud, et
meest pole kodus. Kes on see kauni Karolina olümpiavõitja endine elukaaslane, kes dopinguga
2012 Londoni OMil vahele jäi ja seejärel karjääri lõpetas.

14..Sel fotol õnnitletakse ühe spordiala Eesti tulevikulootust,
kes võitis U18 vanuseklassis Euroopa meistritiitli. Nimetage
see spordiklubi SK Reval-Sport esindav, 1999 sündinud
sportlane!

15.Ainus suusahüppaja, kes on suutnud võita 4 hüppemäe turnee kolmel aastal järjest, tuli peale
suusahüppaja karjääri lõppu oma riigi meistriks ja karikavõitjaks ka jalgpallis. Nimetage see
kahekordne maailmameister, kes on OM idel osalenud nii kahevõistleja kui
suusahüppajana(parimad kohad 11. ja 4.)

16.Hokiliigas NHL on sel hooajal suurepärast mängu näitamas hokiklubi, mille mõlemad
väravavahid on soomlased -Kari Lehtonen ja Anti Niemi. Edu peamisteks sepistajateks võib aga
siiski lugeda liiga resultatiivseimat edurivi, 2015 aasta lõpuks olid liiga parimate väravaküttide seas
nii Jamie Benn kui Tyler Seguin. Kaitseliini tugitalad on Jamie vend Jordie Benn ja liiga üks
kõrgeima kasuteguriga mängijaid rootslane John Klingberg. Mis klubi?

17.Musta mandri odaviskajate edu taga pole mitte ainult
spordimeditsiini poolt seni avastamata dopingained, vaid
ka soomlasest treener. Kes?

18.Fotol on Kuuba vehklemislegend, kes on korduvalt ka Eesti vehklejatele meelehärmi
valmistanud. 1996 aasta Atlanta individuaalsele epee hõbedale lisas ta Sidney OMil
meekondliku pronksi. Kuuba eest veheldes õnnestul tal võita ka meeskondlikud MM kuld
ja pronks. Peale seda kui 2002 aasta MM ebaõnnestus, otsustas mees Kuubale mitte naasta,
elas algul Hispaanias kuid sebis endale kiirelt prantslannast naise ja esindab 2010 aastast
juba Prantsusmaad. Uuel kodumaal on ta aidanud võita meeskondliku MM pronksi. Eriti
võimsalt esines aga vanuse poolest juba veteransportlane, suvel Bakuus Euroopa mängudel,
kus võitis kulla nii individuaalselt kui koos meeskonnaga. 1971 sündinud sportlane oli
möödunud aasta lõpul epee FIE rankingu 26. mees, esimese 50 seas ka kõige vanem. Kes?

19.Oma Seim on olemas ka lätlastel. Tegu on
küll pisut kõhetuma kujuga(kaalukategooria
kuni 105 kg), kuid ka tema võitis Houstonis
MM pronksi. Londoni OMil jäi ta 7. kohale.
Kes?

20. Barcolana regatt on üks maailma tuntumaid purjespordiüritusi.Regatti peetakse iga aasta
oktoobrikuu teisel pühapäeval, alates 1969 aastast. Mis linn on Barcolana regati kodusadamaks?

21.Fotol oleva mehe nime võib lugeda Ferrari F-1 autodelt. Kes on fotol?

22.Fotol poseerib Punasel väljakul Eesti koondise parim
mängija, augustikuus Pärnus toimunud Rannajalgpalli Euroliga
superfinaalturniiril. Rannajalgpalli on küsitav „puurilukk”
mänginud ka Jaapanis ja Venemaal. Kes?

23.Fotol olev Eesti noorkorvpallur(2.02 pikk , sünniaasta 1996) mängis ja
õppis kaks aastat Hispaanias Sevilla cajasoli noorteakadeemias. Aastajagu
jagas ta seal tuba meeskonnakaaslasest Läti imemehe Kristaps Porzingisega,
kellega suhtleb siiani. Kas küsitav ka kunagi NBAsse jõuab on kahtlane.
Sestap pole tema küsimisega enam mõtet oodata. Kes on pildil?

24.Möödunud aasta septembris hindas majandusajakiri Forbes maailma kõige väärtuslikuimaks
spordifrantsiisiks küsitava spordiklubi. Sellega sai esikohal tõrjutud Madridi Reali
jalgpallimeeskond. Tänase päeva seisuga on 4 miljardi USD dollariliseks hinnatud klubi suurimad
tähed- Greg Hardy, Matt Cassel, Tony Romo, Darren McFadden, Jason Witten jt. Klubi omanik on
Jerry Jones, peatreener aga Jason Garrett. Klubi lähiajaloo üks suurimaid staare oli Troy Aikman.
Mis klubi?

25.Fotol on mees, ilma kelleta ei
mängiks Ragnar Klavan Bundesligas
igas mängus 90 minutit. Nimetage FC
Augsburgi peatreener!

26. Tänu Rio OM kavva võetud Rugby le näeb olümpial ka ühe seni pallimängualadel mitte kunagi
esinenud riigi meeste ja naiste koondist. Millise seni olümpiamedaleid mitte võitnud riigi huvi
nende olümpiamängude vastu saab olema erakordne?

27.Möödunud aasta üks silmapaistvamaid uusi tähti
sporditaevas on see Venetsueelas sündinud, baski rahvusest
pikakasvuline 1.82 kaunitar. Kes?

28.2011 aasta ralli MM avaetapiks olnud Rootsi ralli jäi autospordihuvilistele tõenäoliselt meelde
eelkõige kahel põhjusel. Esiteks sai eelmisel seitsmel rallihooajal ala jagamatult valitsenud
Sebastian Loeb alles 6. koha ja teiseks jäi juba enne ralli algust, stardipaika sõites, üks piloot Rootsi
politseile suure kiiruseületamisega vahele. Tuginevalt kohalikele seadustele, oli piloot sunnitud
loovutama onma juhiload hiljemalt 48 tundi peale juhtunut. See asjaolu tähendas aga seda, et MM
ralli kahel esimesel päeval oli roolis piloot, ralli pidi aga kolmandal päeval lõpetama, rooli taga
istudes, kaardilugeja Chris Patterson, kellele see oli üldse esimeseks korraks ralliautot juhtida. Ralli
lõpetati lõpuks siiski kõrge 5. kohaga. Kes oli see rallisõitja, kelle „naha päästis” kaardilugeja?

29.Kes on see Eesti üks punapäisemaid sportlasi?
Erilisi sporditulemusi tal veel ette näidata pole ja ka
karjäär võib tervislikel põhjustel katkeda, kuid kuna
välimus on vägagi meeldejääv, tuleb ära küsida.

30.Möödunud aasta mais lahkus elavate seast Leedu poksisangar, Mexico OM raskekaalufinaalis
George Foremani vastu poksinud legend. Kes?

31. See sportlikult väga edukas daam on vahetanud floreti tänaseks
parlamendiliikme auväärse staatuse vastu. Igatahes on suhteliselt
ebatõenäoline, et keegi suudaks lähemal ajal tema tulemusi korrata. Medal
ühel ja samal individuaalalal viitel järjestikustel mängudel. Kuus OM
kulda(lisaks 1 hõbe ja 2 pronksi), 16 MM tiitlit ja rekkatäis muid medaleid,
see on tulemus mida niipea järele ei tehta. Nimetage see „Kobra”
hüüdnime kandnud naisatleet!

32.Zarko Markovic-Montenegro, Hassan Mabrouk- Egiptus, Bertrand Roine- Prantsusmaa, Rafael
de Costa Capote - Kuuba, Danijel Saric-Bosnia ja Hertsegovina, Goran Stojanovic – Montenegro,
Borja Vidal-Hispaania, Eldar Memisevic-Bosnia ja Hertsegoviina. Mis meeskond ühendab neid
sportlasi?

33.Oma teisel NBA hooajal 2007/08 oli praegune cramolane Josh Boone vägagi lähedal sellele, et
lõpetada NBA põhihooaeg kogu NBA halvima vabaviskajana. Sellest häbist päästis ta üks teine
eestlastelegi hästi tuntud korvpallur. Kes?

34.Ärge laske end fotol oleva kauni naissportlase
mundrist häirida. Ta lihtsalt võttis Shotsi OMiks
valmistumist väga tõsiselt - Tasuks individuaalne
pronksmedal. Kahekordsel maailmameistril tuli sel
hooajal läbi elada ka üks piinlik hetk, mille tagajärjel
ta ise end maailma kõige lollimaks sportlaseks
nimetas. Kes on fotol?

35.Malta järv teitati 1952 aastal tammide ehitamisega Cybina jõele.Oma nime sai järv sellest , et
paisutati maalale mis kuulus varem Malta ordule. Järvel on alates 1952 aastast korraldatud ka
Euroopa üht vanimat sõudmisvõistlust Malta regatti. Seal on peetud mitmeid sõudmise ja
aerutamise tiitlivõistlusi ja MK etappe.2009 aastal võitis sellel järvel oma teise MM pronksi Allar
Raja ja esimese Kaspar Taimsoo. Mis linnas asub Malta järv?

36.Nimetage Slovakkia hokiperekond, kus isa on praegu KHL is Moskva Spartaki
peatreeneriks.Varem on ta pidanud ka Slovakkia koondise peatreeneri ametit. Vanem poeg mängib
praegu Chicago Blackhawksi eest. Mees on kolmekordne Stanley Cupi võitja, kuid läinud ajalukku
sellega, et mängis kolmes järjestikuses Stanley Cupi finaalis, kolme erineva klubi eest, enne kui
oma esimese ihaldatud tiitlivõiduni jõudis. Noorem poeg Marcel mängis samuti aastaid NHLis,
kuid praegu on mängimas Tsehhi Extraligas HC Plzeni eest. 2006 aasta OMil Naganos, oli isa
Slovakkia koondise peatreeneriks ja mõlemad pojad mängisid viienda koha saanud koondises.
Hokiperekond?

37.Kes on sellel fotol võtnud sisse endale iseloomuliku poosi?

38.Soomlased võitsid Moskva OMil ainult kolm kuldmedalit.Petti Karppinen sõudmises, Esko
Rechardt purjetamise Finn klassis. Mis alal tõi Soomele kulla aga Tomi Poikolainen? Samal alal
võitis naiste seas Päivi Meriluoto pronksmedali.

39.1985 aasta 13.novembril tegi jalgpalliajalugu toonase Taani
rahvusmeeskonna kapten.Keskpäeval alanud MM valikturniiri mängus
aitas ta Taanil alistada Iirimaa, seejärel aga istus treeneri loal lennukile
ja sõits Saksamaale, kus aitas samal õhtul Müncheni Bayernil
alistada karikamängus Bochumi võistkonna. Kes oli see mees, kellele
kaks täismängu päevas polnud liiast?Kindlasti aitab teda meelde
tuletada asjaolu, et mees mängis alati ilma säärekaitsmeteta ja kas
allarullitud põlvikute või siis lühikseste sokkidega(tänapäeval on see
muuseas keelatud).

40.Küsin nguni aga ka suulu või xhosakeelset sõna, mis tõlkes eesti keelde peaks tähendama
edu või edasiliikumist. Just seda nime kandis kuni 2015 aasta lõpuni Aafrika tuntuim rattatiim,
millise nimeks on nüüd Dimension Data.

41.2006 aasta jalgpalli MMil kohtusid omavahel Horvaatia ja Austraalia.
Mängu juhtis kohtunik Graham Poll, kes tegi ühe jalgpalliajaloo
naljakaima prohmaka. Nimelt eemaldas ta üha Horvaadi väljakult alles
peale kolmandat kollast kaarti. Kui see jalgpallur sai oma teise kollase,
kirjutas Poll hoiatuse hoopis Austraalia koondise sama numbriga mängija
arvele. Selle asjaolu tekkimist soodustas see et, kaardisaaja rääkis inglise
keelt tugeva Austraalia aktsendiga.Nimetage see Austraalias sündinud ja
103 korda Horvaatia koondist esindanud horvaat, kes Polli segadusse
ajas!(Fotol on tema tegevus , mis kutsus esile FIFA ametnike meelepaha
peale mängu Islandiga. Väidetavalt me näeme hetkel natsisaluuti?)

42. Gerd Kanteril ei õnnestunud Pekingi MMil jõuda nende
meeste klubisse, kes on võitnud vähemalt 6 MM medalit.
Küll kuulub sellesse klubisse aga üks mees, kellel puudub 6
võidetud medali juures kuldmedal. Tal on kolm MM hõbedat
ja kolm pronksi. Lisaks 1 OM hõbe ja 2 pronksi. Kes on see
oma medalid 1995 kuni 2001 võitnud kergejõustiklane?
Näete fotol ka üht tema nimekaimu, kes on Eesti
spordipublikule hästi tuntud.

43.Küsin endist Saksamaa tennisisti, kes 1998 aastal osales seni viimases tõsiseltvõetavas„Battle of
the Sexes” tennisematshis.Küsitav kutsus Australian Openi ajal välja õed(vennad) Williamsid ja
alistas nood 6:1(Serena 1. setis) ja 6:2 (Venuse 2. setis) Ta ise oli sel ajal ATP edetabeli 203. reket.
Küsitav tuli matsile peale hommikust golfiraja läbimist ja paari õlle manustamist ning tõestas
tennisemaalimale ilmekalt, et jutud nagu Williamsid võiksid alistada maailma edetabelis 200. kohal
oleva meestennisisti on ilmselge liialdus.Nimetage see oma karjääri tipul ATP edetabelis 38.
olnud tennisist!

44.Küsin riiki, millise rahvuskoondist jalgpallis on tabanud järgmised ootamatud kaotused - 2009
aastal Keenias jäid kadunuks 12 rahvuskoondislast, kes ei naasnud kodumaale.2011 Tansaanias läks
korraga kaotsi 13 mängijat. 2012 Ugandas kadusid 17 mängijat ja koondise arst-Tõsi nemad ilmusid
18 kuud hiljem välja, ühes Hollandi väikelinnas Gorinchenis, pagulaslaagris.Kohalik linnapea oli
isegi teataval määral õnnelik, sest seni kiratsenud jalgpallikultuuriga linn, sai nüüd
esindusvõistkonna koostada ühe riigi rahvuskoondise baasil. Viimase hoobi sai küsitava riigi
rahvuskoondis aga möödunud aastal taas Keenias, kus jälle 11 mängijat ära hüppas. Mis riik?

45. Millise riigi 2014 aasta parimaks sportlaseks valiti Jevgeni Shuklin? Londoni OMil võitis ta
hõbemedali. Veel on tema auhinnakapis 4 MM pronksi(ka 2014) ja 7 EM medalit, millistest kolm
on kuldsed.

46.Fotol olev, 205 cm pikkune Eesti joonemängija on peale Türgi
meistriks tulekut, jõudnud Taani kaudu, maailma üheks tugevaimaks
peetavasse Hispaania kõrgliigasse, BM Villa de Aranda meeskonda.
Kes?

47.Kes?

48.Küsin Eesti jalgpallikoondises 11 mängu pidanud ühesilmset mängijat, kelle mängu käigus
kaduma läinud klaassilma otsimiseks, tuli omal ajal mänge rohkem kui korra peatada.
Küsitav osales ka Eesti jalgpalliajaloo kõige esimeses ametlikus maavõistlusmängus Soomega
17.10 1920. Tema nimel on ka Eesti rahvuskoondise esimene kübaratrikk, millega ta sai hakkama
1923 a juunis Leedu vastu.Samuti Eesti rahvuskoondises löödud kiireim värav( 1. minutil Leedu
vastu) Nõrga tervisega jalgpallur suri 1925 aastal tuberkuloosi.Kes?

49.Selles korvpalliklubis lõpetasid oma mängijakarjääri nii Shaq O Neal kui ka Pete Maravich.
Klubi peatreeneriks on alates 2013 aasta juulist Brad Stevens. Möödunud hooajal kaotati Play-Offi
esimeses ringis ühele hilisematest finalistidest kuivalt. Klubi pikimad mängijad on hetkel
kanadalane Kelly Olynyk ja ameeriklane Tyler Zeller(mõlemad 2.13)Ainus eurooplane on hetkel
klubis rootslane Jonas Jerebko. Mis klubi?

50.Millise spordiala Eesti esindajad püüdlevad Rio OM ile, sellise
kaubamärgiga, möödunud hooajal soetatud, uue varustusega?

1. Gonzalo Jara(näpp)/ Edison Cavani(perse)

26.Fidji

2. Lamarcus Aldridge

27.Garbine Muguruza

3.Shun Fujimoto

28.Peter Solberg

4.Terje Pedersen

29.Andi Noot

5.Sarah Sjöström

30.Jonas Cepulis

6.Marseille Olympiq

31.Valentina Vezzali

7.Andrea Giani

32.Katari käsipallikoondis

8.Magnus Norman

33.Andris Biedrins

9.Adeline Gray

34.Heidi Weng

10.Vladimir Sorokin

35.Poznan

11.FC Everton

36.Hossa

12.Becky Hammon

37.James Hunt

13.Alex Schwazer

38.vibulaskmine

14. Mai Narva

39.Sören Lerby

15.Björn Wirkola

40.Qhubeka

16.Dallas Stars

41.Josip Simunic

17.Petteri Piironen

42.Greg Haughton(pildil David Tarvast)

18.Ivan Trevejo

43.Karsten Braach

19. Arturs Plesnieks

44.Eritrea

20. Trieste

45.Leedu

21.Jevgeni Kaspersky

46.Armi Pärt

22.Markus Lukk

47.Hindrek Pulk

23. Karl Robin Jürjens

48.Vladimir Tell

24.Dallas Cowboys

49.Boston Celtics

25.Markus Weinzierl

50.aerutamine

