Eesti Spordimuuseumi spordimälukas, Tartu 6. veebruar 2016
NB!

Sinisel taustal olevad lisavihjed olid kirjas ainult kergemas komplektis, võistkonnamängijatele!

1. Mart Poom on oma raamatus meenutanud üllatusi, mida pakkus vana hea Inglise jalgpallikultuuriga
tutvumine Portsmouthis: „Jõudsin ära näha vana jalgpallikultuuri: igal mängijal olid oma … – minul ka. […]
Neile pidi jootraha andma, jõulude ajal isegi 50 naela.“ Jalgpalli arenedes on nendest tegelastest loobutud,
ehkki seda on nimetatud noorpallurite elukooliks ja väärt haridusprogrammiks (nt Liverpoolis juhtus omal
ajal nii, et nooruke Steven Gerrard pidas seda ametit kogenud Jamie Redknapi heaks). Kellest on jutt?

2. Küsime Vladimiris sündinud Vladimirit, kes võitis muuhulgas koos kahe teise Vladimiriga 1988. aastal
Soulis sportvõimlemise meeskonnavõistluses kuldmedali. Võimlemise oma aja absoluutne tipp on kokku
neljakordne olümpiavõitja (kõik kullad Soulist, individuaalsed esikohad mitmevõistluses, rööbaspuudel ja
kangil) ning kuuekordne maailmameister, 1990. aastal emigreerus USA-sse, kus juhib nüüd oma spordisaali.
Kes?

3.

Meeleolukale rühmapildile on kogunenud neli oma ala tippu, kel kamba peale ette näidata nii EM-, MM- kui
ka OM-kuldasid, kusjuures vähemalt ühe tiitlita ei ole neist keegi. Kas tunnete ära, kes nad on? (pannes
kirja kolm õiget nime, saate 2 p, kahe täpse nime eest 1 p)

4.

Tänavuseks jäähoki MM-iks on üle 7 aasta taas eliitseltskonda kerkinud meeskond, kelle paremad tulemused
jäävad II maailmasõja eelsesse aega. Kolmel korral olümpial osalenud koondise kõrgeim koht OMturniiridelt on seitsmes (1936), kõrgema divisjoni MM-idel on sõjajärgsetel aegadel osaletud vaid korra
(2009), mil seda osalust jäi varjutama meeskonna kapteni ja liidri ootamatu surm mõni nädal enne turniiri
algust. Tõsi, kuigi jäähokis medalid puuduvad, on sellel riigil siiski muulaadses uiskudega jääl tegutsemises
ette näidata ka olümpiamedaleid. Mis riik ?

5.

Markko Abel on alates 1998. aastast kuulunud Eesti koondisesse, osalenud regulaarselt rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel (parimana 2012. aasta MM-ilt 5. koht), tulnud seni 26 korral Eesti meistriks ning püstitanud
12 Eesti rekordit. Klubitasandil teinud Bundesligas kaasa TuS Gerolsheimi eest. Mis ala mees Markko
Abel on?
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6.

Nende koduareen Stadion An der Alten Försterei mahutab üle 22000 inimese, olles suurim Berliinis asuv
puhas jalgpallistaadion. Küsitav, paremuselt Berliini teine jalkasats, oli (Ida-) Berliini tugevuselt teine sats
ka SDV päevil. See kultusliku taustaga klubi on alati nautinud suurt ja värvikat fännibaasi (nende hümni on
nt sisse laulnud punklegend Nina Hagen), lisaks on tuntust võitnud tegusate fännide ühised jõulude
tähistamised (…Weihnachtssingen) klubi staadionil. Uue Saksamaa päevil on põhiliselt mängitud 2.
Bundesligas, 2001. aastal jõuti Saksamaa karikafinaali ja tehti aasta hiljem kaasa UEFA sarjas. Mis on selle
klubi nimi?

7.

Teenekas valgevenelane Vladimir Samsonov on sel alal maailma tippu küündinud juba õige pikalt – ta on
kolmekordne Maailma karika võitja (1999, 2001, 2009), kolme medali (ehkki mitte kordagi kuldse) omanik
MM-võistlustelt ja kuuekordne Euroopa meister. Olümpiale on ta jõudnud koguni viiel korral (1996-2012),
kusjuures kahel esimesel korral jõudis ta välja 8 hulka, jäädes medalite nuusutamisest eemale õige napilt.
Mis ala mees Samsonov on?

8.

See Norra piiri lähistel asuv külake on 19. sajandist olnud rootslaste populaarne puhkusepaik. 1931. aastal
rajati sinna Rootsi esimene slaalominõlv ja kujuneti riigi esimeseks tõsiseks mäesuusakuurortiks, mis tundis
ühel hetkel uhkust nii kuningliku perekonna puhkemaja kui ka riigi suurima hotelli üle. Tänaseks on aga
Årele tublisti positsioone kaotatud ja muututud peamiselt norralaste säästureiside sihtkohaks. Kuurordiga
sama perekonnanime kannavad põhja kahevõistlejatest Norra vennad Gudmund ja Ole Martin, kes jõudnud
medalitele juunioride MM-idel ning saanud punktikohti täiskasvanute MK-sarjas. Mis kuurort?

9.
-

Mis aasta? +/- 1
Australian Open tenniseturniiri mängiti kahel korral (jaanuar ja detsember)
Rosemarie Ackermann ületas esimese naisena kõrgushüppes 2 meetrit
Sündis USA mäesuusataja Bode Miller
film „Rocky“ võitis 3 Oscarit

10. 2002. aastal nägi ilmavalgust 200-leheküljeline raamat „Jalgrattasport“,
sisaldades ülevaadet Eesti ja maailma tuntumate rattasportlaste tegemistest.
Raamatu autoriks on mitmete olümpiate ja muude suurvõistluste kogemustega
isik (s 1973), kes Ants Jereti käe all jalgratast sõitnud ja sel alal Eesti
meistriks tulnud, aga harrastanud ka ujumist, jalgpalli ja muudki sporti. Kes?
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11. Pildil on Tallinna mõõga võitja. Tegu on ühtlasi Sydney meeskondliku
olümpiavõitjaga ning 2001. aasta individuaalse maailmameistriga, samuti 2001.
aasta individuaalse EM-hõbedaga (Kaido Kaaberma sai samas võistluses pronksi).
1969. aastal sündinud värvikas Itaalia spordimees on Tallinnas võistelnud
korduvalt, lisaks 1995. aasta mõõgavõidule on ta 1997. aasta finalist ja 2008. aasta
kolmanda koha omanik. Kes?

12. Ei, piltidel ei ole võrkpalliliidu turundusjuht Toomas Vara, vaid on hoopis Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi
esimees, kes on selles ametis püsinud juba 2001. aastast ja keda on nimetatud parimaks esimeheks üldse,
keda üks klubi soovida võib, samuti on teda hinnatud tänuväärse läbirääkijana. Ja tema nime me otsimegi.
Selle nime paremaks välja nuputamiseks on lihtsamasse komplekti lisatud veel kolmaski pilt, millel on
küsitava mehe peaaegu nimekaim. Kellest jutt?

13. Kodanikunimi oli tal Johannes (Juhan) Pillikse ja selle nime all tegi ta ka sporti, kusjuures Eesti
meistrivõistlustelt kogunes kaukasse pronksmedal nii kolmikhüppes (1930) kui ka 10-võistluses (1926).
Edukam oli ta aga ajakirjanikuna (töökohaks nt Eesti Spordileht, aga ta oli ka nt Leedu Sportase Eesti
korrespondent) ja kirjanikuna („Kapral Pensioni seiklused“, „Kapten Tuks“, „Viimne ring“ jne). Kes oli see
hiljem Austraalias kõrgema spordihariduse omandanud kirjamees (1906-1962), mis kirjanikunime all me
teda paremini tunneme?

14. Selle spordiala rahvusvahelise alaliidu peakorter asub
Saksamaal Berchtesgadenis (ehkki asutati Šveitsis) ning
just sakslased ongi läbi aegade sel alal olnud ühed
edukamad, näiteks eelmistel olümpiamängudel tegid
nad taas puhta töö. Eestlased on sel alal
olümpiamängudel kaasa löönud kahel korral (ehkki
kõikjalt eesti juuri otsiv Tiit Lääne tahaks siinkohal
ilmselt näpu püsti tõsta ja vaielda), hetkel aga küsitava
spordiala alaliidu andmeid EOK koduleheküljel ei
leidugi. Mis spordiala see niisugune on?

15. Meeleolukas foto viimatiselt tõstmise MM-ilt, mis läinud Eesti
spordi ajalukku. Pronksimees on mõistagi Mart Seim, kuid kes
seisavad kahel kõrgemal tünniastmel?
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16. Oma tööd teeb see Milanost pärit „Itaalia vulkaan“ (s 1968) hästi ja kirglikult. Omas ametis on ta valitud
kahel korral koguni Itaalia liiga parimaks, möödunud aastal tuli sama tööd tehes Saksamaa meistriks. Kes?

17. Tänavu leiab aset VII Türi-Tori kiirlaskumine, kus võivad osaleda kõik vähemalt 18 aasta vanused
asjahuvilised, kes selleks piisavalt treenitud. Korraldajate sõnul kuuluvad seejuures osalistele kohustuslike
elementide hulka nii pealamp kui ka taskunuga. Kes asja ette võtavad, peavad arvestama, et „mõne koha peal
võivad nad lennata, mõne koha peal kihutada, halva õnne korral aga pelgalt kivirallit sõita“. Mis alaga sel
kiirlaskumisel siis tegeletakse?

18. Küsitav isik sündis 1949. aastal Tartus. Sporditee alguses jõudis ta
harrastada lauatennist (1959–62), iluuisutamist (1962–64) ja sambot
(1964–68), aastatel 1971–74 kuulus Eesti judokoondisse ning tuli
1973. aastal ka Eesti meistriks. Hilisemal ajal on mees kuulunud EOK
esindajate kogusse (2001-08) ning on aastast 2009 toimetamas
Ssireum’i maailmaföderatsiooni võistluste korralduskomitee juhtivatel
ametikohtadel. Kellest on jutt?

19. Mis klubi särki näete sellel pildil?

20. Küsime sama ala harrastavaid, kuid eri riike esindavaid õde ja
venda, kes mõlemad tulnud olümpiavõitjaks, kuid kumbki pole
veel saavutanud maailmameistritiitlit. Õde on kahekordne OMkuld (lisaks üks hõbe) ning ka MM-hõbeda ja –pronksi omanik;
vend (näete teda ka pildil) aga ühe olümpiakulla ja ühe pronksi
omanik, MM-delt on tal kogutud 3 hõbedat ja 2 pronksi. Kes on
need õde-venda, kelle mõlema peredesse saatuse tahtel
eelmisel aastal lapsed sündisid? (Üks nimi = 1punkt)
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21. See prantsuse keelest pärinev termin võtab kokku „suusatamisjärgse“ tegevuse suusakuurortites – peod,
kontserdid, ööelu jm sotsiaalse suhtluse. Alpidest käibele läinud termin on tänaseks laiemalt populaarsust
kogunud, samal terminil põhinevad ka erinevat laadi meelelahutuslikud teleshow’d (nt telekanalil RTL2
eetrisse minev … hits), kus kõlab rohkesti šlaagreid ning 1980. aastate stiilis muusikat, mis on eriti
populaarsed saksa keeleruumis. 2015. aasta sügisel paisati Põhja-Ameerikas aga eetrisse samanimeline
tõsielusari, mis rääkis elust Whistleri suusakuurortis Kanadas. Mis termin?

22. Näete pildil ühe meie spordisõpradegi
meeli erutava sporditiimi naerusuiseid
abijõudusid. Mis meeskond?

23. Vasakpoolsel pildil on Saksamaa kergejõustiklane, viimaste
aegade tiitlivõistluste kindel medalimees – 2012 Londoni OMpronks ja Helsingi EM-pronks, 2013 Moskva MM-kuld, 2015
Pekingi MM-hõbe. Kes?

24. Pildil on mullune FIFA kaunima värava (FIFA Puskás Award)
auhinna võitja, kes pistis trofee kotti Leo Messi enda ees
(hääled 46,7% vs 33,3%). Pärast iluväravat on küsitav juba kaks
korda klubi vahetanud ning on mees, kelle nimi mõnel pool
maailmas juba iseenesest mõtted hoopis rahale viib. Kes?

25. Eesti spordilukku on tugeva jälje vajutanud naissportlane (s 1969), kel ühel olümpiaalal ette näidata
kuulumine nii NSVL (1990) kui ka Eesti koondisesse (1990-1996), MM-pronks (1995), NSVL
meistrivõistluste hõbe ja mitmed Eesti meistritiitlid, aga pronksmedal ka saalihoki Eesti meistrivõistlustelt.
Tänaseks on ta siirdunud hoopis teise valdkonda, tegutsedes juba aastaid lasteaiaõpetajana. Kes?
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26. 1974. aastal käis USA-s esinemas Hiina wu-shu koondis. Teiste seast torkas seal silma üks poisiohtu
tegelane (s 1963), keda president Nixon siis endale ihukaitsjaks olla kutsunud, kuid poiss vastanud, et ei
kuluta end kunagi vaid ühe inimese kaitsmisele, tema eesmärk on suureks saades kaitsta kogu Hiina rahvast.
Olles võitnud karjääri jooksul väidetavalt kokku 15 Hiina wu-shu kulda, loobus küsitav juba 19-aastaselt
spordist. Muid asju ajades (nt filmimaailmas) on ta oma nime aga hiljem veelgi tuntumaks teinud. Kes?

27. Küsime Emajõelinna tituleeritud hokimeeskonda. Ilmselt just omal ajal kolmel korral (1947, 1955, 1957)
Eesti meistriks tulnud jäähokisatsi legendaarsus on põhjuseks, miks sama nime kandev meeskond taas
jääplatsil on ning regionaalsel tasemel tegusid teeb. Mis meeskond?

28. Küsitav korvpallipoiss lõi särama paaril viimasel hooajal Sevillas mängides. Tal
on ette näidata nii nominatsioonid 2014.-2015. aastate Hispaania kõrgliiga
sümboolsesse noorteviisikusse kui ka viimatine Eurocup Rising Star auhind.
Mulluse (2014/2015) hooaja saldona kogunes talle Hispaania kõrgliiga ja
eurokarika arvestuses keskmiselt 11 punkti ja 4,6 lauapalli. Kes?

29. Küsitav klubi sai oma nime selle asutanud tudengitelt, kusjuures
võõramaiselt kõlava nime valikult lähtusid tublid tudengid oma
professori soovitusest. Ajaloo jooksul korra Itaalia meistriks
tulnud klubi koduareeniks on 1990. aasta MM-võistlustelgi
kasutust leidnud Stadio Marc'Antonio Bentegodi, mida jagatakse
kodulinna derbivastasega (Derby della Scala) ja mis mahutab
39000 inimest. Mis klubi?

30. Montreali olümpiamängudest (1976) alates on ühel spordialal püsivalt lubatud abivahendid, millisteta
tänapäeval pühapäevaharrastajadki hakkama ei taha saada. 1930. aastatel Prantsuse Rivieral elades olevat
neid tänapäevases mõistes väidetavalt ühena esimestest kasutama hakanud ameerika sõjalendur ning hilisem
kirjanik Guy Gilpatrick. Sportlikku kasutusse hakkasid küsitavad asjad tulema 1950. aastatel, kuid suure
vigastusohu tõttu neid ametlikel võistlustel esialgu kasutada ei lubatud. Millest käib jutt?
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31. Ühel pildil Märt Israeli ja Gerd Kanteri vahele esiritta pugenud ja teisel iseend Bondi Beachil jäädvustanud
mehe parimad tulemused on pärit pigem noorte, kadettide ning juunioride võistlustelt, ent ka täiskasvanuna
on ta jõudnud juba Aafrika meistritiitlini. Sel nädalal täitus tal veerandsada eluaastat. Sel aastal on ta juba
(Tartus) tulnud ka Eesti meistriks. Kes?

32. Pildil olev härra võitis möödunud aastal kergejõustiku MM-medali, ehkki tulemus jäi tema isa parimatele
resultaatidele alla. Küsitava isa kuulub täpselt samal võistlusalal nimelt tänaseni maailma esikümnesse,
ehkki suurvõistlused kippusid tal pigem ebaõnnestuma. Isa ja pojaga sama perekonnanime kannab ka isa
kaksikvend, Moskva OM-pronks kergejõustikus kõrgushüppes. Lisaks võime sama perekonnanime leida
nende eestlaste hulgast, kelle laeks OM-võistlustel on jäänud 4. koht. Mis perekonnanimi?
33. 1938. aasta mehe Ivans Vassiljevitš Bugajenkovsi elu kulges omal moel paralleelselt Mihhail Bulgakovi
kuulsa näidendiga „Ivan Vassiljevitš“. Kui näidend valmis 1930. aastatel, ilmus avalikkuse ette 1965 ja
jõudis nime all „Ivan Vassiljevitš vahetab elukutset“ kinolinale 1973. aastal, siis ka Bugajenkovs sai laiemalt
tuntuks 1960. aastatel, noppides aastail 1964 ja 1968 Läti NSV sportlasena kaks olümpiakulda, ning asus
1970. aastal uut elukutset otsima. Ta on tänini ainus Läti meessportlane, kes kaks suvist OM-kulda võitnud.
Lisavihjeid: selle ala OM-tiitleid on lätlastel (enamalt jaolt mehed) kokku 7, 2009. aastal valiti Bugajenkovs
ka oma spordiala kuulsuste halli (asukoht: Holyoke, Massachusetts). Küsime, mis spordiala mees ta oli?

34. Kui 1952. aastani olid jalgpalli üleminekute rekordsummad peamiselt Briti siseasi, siis sealt edasi on rekord
kuulunud enamasti Itaalia või Hispaania liigale – ühe erandiga! Nimelt võtsid inglased kahe Ronaldo (selle
õige) ülemineku vahel rekordi 1996. aastal £ 15 000 000 summaga korraks endile. Müüjaks oli Blackburn
Rovers, ostjaks Newcastle United, kuid keda müüdi?

35. Viimased 5-6 aastat pole olnud eriti põhjust küsida, kes
on motokrossi soolotsiklite võimsaima masinaklassi
maailmameister, sest liiga suur on olnud Antonio Cairoli
edu teiste ees. Cairoli oli ka mulluse hooaja esimese
poole valitseja, ent pidi hooaja pooleli jätma ja troonile
tõusis üks 24-aastane Yamahal kihutav prantslane, kellele
see oli üleüldse debüüthooaeg MXGP klassis. Koos
rahvuskaaslastega nopiti võit ka rahvuste krossil. Kes?
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36. Et klassikute mõiste jalgrattaspordis kipub uute tulijate tõttu laiali valguma, mõeldi selle sajandi alguses
välja uus termin, millega eriliselt esile tõsta viis legendaarset sõitu – Pariis-Roubaix, Milano-San Remo,
Giro Lombardia, Flandria tuur ja Liege-Bastogne-Liege. Mõistagi annavad need sõidud UCI World Touri
punktitabelis rohkem punkte kui tavalised ühepäevaklassikud. Kuidas neid viit sõitu nimetatakse?

37. Praeguse kõrge vene korvpalliametniku Andrei Kirilenko
kontol on EM-kuld ja -pronks ning OM-pronks, mida on
küll omajagu, kuid isegi mitte ligilähedalt nii palju kui
tema äiapapal (piltidel). See praegune kõrge
pangategelane tegi mehetegusid aastail 1978-1990,
võites korvpallurina nimelt OM-pronksi, MM-kulla ja 2 hõbedat ning 3 EM-kulda ja 1 -pronksi. Kes?

38. Pildil on üks nimekamaid viimastel kuudel
Eestis võistelnud (ja võidutsenud) sportlasi. Ta
on iluuisutamise mitmekordne olümpiamängude
medalivõitja (2010, 2014), paljukordne Euroopa
ja maailmameister ning mitmete kahvatumat
värvi medalite omanik samuti. Kes on pildil?

39. 1991. aastal lasi NBC eetrisse omalaadse spordimultika Pro Stars, kus tegelasteks kolm tõsist spordiässa.
Meid huvitab seal Michael Jordani ja Wayne Gretzky kõrval tegutsenud mees, ainus, kes osalenud kahe
erineva profiliiga (NFL, MLB) All-Star mängudel. Profileeri kutsus New York Yankees teda juba 1982.
aastal, kuid küsitav eelistas siis ülikooli. 1986. aastal oli ta ka NFL-i drafti avavalik, ent alustas profikarjääri
siiski pesapallurina ning liitus NFL-iga alles järgmisel aastal. Kuni 1990. aastani mängiski ta kahes
profiliigas samaaegselt, seejärel, pärast puusavigastust, ta NFL-i karjääri lõpetas. Pesapalliga tegi küsitav
lõpu neli aastat hiljem. Küsitavaga sama perekonnanime on kandnud hulka spordirahvast, muuhulgas nt ka
üks Eesti korvpalliklubi esindanud võõrmängija. Kes?

40. See mitme ala kombinatsioonist koosnev sport levis Eestis 1920. aastatel, II maailmasõja järel hakati
fikseerima rekordeid ning kehtestati spordinormatiivid, 1964. aastal peeti Tallinnas „Dünamo“ staadionil
esimesed Eesti meistrivõistlused. Ala on rahvusvahelise levikuga, 2005. aastal sai Eesti nt EM-võistlustel
üldkokkuvõttes 3. koha. Põnev fakt: ESBL-is on läbi aegade selle harrastajaks märgitud vaid üks eestlane –
Ivar Hallop (meistersportlane aastast 1965). Mis ala?
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41. Pilt eredast momendist,
mis 2015. aasta parimate
spordihetkede konkursilt
väga arusaamatul kombel
kõrvale jäi. Kui rõõmsa
hüppaja nime saate kõik
tabloolt lugeda, siis meid
huvitab hoopis löödud
kaotaja nimi. Tegu on
nimelt vehklejaga, kes
hoiab kõrget teist kohta
maailma hetkerankingus
ning kes kogunud hulga
tähtsaid medaleid nii
MM- kui ka EMtasandilt. Kodus on tal ka
2013. ning 2014. aastal
võidetud Tallinna Mõõga
individuaaltrofeed. Kes?

42. Kas mäletate veel esimest korda UEFA Meistrite Liiga finaalide ajaloos, mil mängija punase kaardi tõttu
väljakult lahkuma sunniti? Juhtus see 2006. aasta finaalis, põhjuseks väravaolukorra takistamisel viimase
mehena tehtud viga. Ärasaadetu oli väravavaht, kel karjääri jooksul kogutust muuhulgas ette näidata nii
Serie A, Bundesliga kui ka Premier League’i meistritiitlid. Küsimus lihtne, kes toona platsilt ära saadeti?

43. Põneva statistilise teabe küsimus. On teada, et meeste 100 m jooksu edetabelit valitsevad Jamaika ning USA
sportlased, kellele kuuluvad enam kui 50 kiireimat jooksu läbi aegade. Kuid meid huvitab „ülejäänud
maailma“ rekordiomanik, kes on oma 2014. aasta ajaga 9,82 kõigi aegade edetabelis hetkel 9. kohal. 2008.
aastal Pekingis noppis ta 100 m hõbeda, 4x100 m andis sama karva medali nii Pekingist kui ka Londonist. Ja
veel – üks teine sama perekonnanime kandev mees sai sprindipronksi ka Sydney olümpiamängudelt. Kes?
44. See tšehhide 1970. aastate kuldsesse põlvkonda kuulunud hokimees tuli kolmel korral maailmameistriks
ning võitis aastatel 1970-79 järjestikused MM- medalid. Olümpiavõit mängijana jäi küll saavutamata, kuid
Tšehhi koondise peatreenerina sai ta ihaldatud tiitli 1998. aastal. Küsitav oli üks tšehhide ametliku rände
avajaid ookeani taha, kui ta 1981. aastal Vancouver Canucksisse mängima siirdus. Legendaarne hokimees
hukkus 2004. aastal autoavariis. Kes?

45. Küsitav (s 1962) alustas sulgpallitreeninguid 1975. aastal Koit Muru rühmas Tallinna Lastestaadionil ja
jätkas Tartus Helmut Valgmaa suunamisel. Võitnud 1979-91 Eesti meistrivõistlustelt 7 kulda, kuulunud
aastatel 1978-91 Eesti koondisse. Sport viis ta kokku tulevase abikaasaga, kes kuulus samal alal samuti Eesti
koondisesse (1982-91) ning kellel on Eesti meistrivõistlustelt ette näidata 8 kulda. Täna pole küsitav enam
sulgpalliga seotud, vaid on meile teada-tuntud hoopis ühes teises ametis. Ei möödu vist nädalatki kui temast
midagi ei kuuleks. Kes?
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46. Tal on seljataga 10 hooaega NBA-s, koduklubideks esialgu Grizzlies, seejärel Rockets ja viimasel neljal
hooajal Raptors, kusjuures tema tuleku järel on Kanada dinosaurused hakanud juba tasapisi häält tegema.
CV rida Awards and Achievements (ehk saavutused) on sel mängumehel seni küll hõredavõitu, kuid pärast
mitut keskpärast aastat on ta siiski lõpuks tõusnud NBA mängujuhtide eliiti. Fännid on tema oskusi
tunnustanud, valides ta nii mullu kui ka tänavu Ida esiviisikus tähtede mängule. Mängustiililt võrreldakse
teda sageli pitbulli ja buldogiga. Kes?

47. Näete üht spordimeest poseerimas oma esimese MM-karikaga, mille
ta teenis 1998. aastal. Hiljem on talle lisandunud veel kolm võitu
(2007, 2009, 2011), kusjuures kahe viimase tiitli vahele jäi
skandaal, mille põhjuseks olid vägagi tõsised kahtlustused
kokkuleppemängudes. Just nende spekulatsioonide tõttu pidi see
kunagine maailma esinumber isegi poole aasta jagu spordist eemal
olema, ent – nagu teame – sai õiguse siiski spordikarjääri jätkata. Ja
jätkab seda tänaseni. Kes?

48. Alates 2009. aastast on ta Aegviidu vallavolikogu esimees, aastatel 1971-1979 kuulus aga Eesti
viievõistluskoondisesse. Mehe auhinnakapis on 6 medalit Eesti NSV meistrivõistlustelt ning üht-teist ka
üleliidulistelt jõukatsumistelt. Küsitav härra pole tänapäevalgi kuigi spordikauge, olles muuhulgas tegev
Ratsaspordiliidu juhatuses. Kes?

49. See Borussia Mönchengladbachi pallur on rahvuskoondise eest kirja saanud
üle 30 mängu ning osalenud ka 2014. aasta MM-finaalturniiril, oma seni
viimase koondisevärava lõi ta aga Eestile. Küsitava ära tundmisel võib olla abi
teadmisest, et tema eesnimi meenutab kõlaliselt üht populaarset, põhiliselt
kvartsist ja päevakividest koosnevat kivimit, mida soomlased koguni oma
rahvuskiviks peavad. Kes?

50. Rannavõrkpallis on olümpiatel välja jagatud kümme medalikomplekti, kusjuures kuus kuldmedalit on
võitnud USA paarid, kaks Brasiilia. Ülejäänud kaks on jagatud kahe riigi poolt, kel kummalgi ette näidata ka
üks pronksmedal rannaliivalt, ent puuduvad olümpiamedalid saalivollest. Ja veel – üks neist kuldadest on
võidetud meeste, teine naiste arvestuses. Mis riigid?
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51. Harrastajaid kutsutakse sellega tegelema, tõdedes, et see on aktiivne liikumine, mis meelitab nii noori kui ka
neid, kes on hingelt noored. Igaüks leiab selles midagi enda jaoks: väikestele lastele on see põnev mäng,
noorukitele äge eneseteostuse võimalus, noormeestele ja tütarlastele kiire ja harmoonilise liikumise rõõm,
täiskasvanutele tugev keha ja karastunud vaim, kõigile aga uute võimaluste avastamine süstemaatilise ja
raske töö kaudu. 2015. aastal riputati vähemalt üks selle ala tiitlivõistluste (EM, MM) medal kaela 9 Eesti
sportlasele. Millise olümpiamängudelgi kavas oleva alaga on tegemist?

52. Pildil on ühe suure spordiriigi esireket, kelle kontol pole seni ainsatki WTA turniiri esikohta, kuid kes oli
mullu aasta lõpul siiski WTA Most Improved Player of the Year auhinna nominent. Ungari päritolu neiu
sündis 1991. aastal Sydneys, esindas 2012. aastani Austraaliat ning kolis seejärel uue lipu alla. Kaia
Kanepiga on tema saldo 0-1, meie praeguse esireketiga ta kohtunud pole (aga sellest tuleks igati
tähelepanuväärne kohtumine). Maailma TOP 10 mängijaid on ta võitnud mitmeid, nt tänavusel Australian
Openil lõi ta avaringis auti Venus Williamsi ning jõudis turniiri edenedes koguni poolfinaali. Edu kahel
viimasel suure slämmi turniiril on tõstnud teda senise karjääri kõrgeimale kohale – TOP 30 hulka. Kes?

53. Kuigi Vene mehed võitsid Sotšis laskesuusatamise teatesõidus OM-kulla, otsustati treeneripingil vangerdusi
teha ja meeste koondise juurde toodi mõned selle ala varasemad olümpiavõitjad. Üks neist on Aleksandr
Popov (mitte ujuja), tema ülemuseks palgati aga kuni 2017/18 hooaja lõpuni veelgi nimekam Saksamaa äss
(pildil). See sõjaväelase taustaga ning pikalt armee palgal olnud mees võitis oma esimese MM-tiitli 1991.
aastal ja viimase OM-kulla 2006. aastal. Kes?

54. Vasakul pildil näete Järvamaa spordilegendi. See teatejooksus,
kuulitõukes ja viievõistluses ENSV taseme medaleid noppinud
daam tuli aastakümneid hiljem ka omaealiste maailmameistriks
odaviskes. Parempoolsel pildil nähtav isik on aga maailmameister
ühel teisel alal. Küsime ilmameistreid ühendavat nime, mis on
juhtumisi daami ees- ja meesterahva perenimeks?

55. Üks Kelly-küsimus ka, meid huvitab nimelt tema suusafirma. See 1962. aastal vendade Kirschnerite poolt
rajatud firma oli üks esimesi, kes hakkas tootma fiiberklaasist plastiksuuski. Ettevõte on nime saanud ühe
geograafilise objekti järgi (35°52′57″ põhjalaiust, 76°30′48″ idapikkust), toodetakse rulluiskusid (selles
vallas ollakse maailma suurimad), aga ka suuski, lumelaudu, jalgrattaid. Et siis jah, kas te ikka jõudsite Kelly
Sildaru sõitu jälgides tähele panna, millise firma suuskadel ta sõidab?
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56. See kunagine NSV Liidu meesjuunioride koondise liige on kahekordne Eesti ja kolmekordne Läti meister,
võitnud täiskomplekti medaleid NSV Liidu meistrivõistlustelt ning tulnud ka karikavõitjaks – tehes seda
kõike korvpallurina. Tema abikaasa medalisaak ühe teise mängu palliplatsidelt on tsipa kahvatum – 2kordne NSVL karikavõitja, NSVL meistrivõistluste hõbe, Läti meistrivõistluste pronks ja 3-kordne Eesti
meister. Mis mehest on jutt?

57. FC Augsburgi eduloo ühe peamise põhjusena näevad
asjatundjad selle peamänedžeri hea tööd. Küsitav asus ametisse
2012. aasta lõpul, pärast katastroofilist hooaja avapoolt (vaid 9
punkti), usaldas jätkuvalt treener Markus Weinzierli vaistu
ning nüüd seilataksegi juba Euroopa liiga kursil. Tema
praegused saavutused jäävad aga alla tema jalgpallurikarjääri
tipphetkedele: ta oli Euroopa ja maailmameister, 5-kordne
Saksamaa meister ning Champions League võitja (1997).
Mängijapäevil oli tema hüüdnimeks Turbo. Kes?

58. Näete pildil Eesti ujumise tulevikulootust, kes sai tänavu juunioride EMil individuaalse 13. ja võistkondliku 6. koha. Täiskasvanute seas on tal
ette näidata kümmekond Eesti meistritiitlit – kõik aastast 2015. Sporti
tegi ka tema isa, kes võitis kolm juunioride MM-pronksi, lisas sellele
täiskasvanuna NSV Liidu meistrivõistluste medalite täiskomplekti, osales
kolmel olümpial ja neljal MM-il ning jõudis nii ühel kui ka teisel
suurproovil esikuuikusse, seda kõike tütre omast erineval spordialal. Mis
on isa ja tütre ühine perenimi?

59. Perepildil on koos issiga veel emme Paris, tütreke Venezuela ja pojake
Prince. Sügavusklik pereisa tahtis pojale küll nimeks panna Jesus, aga
sai sellele soovile siiski pereemalt veto. See pereisa on tegelikult
maailmameister, kes kannab samuti ägedat eesnime, mis pandud talle
kunagise sama ala suurkuju järgi. Ja veel ühtteist huvitavat küsitava
pereisa kohta: ta on iiri mustlaste järeltulija ning tema edu (ja elu) on
väike ime, arvestades, et tema emal oli 14 nurjunud rasedust, ta ise
sündis enneaegsena ja kaalus vaid pool kilo. Ta on olümpiale pürginud
nii Iiri kui ka Ühendkuningriigi lipu all, kuid edutult. Aga põhjust teda
küsida – kasvõi nendesamade faktide valguses – on küll. Kes?

60. Mullune Indianapolis 500 võidukihutamine lõppes ühe mehe jaoks teise esikohaga selles arvestuses. Esimese
sai ta 2000. aastal rookie’na – kusjuures võitude vahele jääv 15-astane vahemik on selles arvestuses rekord.
Mulluse IndyCar Series’ hooaja kokkuvõttes jäi küsitav teiseks, ehkki kogus võitjaga sama arvu punkte.
Väärt esikohti on tal siiski omajagu, nt Vormel 3000 tiitel (1998), võit CART sarja kokkuvõttes
(debüüthooajal 1999), Grand Prix of Monaco ja 24 Hours of Daytona (kolmel korral). Võõras pole talle ka
F1 sari, kus sai kirja ligi sada starti, enamuse neist Williamsil ja ülejäänud McLarenil. Kes on see isand?

Eesti Spordimuuseumi spordimälukas, Tartu 6. veebruar 2016

Vastused:
1. Putsapoisid (noored hoolitsesid tõsiste mängumeeste jalgpallisaabaste eest) / KV
2. Vladimir Artjomov (Souli võidukasse meeskonda kuulusid veel Vladimir Gogoladze ja Vladimir Novikov,
aga ka Valeri Ljukin, Dmitri Bilozertsev ja Sergei Harkov) / SR
3. Ees (vasakult): Julius Yego ja Viteslav Vesely; taga (vasakult): Keshorn Walcott ja Tero Pitkamäki. Kõik
nad on kõvad odaviskajad / KV
4. Ungari (koondise kapten Gábor Ocskay suri enne 2009. aasta MM-i, OM-medaleid on iluuisutamises) / KV
5. Keegel (sportkeegel) / KV
6. 1. FC Union Berlin / KV
7. Lauatennis / KV
8. Storlien / KV
9. 1977 / DL
10. Ivar Jurtšenko / KV
11. Paolo Milanoli (Itaalia) / KV
12. Daniel Levy (lisavihjepildil on Eesti laulumees Daniel Levi Viinalass) / KV
13. Eerik Laidsaar / KV
14. Kelgutamine / DL
15. Kuld: Aleksei Lovtšev (Venemaa), hõbe: Laša Talahhadze (Gruusia) / KV
16. Andrea Trinchieri (Bamberg Brose Basketsi peatreener) / KV
17. Aerutamine (Türi-Tori kiirlaskumine on kevadise suurveega toimuv aerutamismaraton/matk) / KV
18. Riho Rannikmaa (Ssireum’i nime all tuntakse üht kindlat tüüpi korea maadlust) / SR
19. New York Giants (see hästi müüv särk kuulub Odell Beckham juuniorile, 2014. aasta tublile uustulnukale
NFL liigas) / KV
20. Anton Šipulin (Venemaa), Anastasia Kuzmina (Slovakkia) / DL
21. Après-ski (seriaali nimi on Après ski, RTL2 aga laseb eetrisse saadet Après ski hits) / KV
22. Katjuša (Katusha) rattatiim / DL
23. Raphael Marcel Holzdeppe / DL
24. Wendell Lira (lira on ka nt Türgi raha) / DL
25. Merle Esken / KV
26. Jet Li / KV
27. Tartu Dünamo / KV
28. Kristaps Porziņģis / SR
29. Hellas Verona (nende derbivastane on Chievo Verona) / KV
30. Ujumisprillid / DL
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31. Grigori Minaškin / RM
32. Freimuth (poeg Rico, isa Uwe, onu Jörg, eestlane Magnar) / RM
33. Võrkpall / RM
34. Alan Shearer / PNB
35. Romain Febvre / RM
36. Monumendid / PNB
37. Andrei Lopatov / RM
38. Aljona Savtšenko (võitis koos Bruno Massot’ga 2015. aasta novembris ISU võistluse Tallinn Trophy ning
2016. aasta EM-hõbeda, kõik ülejäänud medalid on võidetud koos Robin Szolkowyga) / RM
39. Bo Jackson (Eestis mängis korvpalli hr George Jackson) / PNB
40. Tuletõrjesport / DL
41. Max Heinzer (pildil hetk mulluselt vehklemise EM-ilt) / PNB
42. Jens Lehmann / PNB
43. Richard Thompson (Sydney pronksimees oli Obadele Thompson) / PNB
44. Ivan Hlinka / DL
45. Marina Kaljurand (abikaasa Kalle Kaljurand) / DL
46. Kyle Lowry / RM
47. John Higgins (snuukerimängija) / RM
48. Toomas Tõnise / SR
49. Granit Xhaka / SR
50. Austraalia naised (2000), Saksamaa mehed (2012) / PNB
51. Taekwondo / DL
52. Johanna Konta (praegune Suurbritannia esireket, Australian Openi poolfinalist 2016) / RM
53. Ricco Gross / RM
54. Totti (piltidel on Totti Kasekamp ja Francesco Totti) / SR
55. K2 / PNB
56. Aleksander Karavajaev (tema abikaasa on võrkpallur Anu Karavajaeva) / RM
57. Stefan Reuter / RM
58. Markvardt (isa Ago, tütar Margaret) / RM
59. Tyson Fury / RM
60. Juan Pablo Montoya / RM

Küsimusi koostasid Kalle Voolaid, Daimar Lell, Siim Randoja, Priit Naruskberg ja Rait Männik

AITÄH! 

