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1. Aeg-ajalt, näiteks siis, kui taas hakatakse valima EOK presidenti, tuleb siinsele spordirahvale 
meelde, et meil on olümpiavõitja ka sellisel Eesti jaoks juba aastaid eksootilisel alal kui 
veepall. Austusest tuleval aastal kuuekümneseks saava Mait Riismani vastu küsime, milline riik 
tuli tänavu veepallis maailmameistriks meeste ja milline naiste konkurentsis? (1 õige = 1 punkt) 

 

 

 

2. Läti – OlyBet, Kreeka – Eurobank, Leedu – Viči, Prantsusmaa – Joker, Hispaania – Endesa, 
Itaalia – Barilla, Venemaa – Norilsk Nickel jne. Millise firma nimi oli tänavusel korvpalli 
EM-turniiril Eesti koondise särgi esiküljel? Tegemist on kodumaise valdusfirmaga, mis 
investeerib Eesti kommunaalvaldkonna ettevõtetesse. Kontserni põhitegevuseks on elektri 
ja soojuse tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. 

 

 

 

3. 

 

Teame hästi, et Eesti meeste esireket on Jürgen Zopp 
ning lätlastel Ernest Gulbis. Kes on aga kolmanda Balti 
riigi, Leedu parim meestennisist? Praegu 25-aastane 
mees on olnud juunioride maailma esireket, võitnud  
US Openi noorteturniiri ja Orange Bowli. Ainsa 
leedulasena ATP Touri tabelis 100 parema sekka 
jõudnud valgepalluri kõrgeim koht on olnud 67. (2013). 
 

 
 

4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. 

Volkswageni tehasemeeskond on kolmel viimasel 
aastal olnud maailma ralliradade valitseja – 
Sebastien Ogier ja Jari-Matti Latvala on saksa 
autotootjale toonud kokku 31 etapivõitu. Siiski on 
Volkswageni MM-aktivas üks võit rohkem. Selle, 
esimese, tõi 1987. aasta Elevandiluuranniku rallilt 
mees (pildil), kellele sõiduriistaks oli tookord Golf 
GTI 16V ning kellele kaarti luges tookord sakslane 
Peter Diekmann. Oma pika karjääri (1980–2002) 
jooksul osales küsitav 138 MM-rallil (enamasti koos 
Staffan Parmanderiga) ja võitis neist 6, sealhulgas 
kolm oma kodumaa teedel. 1995 sai Mitsubishi 
tehasesõitjana kaela MM-võistluste individuaal-
pronksi. Kes? 
 
 

Millise spordialaga saavad esimeste naistena  
Eestis tegelema hakata 20-aastane Gerli Israel ja  
23-aastane Karoliina Kase?  
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 6. Kuni tänavuse kevadeni mängisid  
need kaksikud ikka koos – kolledži-
korvpalli kuni 2011. aastani Kansases ja 
NBA tasemel kossu alates sama aasta 
suvest Phoenix Sunsis. Alates 9. juulist 
kannab parempoolne vennas Detroit 
Pistonsi särki, vasakpoolne jätkab 
Sunsis. Mis on kaksikute perenimi? 

 
 

 7. Selle, praeguseks üheksaliikmelise klubi, "asutas" 1924. aastal legendaarne Thorleif Haug, 
kellest sai esimene nii kõva suusamees, kes võitnud maratoni ehk 50 km kolmel suurel 
võistlusel – OM-il, MM-il ja Holmenkolleni suusamängudel. Möödus 24 aastat enne kui 
norralane sai endale kaaslaseks Nils Karlssoni (Rootsi), edasi liitusid 1968 Ole Ellefsæter, 
1972 Pål Tyldum (mõlemad Norra), 1984 Thomas Wassberg, 1988 Gunde Svan (mõlemad 
Rootsi) ja 2010. aastal Petter Northug (Norra). Klubi kaheksas ja üheksas liige on eeva-
tütred, kel naiste maratondistantsi (30 km) võit ette näidata kõigilt eelpool nimetatud 
suurvõistlustelt. Kes on need naissuusatajad? (1 õige = 1 punkt) 

 

 

 8. 

 

See telekanal oli Eesti taevatelevisiooni huviliste enamusele sisuliselt 
esimene kokkupuude spordikanaliga. Kanali asutas 1981 aastal Bob 
Kennedy, saateid hakati edastama alates 29. märtsist 1984. Esimene 
otseülekanne oli sama aasta 31. augustil, kui Wembley staadionilt 
vahendati hurtade võidujooksu. Hiljemgi keskendus kanal pigem 
marginaalsematele spordialadele nagu söerajasõit, golf, tennis ja 
purjetamine. Kanali eetriajastu lõppes 1. märtsil 1993, mil ühineti 
Eurospordiga. Mis kanal? 

 

 9. Võrumaa aasta emaks valiti 2014 Sõmerpalu vallas elav kuue lapse ema Anneli. Tema viis 
tütart on kõik võrkpallis edu saavutanud. Vanim tütar Eliise on Eesti koondise liige ja 
rannavõrkpalli meister 2013, nooremad tütred Heleene, Greete ja Anett (tänavu rannas 
täiskasvanute EMV hõbe) kuuluvad Eesti noorte võrkpalli koondisesse, noorim Salme-Adeele 
käib ka juba Võru spordikoolis võrkpallitreeningutel. Mis on ema ja tublide võrkpallipiigade 
ühine perekonnanimi? 

 

 

 
 

10. 

 
 
 
 
Kuidas kutsutakse spordiala, mida pildil 
harrastavad kutsa ja tema peremees? 
 

 
l 
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11. 

   

 

 

 Need kaks eesti noormeest võitsid tänavu rahvusvahelise vormelisarja vastavalt  
Itaalias ja Hiinas. Kes? (1 õige = 1 punkt) 

 

 
 

12. THW Kiel on aastast 2005 olnud käsipalli Bundesligas kindel valitseja, sest kogu selle aja 
jooksul on Saksamaa meistritiitel auväärsest merelinnast lahkunud vaid ühe korra, aastal 2011. 
Tookord Kieli võitude rea katkestanud käsipalliklubile on see siiani ainuke kord Saksamaa 
meistriks kroonitud saada. Seevastu peaaegu sama nime kandev jalgpalliklubi on riigi meistriks 
tulnud kuuel korral. Klubil on olemas ka seos Eestiga. Mis klubi? 

 

 
 

13. Millisel spordialal võistlesid end 2015. aasta suvel spordiajalukku William May (USA), 
Aleksandr Maltsev (Venemaa), Giorgio Minisini (Itaalia), Anton Timofejev (Ukraina),  
Yumi Adachi (Jaapan) ja Yağmur Demircan (Türgi)? Neist esimesed kolm teenisid ühtlasi  
ka MM-võistlustelt medali. 

 

 
 

14. Sellesse rahvusvahelisse spordialaliitu (IIA) kuulub vaid 8 riiki – Eesti, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, 
Lõuna-Korea, Luksemburg, Slovakkia ja Šveits. IIA tehnilise komitee liige on Andrus Novoseltsev, 
ka liidu kauaaegne president ja praegune aupresident on eestlane. Mis spordiala? 

 

 
 

15. Eesti Energia juhi kohalt lahkunud 
Sandor Liive sai tänavu suvel lahti ka 
Eesti Suusaliidu presidendi kohalt.  
Kes valiti tema asemikuks siinseid 
suusaasju korraldama? Kaudselt 
samuti energiasfääris tegeva uue 
presidendi nimekaim roolis aastatel 
1990–1993 Eesti Kergejõustikuliitu. 
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16. Ameerikas kasutatakse selle vahendi puhul terminit paddle, Euroopas sõna bat. Suure 
tõenäosusega olete seda ka ise käes hoidnud ja sellega mänginud. Tartus on selle vahendi abil 
harrastatav sport nii populaarne, et selle tarvis on platsid rajatud isegi lageda taeva all. 
Millisest spordivahendist on jutt ehk mida tähistab paddle või bat eesti keeles? 

 

 

17. Korvpalliliiga NBA kõige legendaarsem 
kohtunik riputas 39-aastase karjääri järel 
mullu augustis lõpuks vile varna. Mees 
alustas NBA-s 2. detsembril 1975 ning ei 
pidanud seejärel ühtegi mängule määramist 
vahele jätma. Tänaseks 75-aastane mees 
vilistas järjest rekordilised 2635 põhiturniiri 
kohtumist ja 270 play-off-mängu (sealhulgas 
27 finaalkohtumist). Legendaarne vilemees 
sai 1992. aastal ka olümpiakogemuse, kui 
mõistis õigust Barcelona palliplatsil. Kes? 

 

18. Järgnev on valik Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL edetabeliliidreid viimastest hooaegadest:  
2001/02 – Peter Worrell 33; 2003/04 – Krzysztof Oliwa 31; 2006/07 – George Parros 18; 
2010/11 – jällegi George Parros 27; 2012/13 – B.J. Crombeen „ainult“ 14.  
Milline „mängukomponent“ on neile liidrikoha andnud? 

 

 

19. 

 

Kui ameeriklane Zach Johnson 20. juulil 2015 
neljarajalises play-offis Louis Oosthuizenit ja Marc 
Leishmani edestas ning Briti lahtised golfimeistri-
võistlused (Open Championship) võitis, sai temast 
selle mängu ajaloos kuues golfar, kes suutnud 
major-turniiri võita kahes maailma tuntuimas 
golfikeskuses, St. Andrewsis Šotimaal ning Augustas 
USA Georgia osariigis. Lisaks Johnsonile on sellega 
hakkama saanud tema kaasmaalased Sam Snead, 
Jack Nicklaus ja Tiger Woods. Kes on need kaks 
mitte-ameeriklast (pildil), kes mõlemas paigas 
võitnud? (1 õige = 1 punkt) 

l 

20.  
...... Andrés ..... Cuccittini. Kirjuta punktiiridele puuduvad nimed. (1 nimi = 1 punkt) 

 

 
 

21. 
NB! VIIGILAHUTUS 
Male maailmameister Magnus Carlsen mängis 
2014. aasta jaanuaris ühe kiirpartii miljardär  
Bill Gatesiga ja loomulikult võitis. Seejuures oli 
maailma rikkaimate inimeste sekka kuuluval 
Gatesil mõtlemisaega kaks minutit ning Carlsenil 
kõigest 30 sekundit. 23-aastane maletaja 
vormistas telešõus võidu umbes minuti ja 20 
sekundiga. Mitmendal käigul Gates alistus? 

 
 



__________________________ 9. TARTU SPORDIMÄNG * 17.10.2015 __________________________ 

Toivo Kivimets, Matis Song & Aare Oja 

 

22. Hillar Irvese ja Sixten Silla poolt 2006. aastal ellu kutsutud ca 100 km pikk võistlus on 
tänaseks kasvanud Euroopa üheks suurimaks sellelaadseks jõuprooviks. Kui esimesel 
võistlusel oli stardis vaid 23 erinevat ühikut võistlusvahendeid, siis tänavu oli neid juba 
596. Mis võistlus? 

 

 

23. 

 
 

 

 Kes on need kolm täishabemes „taati“, tänavuse korvpalli EM-i tähtmängijat, kellega 
lapsevanemad võiksid vabalt hirmutada oma ülekäte läinud lapsukesi? (2 õiget = 1 punkt) 

 

 
 

24. Ühe Brasiilia jalgpalliklubi mängijad ilmusid  
1. mail 2014 liigamängule kollased kiivrid 
peas. Selle žestiga avaldati austust täpselt 20 
aasta tagasi Imolas hukkunud vormeli-
piloodile Ayrton Sennale, kelle lemmikuks 
jalgpallimaailmas oli just kõnealune klubi. 
1910 asutatud satsi kuulsaimad mängijad on 
olnud Rivelino, Carlos Tevez, Javier 
Mascherano, Adriano jpt. Mis klubi?  

 
 

25. See rattameeste aprillikuine ühepäevasõit toimus Hispaanias Navarras esimest korda 1951. 
aastal ning on kandnud oma ajaloos erinevaid nimetusi (Campeonato Vasco-Navarro de 
Montaña, Trofeo Jesús Galdeano, Gran Premio Navarra, Campeonato de España de 
Montaña, Campeonato de España de Fondo, Trofeo Comunidad Foral de Navarra). 
Küsime sõidu praegust, aastast 1999 käibel olevat nime. Võitjate nimistust leiab sellised 
suurnimed nagu Alex Zülle, Miguel Indurain, Pedro Delgado, Samuel Sanchez ja Joaquim 
Rodriguez. Tänavu läbiti 192,7 km ja võidumees oli Katjuša hispaanlane Angel Vicioso, kes 
on ka üks neljast ratturist, kes võidutsenud sel võistlusel kolm korda.   

 

 

26. Motoringraja MM-il sõidetakse etappe tavaliselt 
pühapäeval, välja arvatud ühte etappi, mis on siiani 
alati aset leidnud juunikuu viimasel laupäeval. Tänavu 
sõideti sel nädalapäeval viimast korda, sest 2016. aasta 
suvel liigub ka selle etapi aeg pühapäevale. MM-sarjas 
on see etapp olnud kõige pikaajalisem, kuuludes 
kavva juba esimesel MM-il 1949. Mis etapist jutt? 
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27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

Alates 2010. aastast on Eesti koolinoorte 
mälumängumeistrivõistlustel gümnaasiumi-
astmes esikoha võitnud kolm kooli.  
2012 võitis praeguseks gümnaasiumi osas 
eksisteerimise lõpetanud kool – Viljandi 
Maagümnaasium. Meie küsime kahte kooli, 
kes on võitnud ülejäänud selle kümnendi 
(kaasa arvatud 2010) koolinoorte meistri-
võistlused. Vihjeks, et üks kool oli tänavu 
riigieksamite edetabelis 3. ja teine 5. kohal. 
(1 õige = 1 punkt) 

 

 

Kes on pildil? 

 
 

29. 

 

Meeste odaviske maailma kõigi aegade edetabeli esikümne meestest on 
kolm – Aki Parviainen, Konstadinos Gatsioudis ja Tero Pitkämäki – oma 
karjääri parima tulemuse saavutanud selle alla 4000 elanikuga väikevalla 
keskuses. Sealt on pärit ka riigi üks kuulsamaid arhitekte, kohaliku spordi-
kooli direktor on aga alates 2014. aastast üks 1988. aasta olümpiavõitja. 
Mis koht? 
 

 

30. Jurist Paul Varul, olümpiavõitja ja endine Riigikogu liige Erki Nool, ekspeaminister ja EOK 
ekspresident Mart Siimann ning meditsiinidoktor Margus Viigimaa moodustavad ühe 
sõltumatu kolleegiumi, mille liikmed nimetab ametisse Eesti Olümpiakomitee. Kolleegium 
arutab ja menetleb kaebusi, viimati istuti hirmu ja armu jagama tänavu septembris. Millises 
valdkonnas kolleegium tegutseb? 

 

 

 

31. 
 

32. 

Kes on pildil? Paluks kirja panna mõlema härra  
ees- ja perekonnanime! 
 
 
Lindsey Vonn võitis mäesuusatamise naiste MK-
sarjas esimest korda kiirlaskumise hooaja 
kokkuvõttes 2008. aasta kevadel. Sealt edasi on 
ameeriklanna sel alal aina väikeseid kristall-
gloobuseid kollektsioneerinud, kokku on tal neid 
praeguse seisuga seitse. Vaid ühel aastal oli ta 
jalavigastuse tõttu sunnitud läbipaistva maakera 
loovutama ühele teisele mäesuusatajale. Ometi 
võis Vonn ka tookord rõõmustada, sest tolle 
hooaja kokkuvõttes osutus parimaks kiirlaskujaks 
tema parim sõbranna, kolmekordne olümpiavõitja 
ja kahekordne maailmameister. Kes?     
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33.  

                  

 
 

  
Millise riigi ja millise spordiala kolm olümpiavõitjat? Lisaks kolmele kullale on selle riigi 
sportlased olümpiamängudelt sel spordialal võitnud veel 8 hõbedat ja 6 pronksi. Riik võistles 
esimest korda olümpial juba 1896, medaleid on saadud nii suve- kui talimängudelt, kuldasid 
on kokku 105. Spordiala on kavas olnud kokku 28 olümpial, medaleid on võitnud 41 riigi 
sportlased. (1 õige = 1 punkt) 

 

 

34. Hollandlanna Dafne Schippers jooksis end Pekingi MM-i 200 m jooksu finaalis 21,63 
sekundiga naiste selle ala kõigi aegade edetabelis kolmandaks. Kui MR-i valdaja Florence 
Griffith-Joyneri 21,34 on klass omaette, siis edetabelis teise koha andvale tulemusele jäi 
Schippers alla vaid ühe sajandiksekundiga ning edestas seni kolmandal kohal paiknenud 
kergeatleeti omakorda samuti 0,01 sekundiga. Kes on endiselt tabeli teine ja kes nüüd neljas 
sprinter? (1 õige = 1 punkt) 

 

 

 
35. 

 
 
Küsitav kandis 1972. aastal Sapporo taliolümpiamängude ava-
tseremoonial NSV Liidu koondise lippu, 42 aastat hiljem andis sama 
mees Sotši talimängude avamisel kohtunike nimel olümpiavande. 
Alates 1989. aastast on Dubna lähistel peetud tema auhinnavõistlusi. 
Kellest on jutt? 

 
 

36. Tänavu sügisel Kohilas meeste odaviskes Eesti kõigi aegade edetabeli teise tulemus (86.65) 
visanud Magnus Kirt on Eesti täiskasvanute meistrivõistlustelt teeninud viis medalit. Neli 
neist on tulnud odaviskes (kuld 2015, hõbe 2012 ja 2014, pronks 2013) ning üks (hõbe 
2009) hoopis ühel teisel kergejõustiku individuaalalal. Tookord hõbeda andnud tulemusega 
võinuks Kirt tänavu tollase võitja ees asjaolude soodsa kulgemise puhul isegi kulla teenida. 
Millisel võistlusalal Kirt medali võitis? 

 

 

37. 

 

See kelmikalt naeratav mootorisportlanna on 
Eestile teed rajanud nii traieli EM- kui ka MM-
võistlustele. Kes? 
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38. Läinud kevadel Inglismaa jalgpallimeistriks kroonitud Londoni Chelsea’ särgisponsor oli alates 
2005. aastast Samsung. Uut lepingut Lõuna-Korea hiidkompaniiga enam ei tehtud, sest esile 
astus veelgi rahakam kosilane. Kuni 2020. aastani maksab uus särgisponsor Londoni klubile 
40 miljonit naela hooaja eest ning see on vaid 10 miljonit vähem kui Manchester Unitedi 
teenib Chevrolet’ga sõlmitud diilist. Mis nime kannab see 1917. aastal asutatud kompanii, mis 
spondeerib ka NBA klubisid Boston Celticsit ja San Antonio Spursi ning mille kasum oli  
2014. aastal 338,3 miljonit dollarit. Kompanii nime kandvas linnas on korduvalt selgitatud 
jalgpalli maailmameistreid. 

 

 

 

 
39. 

 

 
 
8. juuni 2013. KHL-i hokimängija Igor Mussatov annab 
kohe musi oma vastsele abikaasale, Omskist pärit 
kahekordsele olümpiavõitjale, 17-kordsele maailma-
meistrile ja 10-kordsele Euroopa meistrile. Kes on pruut, 
nüüdseks juba ka poja Vladimiri õnnelik ema? 

 

40. Hetkel on Inglismaal käimas ragbi MM. Alagrupiturniiril jagati punkte klassikaliselt – võidu 
eest neli, viigi eest kaks ja kaotuse eest null. Seda aga vaid esmapilgul, sest tabelisse on 
võimalik teenida ka boonuspunkt. Selleks, et mäng oleks ründavam, saab mängiv meeskond 
lisapunkti, kui teeb vähemalt neli kodujooksu (try). Aga et mängu kaotav meeskond liialt 
„mune ei sügaks“, on võimalik teatud suurusega kaotuse korral boonuspunkt teenida. 
Mitme punktiga maksimaalselt meeskond võib kaotada, et tabelisse tuleks lisapunkt?  
(+- 1 punkt = 1 punkt) 

 

 
 

41. Tänavu kuuekümneseks saanud spordimees on harrastanud korvpalli ja karated ning 
tegutsenud jalgpallikohtunikuna. 1992–2000 oli ta ühe alaliidu president, lisaks olnud Lionsi 
organisatsiooni Eesti piirkonna liige ja asekuberner (2000) ning Eesti Punase Risti juhatuse 
liige (1998–2000). Aastatel 1991–2007 töötas ta välisministeeriumi nõunikuna, sealhulgas 
Moskvas ja Ankaras. Poisipõlve hääle järgi tunneks küsitava ära küllap iga täna 50+ vanuses 
filmihuviline. Kellest on jutt? 

 

 
 

42. 
 

43. 

Pildil oleva mehe õpilased on püstitanud maailma-
rekordeid lausa seeriatena ning võitnud kõiki kuldasid, 
mida võita annab. Kes? 
 
Eesti meeste korvpallimeistrivõistlustel riputati tänavu 
kevadel Eesti Vabariigi passi omanike kõrval medal 
kaela ka üheteistkümnele välismaa korvpallurile. Nii 
USA kui ka Leedu korvpalli kasvandikke oli medali-
klubides neli, neile lisandus kolmest erinevast riigist 
igaühest veel üks mängija. Mis riigid? (2 õiget = 1 punkt) 
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44. See kreeka titaani Kronose sümbol on andnud nime Märjamaa ragbiklubile. Mis sümbol ehk 
ese? 

 

 
 

45. Jalgratturite maanteesõitu on ikka peetud 
põliseks valgete meeste alaks. Viimastel 
aastatel on aga rattamaailmas esile kerkinud 
Eritrea noormees, kel soov hakata seda müüti 
murdma. 2012. aastal Londonis oli ta esimene 
eritrealane, kes võistles olümpiamängudel 
muul alal kui kergejõustik. Tänavu sai alates 
2014. aastast MTN-Qhubeka klubis sõitvast 
mehest esimene Tour de France'il startinud 
mustanahaline aafriklane (proloogis läks ta 
esimesena rajale), samuti on ta esimene Musta 
Aafrika rattur, kes kandnud mummulist 
mäekuninga särki (etappidel 6-9). Tuuri 
lõpetas ta väärikal 49. kohal. Kellest on jutt? 

 
 
 

46. Moskva Armee Keskspordiklubi (AKSK elik CSKA) oli nõukaajal kõva tegija enamikes 
võistkondlikes palli või litriga peetavates mängudes. Millises sportmängus võitsid üle kogu 
suure liitriigi Moskvasse kogutud „armeelased“ kõige enam N Liidu meistrivõistluste 
kuldasid? Kokku oli neid 39. 

 

 
 

47. 

 

Kui üldiselt on edukas olemine korraga mitmel spordialal jäänud 
ennesõjaaegseks fenomeniks, siis aeg-ajalt leidub Eestis ka nüüdisajal 
sportijaid, kes oma annet erinevate spordialade vahel edukalt 
jaotanud. Üks neist on Eesti curlingunaiskonna liige Marju Velga 
(pildil). Lisaks jääkeeglile on tal kodus Eesti meistrimedaleid veel kahes 
sportmängus parimaks olemise eest. Esimeses neist noppis ta autasusid 
noorukina aastatel 1983-1993, teises juba täiskasvanuna alates 2001. 
aastast tänaseni. Millised spordialad? (1 õige = 1 punkt) 

 
 

48. Cesana Parioli bobi- ja kelguspordirada oli 2006 Torino taliolümpia areen. Rajal on 19 kurvi, 
neist kolm on nimetatud Itaalia olümpiakangelaste järgi. Kurv nr 10 kannab Itaalia esimese 
taliolümpiavõitja, 1948. aastal skeletonil võidutsenud mehe nime. Kurv 17 on nimetatud nii 
ühe- (1984) kui ka kahekelgul (1972) olümpiavõitjaks tulnud mehe järgi. Viimasele, 19. kurvile 
andis nime bobimees, kelle käes on ainulaadne olümpiasaavutus: kaks hõbedat 1956., kaks 
pronksi 1964. ja kaks kulda 1968. aastal. Kes on kurvidele nime andnud? (2 õiget = 1 punkt) 
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49. Olümpiamängude kavva kuulunud 13 kiiruisutamise võistlusalast on 12 võisteldud vähemalt 
kolmedel mängudel. Ainult ühel võistlusalal on medalid välja antud vaid ühe korra, 1924 
Chamonix’s. Mis alal? 

 

 
  

50. 
 
 
 
 

51. 

Kes on see ooperihäälega bariton (pildil), keda 
spordi kasuks pani otsustama tähtsa ooperiteatri 
proovilaulmisel läbikukkumine? Stanley Kubrick 
nimetas tema järgi ühe tegelase filmis „2001: 
Kosmoseodüsseia“. 
 
 
 
Allveeujumises on orienteerumise kõrval 
meeliköitvamaks alamalaks lestaujumine ehk 
kiirusalad. Lisaks lestade, bi-lestade ja akvalangiga 
ujumisele võisteldakse veel ühes distsipliinis. 
Võistlusmaad on lühikesed (jõudu on proovitud 
25, 40 ja 50 m läbimises), turvakaalutlustel 
võisteldakse ainult basseinis. Hetkel on meeste 50 
m maailma-rekord venelase Pavel Kabanovi 
(13,85) ja naiste oma hiinlanna Baozhen Zhu 
(15,10) nimel. Mis distsipliin? 

 
 

52. Roger Federer on aastatel 2003–2015 suure slämmi turniiridel mänginud meeste 
üksikmängu finaalis 27 korda ning rekordilised 17 korda võitnud. Tal on finaalides olnud 
12 erinevat vastast, neist 8 tennisisti vaid ühe korra. Neljast valgepallurist, kellega 
šveitslane on jõudu katsunud enam kui ühe korra, on ta kahe vastu esikohamänge rohkem 
kaotanud kui võitnud ning ülejäänud kahe vastu võitnud kõik seitse finaali. Tahame 
teada, kelle vastu mängides on Federer finaalides vaid võite tunnistanud, vastavalt neli ja 
kolm korda? (1 õige = 1 punkt) 

 

 
 

53. 

 

Kahekordse maailmameistri Priit Tomsoni esimese klassi tunnistusel 
„ilutses“ kaks kolme – laulmise ja kehalise kasvatuse eest. Korvpalli-
kuulsus ise on meenutanud, et „kehka“ rahuldav tuli tõenäoliselt 
seepärast, et ta jäi esiti jänni ühe koordinatsiooni nõudva harjutuse 
sooritamisel (see on tihti olnud probleem ka palju suurematel poistel, 
näiteks kroonut teenides). Asjad said siiski kiiresti positiivse lahenduse 
ning järgmisel aastal oli Tomsoni kehalise kasvatuse hinne juba „väga 
hea“. Mis oli tulevase tippkorvpalluri probleem?    

 
 

54. Millise spordiala Eesti meistrid selgitati tänavu meestele Tradehouse Cupi ja naiste 
arvestuses Frendit Cupi raames? 
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55. 
 
 
 
 
 

56. 

Pildil on tubli kristlasest topeltkodakondsusega kaunitar, 
kes näitab oma võidetud väärismetalli. Nii tema isa kui ka 
ema on kanadalased, tütar esindab sportides siiski oma 
sünnimaad. Tänavuselt MM-ilt lisandus tema saavutuste 
listi veel kuus medalit, MM-kuldasid on tal nüüd 15 ning 
olümpialt võidetuid 4. Kes? 
 
 
 
Kes on pärast Jack Brabhami siit ilmast lahkumist  
2014. aasta mais vanim elav F1 autode ringrajasõidu 
maailmameister? Olgu lisatud, et tegemist on 
mitmekordse maailmameistriga. 

 

 

57. 

 

Nagu paljudel tehnikaspordialadel on 
ka veemotos Eesti meistrivõistlused 
lahtised. Tavaliselt tullakse meie 
kihutajatele külla Lätist, Leedust, 
Venemaalt ja Soomest, harva ka 
Rootsist. 2011. aasta meistrivõistlused 
olid aga eriti eksootilised, sest Eestisse 
saabusid ala stažeerima ühe alles 
lapsekingades veemotomaa sportlased. 
Osaleti noorte klassis ehk JT-250-stel. 
Hooaja kokkuvõttes oli David Basson 
15., Kutloano Nthebe 17. ja Samuel 
Mashilo 18. Millise riigi võidusõitjad? 

 
 

58. 
 

59. 

Pildil on üks Eesti noor vehklemislootus, kel on ette näidata juba ka 
EM-võistluste medal. Kes? 
 
 
Eesti meeste jalgpallikoondis on teatavasti mänginud kõigi praeguste 
UEFA liikmetega. Kõige rohkem on kohtutud Lätiga (52 korda), 
vähemalt kahel korral on vastamisi oldud 50 vastasega. Küsime kolme 
satsi, kellega eestlased on trehvanud vaid ühe korra. Esimese küsitavaga 
tehti tuline 2:2 viik, teisele kaotati napilt 0:1, kolmandalt tuli kindel 
0:4 kaotus. Mis riigid? (2 õiget = 1 punkt). NB! Nõukogude Liitu ega 
Vene NFSV-d pole mõtet pakkuda!  
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60. Vennad Tõnisted flirtisid pärast neile kaks olümpia-
medalit toonud 470-st loobumist ühe paadiklassiga, 
mis tänaseks ka olümpiaprogrammi jõudnud. 1998. 
aastal saadi MM-il 43. koht, 1997 ja 1998 EM-il 
vastavalt 32. ja 41. koht. Eesti meistrit pole sellel 
paadil seni kordagi selgitatud. Milline jahiklass? 

 
 

61. Kuigi Euroopa Mängude vajalikkuse teemal on peetud asiseid ja vähemasiseid vaidlusi,  
on tänavu Bakuus aset leidnud esimesed mängud fakt. Mängudel üritati kopeerida suurte 
olümpiamängude programmi, kuid mõningaste mööndustega. Nii mängiti korvpalli nime 
all tänavakorvpalli ja jalgpalli esindas rannavutt. Siiski oli kavas kaks ala, mis pole kunagi 
kuulunud päris olümpiamängude kavva, kuid Bakuus olid nad täiesti olemas.  
Millised spordialad? (1 õige = 1 punkt) 

 

 
 

62. Millise üksikala tulemuse eest sai Ashton Eaton tänavu Pekingis peetud MM-võistlustel 
kümnevõistluse maailmarekordit püstitades kõige rohkem (1060) ja millise eest kõige vähem 
(733) punkte? 

 

 

 

63. 

 

„Elu otsimas“, „Mälestuste kett“, „Seitse õde Ingerimaalt“, 
Rebaseliivased teed“, „Jänesepoiss ja Sipelgaemand“ ja lisaks 
veel paar anekdoodi-kogumikku. Selline on nimekiri ühe 
teeneka spordimehe pensionipõlve hobist, (ilu)kirjutamisest. 
Tänavu märtsis tähistas aastaid Roelas elav 11-kordne Eesti 
meister ja pikaaegne Eesti rekordimees oma 80. sünnipäeva. 
Kes? 

 

64. 
 
 
 

65. 

Küsitav Soome korvpalliklubi asutati juba 1964, kuid 
kõrgliigasse jõudis see alles 2011. Siis muudeti ka 
senine liignimi. Ilmselt see avitas, sest kohe tuldi 
kahel aastal järjest Soome meistriks. Sel sügisel 
alustati teist hooaega ka VTB Ühisliigas. Mis klubi? 
 
 
 
 
Söör Bobby Robsoni kunagine naabrimees saab täna 
aasta võrra vanemaks. Kes? 
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PÕHITURNIIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.  Serbia (mehed) ja USA (naised) (TK) 

 2.  Utilitas (TK) 

 3.  Ričardas Berankis (TK) 

 4.  Kenneth Eriksson (Rootsi ralli kolmekordne võitja) (TK) 

 5.  bobisõit (MS) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6.  Markieff ja Marcus Morris (TK) 

 7.  Stefania Belmondo (OM-kuld 1992, MM 1993, Holmenkollen 1997, 2002);  

      Marit Bjørgen (OM-kuld 2014, MM 2005 ja 2013, Holmenkollen 2005 ja 2010) (TK) 

 8.  Screensport (sks SportKanal, pr TV Sport, hol Sportnet)  (MS) 

 9.  Hollas (õdedel on ka üks vend, kes praegu käib veel lasteaias) (TK) 

10.  koerte frisbee (dog frisbee) (TK) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Ralf Aron (Itaalia vormel-4) ja Martin Rump (Hiina vormel-Masters) (TK) 

12.  HSV Hamburg (Dener Jaanimaa koduklubi) (MS) 

13.  kujundujumine (MM-il debüteerinud segapaaride esimesed „meespooled“) (TK) 

14.  indiaca  (MS) 

15.  Andreas Laane (kergejõustiku juhtis Peeter Laane) (TK) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.  lauatennisereket (MS) 

17.  Richard „Dick“ Bavetta (TK) 

18.  kaklemine (arvud tähistavad kakluste arvu hooajal) (MS) 

19.  Severiano Ballesteros (Masters 1980, 83; Open 1984) ja Nick Faldo (Masters 1989,90, 96; Open 1990) (TK) 

20.  Lionel Andrés Messi Cuccittini (TK) 

21.  üheksandal käigul (TK) 

KAHEKSANDIKFINAAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.  Võhandu aerutamismaraton  (TK) 

23.  Sergio Rodriguez, Nikola Mirotić (mõl. Hispaania) ja Miroslav Raduljica (Serbia) (TK) 

24.  São Paulo Corinthians (TK) 

25.  GP Miguel Indurain / Gran Premio Miguel Indurain (TK) 

26.  Dutch TT (Hollandi GP, Assen) (MS) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.  Tallinna Reaalkool (2013, 2015) ja Hugo Treffneri Gümnaasium (2010, 2011, 2014) (MS) 

28.  Emerson Fittipaldi (Brasiilia, F1 2-kordne maailmameister) (TK) 

29.  Kuortane (arhitekt Alvar Aalto; spordikooli direktor odaviske olümpiavõitja Tapio Korjus) (TK) 

30.  Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium  (TK) 

31.  Danny ja Daley Blind (isa ja poeg; pilt ajast, mil isa mängis veel Amsterdami Ajaxis) (TK) 

32.  Maria Höfl-Riesch (Saksamaa) (TK) 



VEERANDFINAAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

33.  Šveits ja jalgrattasport (piltidel Robert Dill-Bundi, Pascal Richard ja Fabio Cancellara)  (TK) 

34.  Marion Jones 21,62 ja Melene Ottey 21,64  (TK) 

35.  Vjatšeslav Vedenin (MS) 

36.  kõrgushüpe (2.10, mõlemal korral võitis Karl Lumi) (AO) 

37.  Keity Meier (MS) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38.  Yokohama Rubber Company (TK) 

39.  Jevgenia Kanajeva (iluvõimleja) (TK) 

40.  kuni 7 punktiga  (MS) 

41.  Heikki Koort (filmirollid nimitegelane „Agu Sihvka lugudes“ ja Peterson „Kevades“) (TK) 

42.  Vitali Petrov (eelkõige Sergei Bubka ja Jelena Isinbajeva treener) (TK) 

43.  Ukraina (Oleksi Petšerov), Läti (Armands Šķēle), Horvaatia (Domagoj Bubalo) (TK) 

POOLFINAAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

44.  vikat (MS) 

45.  Daniel Teklehaimanot  (MS) 

46.  võrkpall (mehed 33 + naised 6), hokimeeskond kogus 32 kulda, korvpallimeeskond 24 (TK) 

47.  sulgpall ja petanque (TK) 

48.  Nino Bibbia (skeleton), Paul Hildgartner (kelgutamine), Eugenio Monti (bobisõit) (MS) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

49.  meeste mitmevõistlus (MS) 

50.  Vassili Smõslov (male maailmameister 1957-58)  (MS) 

51.  sukeldumine (MS) 

52.  Andy Roddick (4-0) ja Andy Murray (3-0) (TK) 

53.  marssides käisid sama käsi ja jalg koos  (TK) 

54.  rannavõrkpall (Tradehouse meeste ja Trendit naiste turniiril) (TK) 

FINAAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

55.  Melissa „Missy“ Franklin (USA, ujuja, Londoni OM-il 2012 edukaim naissportlane 4+0+1) (MS) 

56.  John Surtees (81; järgmised on Jackie Stewart, 76 ja Emerson Fittipaldi, 68)  (TK) 

57.  Lõuna-Aafrika Vabariik  (MS) 

58.  Peeter Turnau (MS) 

59.  Taani (30.05.2004 – 2:2), Montenegro (17.10.2007 – 0:1), Prantsusmaa (5.06.2012 – 0:4)  (MS) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60.  49er (TK) 

61.  karate ja sambo (MS) 

62.  400 m (45,00) ja ketas (43.34)  (TK) 

63.  Mart Vilt (1500 m jooksus oli Eesti rekord 3.39,0 tema nimel 42 aastat)   (TK) 

64.  Loimaa Bisons (aastani 2011 Korikonkarit) (MS) 

65.  André Villas-Boas (elas Portos seal treenerina töötanud Robsoniga samas majas)  (MS) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kokku: 40 – TK (Toivo Kivimets), 24 – MS (Matis Song), 1 – AO (Aare Oja) 



TARTU SPORDIMÄNG  
2007–2015 
 
I: 2007 – PAARISMÄNG (20)    
1. Mart Vellama  – Igor Habal 64 
2. Jari Hakalax  – Timo Toivonen  61 
3. Matis Song  – Urmas Song  57 
4. Ove Põder  – Vello Tõnso  55 
5. Jevgeni Nurmla – Jaan Õunpuu 52 
6. Jaan Allik  – Tiit Lehtme  50 
 
II: 2008 – ÜKSIKMÄNG (31)    
1. Ants Põldoja   54 
1. Matis Song   54 
3. Timo Toivonen   46 
3. Illar Tõnisson   46 
5. Rait Männik   45 
6. Priit Naruskberg   43 
 
III: 2009 – PAARISMÄNG (28)    
1. Jevgeni Nurmla – Mati Räli  69 
2. Priit Naruskberg – Rait Männik  67 
3. Urmas Oljum  – Urmas Hinno  66 
4. Peep Vahtrik  – Igor Habal  65 
4. Ove Põder  – Alar Särgava  65 
6. Jari Hakalax  – Timo Toivonen  62 
 
IV: 2010 – PAARISMÄNG (21)    
1. Igor Habal  – Peep Vahtrik  75 
2. Rait Männik  – Priit Naruskberg  65 
3. Jari Hakalax  – Timo Toivonen  64 
4. Jevgeni Nurmla – Mati Räli  62 
4. Ove Põder – Tauno Vahter  62 
6. Tero Kalliolevo – Tuomas Tumi 59 
 
V: 2011 – ÜKSIKMÄNG (34)    
1. Igor Habal   74 
2. Mati Räli   73 
3. Illar Tõnisson   68 
4. Marko Siil   67 
4. Lauri Naber   67 
4. Timo Toivonen   67 
 
VI: 2012 – ÜKSIKMÄNG (24)    
1. Mati Räli   69 
2. Rait Männik   66 
3. Illar Tõnisson   64 
3. Matis Song   64 
5. Marko Siil   61 
6. Aksor Koit   57 
 
 
 
 

VII: 2013 – PAARISMÄNG (12)    
1. Igor Habal  – Jaan Allik  89 
2. Mart Vellama  – Ove Põder  86 
3. Illar Tõnisson  – Rait Männik  72 
4. Avo Kask  – Aivar Saar  60 
5. Mati Räli  – Jevgeni Nurmla  59 
6. Marko Siil  – Ants Põldoja  56 
 
VIII: 2014 – ÜKSIKMÄNG (24)    
1. Ove Põder 
2. Marko Siil 
3. Ants Põldoja 
4. Illar Tõnisson 
5. Mati Räli 
6. Priit Naruskberg 
 
IX: 2015 – ÜKSIKMÄNG (18)    
1. Igor Habal 
2. Urmas Hinno 
3. Rait Männik 
4. Ove Põder 
5. Ants Põldoja 
6. Priit Naruskberg 
6. Marko Siil 
 
TOP 6 (29) 
           1.    2.     3.     4.    5.     6.   

 Igor HABAL 5 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0     
 Mati RÄLI 2 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 
 Ove PÕDER 1 + 1 + 0 + 4 + 0 + 0 
 Mart VELLAMA 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 
 Matis SONG 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 
 Ants PÕLDOJA 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 
 Jevgeni NURMLA 1 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 
 Peep VAHTRIK 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 
 Jaan ALLIK 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 
 Rait MÄNNIK 0 + 3 + 2 + 0 + 1 + 0 
 Priit NARUSKBERG 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 3 
 Timo TOIVONEN 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 
 Jari HAKALAX 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 
 Urmas HINNO 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 
 Marko SIIL 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 
 Illar TÕNISSON 0 + 0 + 4 + 1 + 0 + 0 
 Urmas SONG 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 
 Urmas OLJUM 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 
 Vello TÕNSO 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 
 Lauri NABER 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 
 Avo KASK 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 
 Aivar SAAR 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 
 Alar SÄRGAVA 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 
 Tauno VAHTER 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 
 Jaan ÕUNPUU 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 
 Tiit LEHTME 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 
 Tero KALLIOLEVO 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 
 Tuomas TUMI 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 
 Aksor KOIT 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 
 


