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1. Järgnevas loetelus tuleks kõigi punktiiride peale kirjutada üks ja sama sõna. Milline?
Sitsiilia ..... , Prantsuse ..... , Philidori ..... , Hollandi ..... , Caro-Kanni ..... , Grünfeldi .... . NB!
Nimekiri ei ole lõplik.

2. Küsitav sportlane on tulnud viimasel neljal aastal oma alal Eesti meistriks, lisaks on
esikolmikukohti tulnud ka piiritagustelt grand prix’ võistlustelt. Praeguseks on ta ametis ka
treenerina, tema õpilasteks on teiste seas näiteks Hanna-Greta Peeters ja Kirkke Eliise
Põldsalu. Sündinud on küsitav 20. detsembril 1980. aga hoopis Bagdadis. Kes on see
sportlane?

3. Kolm aastat tagasi korraldasid Nikolai Novosjolov ja Julia Beljajeva Budapestis Eesti
vehklemise kuldse pooltunni. Pärast taasiseseisvumist on Eesti vehklejad veel kahel korral
võitnud ühelt ja samalt täiskasvanute tiitlivõistluselt kaks individuaalset medalit. Esmalt
juhtus see 2001. aastal, kui EM-il võitsid pronksi Kaido Kaaberma ja Heidi Rohi. Aastal 2006
võitis Sven Järve MM-ilt pronksi ja Irina Embrich hõbeda. Mis linnas need tiitlivõistlused
toimusid (1+1 punkt)? Esimese kohta võib vihjeks öelda, et just selles linnas suubub Moseli
jõgi Reini, teises toimus 2006. aastal vehklemise MM-i kõrval üks veelgi suurem spordipidu.

4. Küsitav kompanii toodab varustust nii sulgpalluritele, golfaritele kui ka tennisemängijatele.
Firma asutas 1946. aastal Minoru Yoneyama ja algselt olid toodangus hoopis puidust
veesõidualused ja kalavõrgud. Kuna plastik tõrjus aga puidu peagi välja, asus Yoneyama
1957. aastal esmalt teistele kompaniidele ning hiljem ka enda firma nime all tootma
sulgpallireketeid. Kompanii on Singapuri olümpiakomitee ametlik partner, tennisemängijatest
on sponsortehingud teiste seas näiteks Nick Kyrgiose, Ričardas Berankise, Sabine Lisicki ja
Angelique Kerberiga, sulgpalluritest mängib firma varustusega kahekordne olümpiavõitja Lin
Dan. Mis kompaniiga on tegemist?

5. Pildil on 18-kordne Eesti meister, kelle sünnilinnaks on
Viljandi. Eelmisel aastal pälvis ta riikliku spordipreemia,
tuntust on ta kogunud aga ka põhjanaabrite juures. Kes on
pildil?
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6. Pildil on noorim X-mängude võitja ja nagu te
õigesti näete, ei ole tegemist Kelly Sildaruga.
Meie tulevikulootus pälvis maineka trofee 13
aasta ja 347 päeva vanusena, küsitav triumfeeris
2003. aasta suvisel ekstreemspordipeol 116
päeva nooremana. Esikoha võitis ta ka 2008. ja
2010. aastal, lisaks on rulatajal X-mängudelt
kaks hõbedast ja üks pronksine autasu.
Väidetavalt tegi küsitav rulaga tutvust juba
kahe-aastasena ja sooritas esimese kickflip’i
kuuesena. Kuulsust tõi talle MTV-s tõsielusari
„Ryani elu”. Kes on see ekstreemsportlane?
7. Tõstmises kattub meestel ja naistel üks kaalukategooria: kuni 69 kilogrammi. Märtsi
keskpaiga seisuga on neis mõlemas rebimise maailmarekord Hiina sportlase käes. Naiste
tipptulemuse püstitas Chunhong Liu Pekingi olümpial, meeste rekord on 2014. aasta MM-il
Hui Liao näidatud tulemus. Kui suur on kaalukategoorias kuni 69 kilogrammi meeste ja
naiste rebimise maailmarekordi vahe? (+/- 5 kilogrammi 2 punkti; +/- 10 kg 1 punkt)

8. Kõrval näete tänavu Eestis toimuva üliõpilaste MM-i logo.
Mis spordialal tudengite maailmameistrid selguvad? Palun
olge vastamisel võimalikult täpsed.

9. Selle korvpalluri rindkeret ehib suur
tätoveering kotkast, kes hoiab enda
tugevas haardes korvpalli. „Mulle
meeldib väga kotkaste suhtumine. Nad ei
anna kunagi alla ja kui nad oma saagi
kätte saavad, ei lase nad sellest enam
kunagi lahti,” on mängumees selgitanud. Päris hästi sobib see lause
kokku lauapallide võtmisega, mis on küsitava palluri üks trumpe.
Märtsi keskpaiga seisuga on tema nimel nii Euroliiga kui VTB
Ühisliiga ühes mängus võetud kaitselauapallide rekordid. Rekordid
sündisid paaripäevase vahega 2011. aasta detsembris. Toona mängis
pallur Gdynia Asseco Prokomis, praegu on tema koduklubiks Houston
Rockets. Kui Euroliigas võttis ta 18 ja VTB-s 17 kaitselauda, siis
NBA-s on mängumehe senine rekord 15 lauapalli (kaitse + ründelaud).
Kes on see korvpallur?

10. See Hispaania rattur on pakkunud ühe võimsaima Tour de France’i soolosõidu. 1976.
aasta velotuuril spurtis ta mägisel 224 kilomeetri pikkusel etapil teistel eest ja finišeeris
lõpuks 22 minuti ja 40-sekundilise eduga. See märgib ühtlasi maineka velotuuri Teise
maailmasõja järgse perioodi suurimat edu teise koha omaniku ees. Lisaks võitis hispaanlane
1972. aastal Poola velotuuri ja sai Müncheni olümpial 37. koha. Kes oli see jalgrattur?
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11. Michael Schumacheri käes on paljud vormel-1 sarja rekordid. Neist üks puudutab ka
enimsaadud võite ühel ringrajal. Kokku triumfeeris legendaarne sakslane 4,411 kilomeetri
pikkusel ringrajal kaheksal korral. Praegusest kalendrist ringrada ei leia, viimati sõideti seal
2008. aastal. Toona võitis Felipe Massa Kimi Räikköneni ja Jarno Trulli ees. Mis ringrajaga
on tegu?

12. Küsitav valiti 1981. aastal Eesti parimaks meessportlaseks. Edu pandiks oli meeskondlik
maailmameistri tiitel. Samal aastal pälvis ta ka Kalevi auliikme tiitli. Aastast 1978 oli ta
suurmeister, Eesti meistrikuldasid kogunes karjääri jooksul 11. Kuulsust toonud spordialal
alustas ta treenimist Pärnus Vladimir Klevtsovi ja Heino Kurveti juhendamisel. Samal alal
võitis viis Eesti meistritiitlit ka temast neli aastat noorem vend. Kes on see sportlane?

13. See sportliku perenimega noorsand pälvis tänavu esimese kodumaa täiskasvanute
meistritiitli. Huvitava faktina võib mainida, et täpselt sama tulemusega võitis samal
võistlusalal oma viimase täiskasvanute meistrikulla tema isa. Rohkem kuulsust tõi isale aga
üks teine võistlusala, kus ta pälvis küll ainult kaks riigi meistritiitlit, ent jõudis absoluutsesse
maailma tippu, triumfeerides korra ka olümpial. Mis on isa ja poja ühine perekonnanimi?

14. Võistlustantsu kümme tantsu jagunevad teadupärast standard- ja Ladina-Ameerika
tantsudeks. Neist esimesse kuuluvad aeglane valss, tango, Viini valss, aeglane fokstrott ja
quickstep. Ladina-Ameerika tantsude hulgas on samba, rumba ja veel kolm tantsu. Mis
tantsud need kolm on? (kolm õiget 2 punkti; kaks õiget 1 punkt)

15. Küsitav linn asub Eldoreti ja Kabarneti vahelisel teel ja tema koordinaadid on
0°40′23″N 35°30′30″E. Hellitavalt võiks seda veidi üle 42 000 elanikuga asumit nimetada
jooksjate paradiisiks, sest just sealt asuvast Püha Patricku keskkoolist on viimase 30 aasta
jooksul tulnud lugematu arv maailma tippjooksjaid. Vilistlasteks on näiteks Peter Rono,
Wilson Boit Kipketer, Matthew Birir ja David Rudisha. Jõulude ajal toimub seal Keenia
ekvivalent meie Maijooksule ehk ainult naistele mõeldud jooks Shoe4Africa. Mis nime see
merepinnast 2400 meetri kõrgusel asuv Keenia linn kannab?
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16. Küsitav maailmakuulus eestlanna sündis 10. mail 1990 Kehras. Ülimalt sportlikku
lapsepõlve kaunistasid korvpall, käsipall ja jalgpall. Neist viimases murdis ta ka U-19
koondisesse, kus oli võistkonna väravavahiks. Pärast seda jäi sportlik karjäär tagaplaanile, et
teha ruumi moelavade ja -ajakirjade vallutamisele. Kes on see maailmakuulus modell, keda
Michael Kors on iseloomustanud märksõnadega sportlik, seksikas, šikk?

17. Kõik järgnevad Norra sportlased on sündinud aprillikuus, kõik nad on tulnud
maailmameistriks (MM) ja olümpiavõitjaks (OV). Lisaks on neil kõigil ka sama
perekonnanimi. Milline?
* 19.04.1982 sündinud murdmaasuusataja. Sotši OV, Libereci 2x MM
* 30.04.1966 sündinud vigursuusataja. Lillehammeri OV, Altenmarkti MM
* 18.04.1966 sündinud kergejõustiklane. Sydney OV, Stuttgarti ja Ateena MM
18. Küsime maailma suurimat iga-aastast käsipalliturniiri, millele pani 1970. aastal aluse
klubi IK Sävehof. Turniiril osalevad 10-21-aastased pallurid ja aja jooksul on võistelnud üle
400 000 mängija enam kui 90 riigist. Turniiri nimi kattub kohaga, kus seda alguses läbi viidi,
ent aastal 2001 hakati osa mänge pidama ka ühes Rootsi suuremas linnas, täielikult kolis
turniir sinna 2004. Mis nime turniir kannab? Ühe punkti saate, kui nimetate ära linna,
kus praegu turniiri läbi viiakse.

19. Aastast 2001 on meeste jääpalli absoluutses tipus valitsenud uskumatu stabiilsus, kuna
esinelikusse on alati jõunud ühed ja samad riigid. Neist üks on loomulikult viimase nelja aasta
meister Venemaa. Kes on aga ülejäänud kolm (kaks õiget 1 punkt)?

20. Saalivõrkpallis on kaks
neljakordset olümpiamedalisti.
Venemaa nurgaründaja (parempoolsel
fotol) kuulub praegugi koondisesse ja
oli suureks abiks tiitlikaitsja Rio
olümpiapileti kindlustamisel, pälvides
Euroopa kvalifikatsiooniturniiri kõige
väärtuslikuma mängija auhinna. Sama
autasu teenis praegu 40-aastane pallur
ka 2013/2014. aasta Meistrite liiga
hooajal, kolm aastat varem oli ta sarja
parim servija. Klubitasandil esindab ta
Belgorodi Belogorjet.
Teise mehe koondisekarjäär lõppes
Londoni olümpiamängude pronksiga.
Individuaalselt valiti ta 2003. aasta EM-i parimaks vastuvõtjaks ja aasta hiljem Maailmaliiga
parimaks nurgaründajaks. Aasta 2012 detsembris sai legendiga mõõtu võtta ka Tallinna
Selver, kohtudes eurosarjas Piacenza Copra Elioriga. Samas klubis on 42-aastane pallur
praegugi, mängides seal nüüd küll liberona. Kes on need võrkpallurid (1+1 punkt)?
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21. Reastage läbimõõdu järgi alates väikseimast viie pallimängu pallid. (Kõik õiged 2
punkti; kolm õiget 1 punkt)
* Saalihoki
* Golf (arvestatud on minimaalset läbimõõtu)
* Tennis
* Pesapall
* Squash

22. Täna 103 aastat tagasi sündis Tallinnas hilisem 15-kordne Eesti meister males. NSV Liidu
meistrivõistlustel jäi ta 1955. ja 1959. aastal jagama teist kohta. Aastal 1959 sai Bulgaarias
Plovdivis toimunud MM-i pretendentide turniiril neljanda koha. Kes on see maletaja?

23. Riigis on kasutusel 39 ametlikku keelt, territooriumi pindala on ligi 1,1 miljonit
ruutkilomeetrit ja elanikke pisut üle kümne miljoni. Olümpiamängudel osalesid selle riigi
sportlased esmakordselt 1936. aastal, taliolümpiamängudel võisteldi viimati Albertville’is.
Londoni mängudele saatis riik viis sportlast, kes võistlesid kergejõustikus, laskmises ja
ujumises. Riigi sprinter läbis küll edukalt meeste 100 meetri kvalifikatsiooni, ent esimesest
ringist aeg 10,65 enam edasi ei viinud. Ühtki medalivõitu riigil ette näidata ei ole ehk on
tulevik roosilisem. Näiteks 2010. aasta noorte suveolümpiamängude jalgpalliturniir õnnestus
küsitaval riigil igatahes võita, kui finaalis alistati 5:0 Haiti. Kolmel korral on meeskond
jõudnud ka jalgpalli MM-finaalturniirile, viimati juhtus see 1994. aastal. Mis riigist on jutt?

24. Ühe spordiala sünniks võib pidada 1967. aasta 4. veebruari, kui see jõudis brittide
kunagise teleprogrammi „World of Sport” raames eetrisse. Saade oli üles võetud Lyddenis.
Mis spordialaga on tegu?

25. Videoküsimus. Viljandi Tuleviku naasmine jalgpalli Premium liigasse jäi paraku
lühikeseks ja alanud hooajal madistab klubi taas esiliigas. Küll jääb aga nii kohalikele kui ka
kaugema kandi meestele kauaks meelde see kohtumises Tartu Tammekaga sündinud tabamus,
mis tõi Viljandi klubile 3:2 mänguvõidu ja pälvis ka hooaja ilusaima värava auhinna. Kes oli
selle suurepärase tabamuse autor?
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26. Suure slämmi turniiridel on küsitava seniseks
parimaks 2014. aasta US Openi veerandfinaal. Nii
paaris- kui ka üksikmängus on WTA turniirivõite
kogunenud kaks. Individuaalselt triumfeeris ta
Eastbourne’is ja Torontos. Kanadas pani ta kokku
vägeva võitude rea, alistades järjepanu Eugenie
Bouchardi, Caroline Wozniacki, Sabine Lisicki,
Ana Ivanovici, Serena Williamsi ja Simona Halepi.
Märtsi keskpaigas oli ta maailma edetabeli
kaheksas reket. Üks tema juhendajatest on Martina
Hingise ema Melanie Molitor. Kes on see 19aastane tennisestaar?

27. Mitu meetrit sekundis võib
laskesuusatamises olla maksimaalne kuuli
lennukiirus? (+/- 10 m/s 2 punkti; +/- 30 m/s 1
punkt)
28. Just selle linna klubis alustas oma karjääri
Prantsusmaa kuulsaimaid rugby-mängijaid Robert
Aubert Puig, kelle ausammast näete kõrvaloleval
pildil. Ühtlasi lõppesid samas linnas 1994. aasta
juunis ka legendaarse mängija elupäevad. Aastal
2004 startis sealt üks Tour de France’i etapp, kaks
aastat hiljem oli seal ühe etapi finiš. Lisaks on
Languedoc-Roussilloni piirkonna linn Tallinna,
õigemini selle kesklinna sõpruslinnaks. Kel huvi
lauamängude vastu, siis neile vihjeks, et linna nime
kannab ka üks populaarne lauamäng. Mis linnaga
on tegemist?
29. See spordikompleks avati 16. märtsil 1996. Just
seal peab oma kodumänge NHL-i klubi Montreal Canadiens. Hokimängudeks mahutab
kompleks 21 288 pealtvaatajat, mis teeb temast maailma suurima jäähokihalli. Aastal 2009
peeti seal NHL-i Tähtede mäng ja NFL-i draft. Mis nime spordikompleks kannab? Õigeks
loeme nii kompleksi praeguse kui ka eelmise nime, mida hall kandis aastatel 1996-2002.
30. Vahepeal hakkas tunduma, et pildilolev
spordimees ei tulegi karjääri jooksul Eesti
meistriks. Enne täistabamust oli tal auhinnakapis
kaks hõbe- ja kuus pronksmedalit.
Karikavõistlustel oli enne võitu all üks
finaalikaotus, Baltikumi ühisliigas kaks teist ja
üks kolmas koht. Tänaseks on tal kõigi kolme
sarja tiitlid olemas ja peagi hakkab jaht järjekorras
teise Eesti meistrikulla nimel. Kes on pildil?
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31. Eesti Rahvusringhäälingu usutleda on
lootustandev tulevikutegija. Jõuluaja laps,
sündinud on ta 23. detsembril 1996, on
püstitanud nii Eesti rekordeid, kui võitnud
omaealiste tiitlivõistlustelt pronksmedali.
Kes on see intervjueeritav?

32. Lance Armstrong, Süreyya Ayhan, Niklas Axelsson, Randy Barnes, Jenrry Mejía, Steve
Mullings, Michael Ray Richardson, Marek Kalmus, Tammy Thomas, Lada Tšernova, Stanley
Wilson, Ralph Beard, Alex Groza. Osa neist sportlastest jõudis maailma absoluutsesse tippu,
osa jäid väikesteks tegijateks, ent kõiki neid ühendab üks teatud „saavutus”, mille nad on
teeninud. Mis on see ühine nimetaja, mis kõiki neid sportlasi seob? Vastamiseks piisab
kahest sõnast. NB! Esitatud nimekiri pole lõplik ja täieneb pidevalt.

33. See 120 000 elanikuga linn valmistas möödunud aastal omajagu pettumust nii eestlastele
kui ka tervele maailmale. Meie sportlased läksid sinna suurte lootustega, ent naasid
kaotustega Makedoonialt ja Poolalt. Maailmakaardile viis teda aga üks väidetav kullarong,
mis linna lähedal asuvates tunnelites asetsema pidavat. Mis linnaga on tegu?

34. Küsitava treenerikarjäär algas Võrus, aastast 1972 on ta aga
seotud Viljandiga. Aastakümneid oli ta kergejõustikuseltsi Sakala
treeneriks, aastast 1995 selle esimeheks. Kaks aastat tagasi pälvis
ta Euroopa kergejõustikuliidu treeneritöö auhinna. Kes on pildil?

35. Tänavu suvel oleks see Herefordis sündinud spordimees saanud 50-aastaseks. Tema
nimeni aitab teil jõuda väike võrkpallimõistatus, kus iga küsimus annab ühe tähe küsitava
perekonnanimest. Kes on see Eestigagi seotud spordimees?
1.
2.
3.
4.

täht – selle linna klubis mängib Ardo Kreek
täht – selle linna klubis mängib Oliver Venno
täht – selle linna klubis mängib Kristiine Miilen
täht – Huittineni LP-Vampula naiskonna eestlasest peatreeneri perekonnanime
esimene täht
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36. Meeste tõkkesprint on olümpiamängudel olnud peaaegu täielikult USA pärusmaa.
Võimalikust 27 kuldmedalist on ameeriklased võitnud koguni 19. Samas viimasel ajal on
hakanud jäme ots USA-l käest libisema. Kuuest viimasest olümpiakullast on võidetud vaid
kaks, sama edukas on olnud ka naaberriik Kuuba, kelle sportlastest triumfeeris Pekingis
Dayron Robles. Kes tõi Kuubale aga esimese olümpiamängude tõkkesprindi kuldmedali?
Välistingimustes ta MM-idel täistabamuseni ei jõudnud, leppides kahel korral hõbemedaliga,
küll tuli kuldmedal 1997. aasta Pariisi sise-MM-ilt.

37. Selle võistkondliku ala edukaimad olümpialased on Frederick Humphreys, Edwin Mills ja
John James Shepherd, kes võitsid kõik kaks olümpiakulda ja ühe hõbemedali. Ajaloo esimese
olümpiakulla pälvis aga rootslaste ja taanlaste segavõistkond. Mis alaga on tegu?

38. 23. märtsi seisuga on Kregor Zirki nimel kolm individuaalset Eesti täiskasvanute rekordit
pika (50 m) basseini ujumises. Millistel distantsidel on tulevikulootus Eesti rekordi
omanik (kaks õiget 1 punkt)?

39. Teadupärast kehtib praegu võrkpallis süsteem, kus 3:0 ja 3:1 edu annab võitjale kolm ja
kaotajale null punkti ning 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Süsteem kannab ühe
vollemaailmaski tippu kuuluva riigi nime. Suveolümpialt on selle riigi sportlased võitnud 549
medalit ja talimängudelt 114. Võrkpallis olümpia kuldmedalit veel ei ole, küll on pälvitud
kaks hõbedat ja kolm pronksi. Mis riigi nime süsteem kannab?

40. Aastakümneid oli poksi kuulsuste hall
ühes maailma kuulsaimas spordipalees ehk
Madison Square Gardenis. Aastal 1990 koliti
see aga Canastota külla, austamaks sealt
sirgunud kaht maailmameistrit. Üks neist on
Billy Backus, meid huvitab aga teine mees,
kes oli Backusele onuks. Aastal 1927
sündinud poksija alustas karjääri 1948. aastal
ja sai kuulsaks oma hea vastupidavuse
poolest. Tippaeg jääb vahemikku 1955-1958,
kus ta oli periooditi nii kergekeskkaalu
(welterweight) kui keskkaalu (middleweight)
maailmameister. Neist viimase tiitlimatš on
üks ta karjääri kuulsamaid, kui 23. septembril 1957 alistas ta 15-raundilises duellis Sugar Ray
Robinsoni. Kokku pidas küsitav 79 matši, millest võitis 56 ja kaotas 16. Kes on see poksija?
Juhuslikult ei ole sattunud küsimuse juurde ka kunagise Eesti maleliidu presidendi foto.
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41. Selle „raudse” jalgpalluriga seostub esmalt Narva Transi vutiklubi, kuigi karjääri jooksul
jõudis ta mängida muuseas ka Ukrainas ja Lätis, kodusest sarjast on auhinnakapis ka
hõbemedal TVMK-ga. Tõeliselt legendaarseks teeb palluri aga fakt, et tema hoiab enda käes
Eesti meistriliiga kõigi aegade mängude rekordit. Hooaja 2015 lõpu seisuga oli küsitav
ainsana ületanud poole tuhande kohtumise piiri, praegustest tegevmängijatest on tema
lähimaks konkurendiks Andrei Kalimullin, kelle saldo oli möödunud hooaja lõpuks 471. Kes
on see Eesti meistriliigas 515 mängu pidanud jalgpallur?

42. Iginoor Noriaki Kasai saab 6. juunil 44-aastaseks, ent vähemalt väljaütlemiste kohaselt
pole jaapanlasel kavas niipea veel suuskadega lendamisest loobuda. Ja miks ta peakski, jõudis
Kasai ju lõppenud hooajalgi korduvalt poodiumile. Meie küsime aga, mis aastal (1 punkt)
ja kus toimunud etapil (1 punkt) jõudis Kasai MK-sarjas esmakordselt esikolmikusse?
Etapp oli kavas selgi hooajal ja mõlemad sealsed võistlused võitis austerlane Michael
Hayböck, Kasai oli 7. ja 16.

43. Selle vutiklubi hüüdnimeks on nii „The Irons” kui „The Hammers”. Eesti keelde võiks
neid tõlkida siis „Rauad” ja „Haamrid”. Tagamaaks see, et klubi asutati algselt nime Thames
Ironworks all, praeguse nime sai meeskond aastal 1900. Kolmel korral on klubi võitnud FA
Cup’i, liigas on seni jäänud parimaks kolmas koht. Euroopas saavutati suurim edu aastal
1965. Külmutatud on mängusärgid numbritega 6 (Bobby Moore) ja 38 (Dylan Tombides).
Mis klubiga on tegu?

44. Jaapani ratsutaja Hiroshi Hoketsu oli nii Pekingi kui Londoni olümpiamängude vanim
sportlane. Lisaks on 1941. aastal sündinud raudne spordimees osalenud Tokyo mängudel,
Seoulis jäi tal hobuse karantiinis olemise tõttu võistlemata. Meid huvitab aga, mis on tema
olümpiamängude parim individuaalne koht? (+/- 3 kohta 2 punkti; +/- 6 kohta 1 punkt)

45. Aastast 1978 peetava Hawaii Ironmani on meeste seas
kuuel korral võitnud nii Mark Allen kui Dave Scott. Naiste
seas on olemas aga ka kaheksakordne tšempion, kes pälvis
oma esikohad aastatel 1986-1996. Suurepärased saavutused
tõid talle hüüdnime „Kona kuninganna”. Algselt esindas
triatleet Zimbabwet, hiljem USA-d. Kes on see Raudne
Leedi, kes hiljem spetsialiseerus ultramaratonidele?
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46. Üks auto-, teine motosportlane, ent perekonnanimi on neil sama. Kuna vaieldamatult on
neist kuulsam autosportlane, ütleme tema kohta vaid sünniaja (5. detsember 1953), selle, et
autospordiga sai ta sinasõbraks 1968. aastal kardiringis ja viis aastat hiljem lõpetas Tallinna
Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi. Motosportlane sündis 5. mail 1938 Aseris ja suri oma 26.
sünnipäeval Tallinna Keskhaiglas Soomes toimunud motokrossil saadud vigastuste tagajärjel.
Motosporti hakkas ta harrastama 16-aastaselt Peteris Škele juhendamisel, hiljem võitis Eesti
meistrivõistlustelt kolm medalit. Aastast 1965 hakati Padaorus korraldama temanimelist
mälestusvõistlust. Mis on nende tehnikasportlaste ühine perekonnanimi?

47. Mullu nomineeriti ta Euroopa leiutaja auhinna (European Inventor Award) finalistide
sekka. Ta on lõpetanud Läti ülikooli keemiateaduskonna, olnud kaasautor vähivastasele
ravimile belinostat, ent kõige kuulsamaks on teinud ta üks teine aine, mis praegu igapäevaselt
aina uusi dopinguga vahele jäänud sportlasi ilmavalgele toob. Kes on see Läti teadlane ja
mis on kurikuulsa aine nimi (1+1 punkt)?

48. See NBA klubi on lõpetanud liiga kaks kõige pikemat võiduseeriat. 9. jaanuaril 1972
panid nad punkti Los Angeles Lakersi 33-mängulisele kaotusteta jadale, mullu 12. detsembril
sai just nendega mängides oma liigahooaja esimese kaotuse tiitlikaitsja Golden State
Warriors. Samas arvestuses pole nad ka ise papist poisid: aastal 1971 pandi ritta 20-mänguline
võiduseeria. Meeskond on tulnud korra NBA meistriks ja võitnud kahel korral
läänekonverentsi. Mis NBA klubiga on tegu?

49. NB! Viigilahutusküsimus. Eesti võrkpallikoondise põhipommitaja Oliver Venno sai
eelmisel aastal oma võimeid võrrelda maailma tõeliste tippnimedega. Ametikaaslastest
diagonaalründajatest tulid vastu Marcus Nilsson (Rootsi), Ivan Zaitsev (Itaalia), Antonin
Rouzier (Prantsusmaa), Igor Omrčen (Horvaatia) ja Aleksandar Atanasijević (Serbia). Ässad
lõid Eesti vastu kuue mänguga 115 punkti. Mitu punkti kogus nende matšidega aga Oliver
Venno? (+/-5 punkti 2 punkti; +/-10 punkti 1 p)

50. Alloleva pildirea ühiseks nimetajaks võib öelda: Seitse neid alustas, praeguseks on alles
kolm, sihile jõuab üks. Kes on seitsmiku neli puuduvat liiget (kolm õiget 1 punkt)?
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1. Kaitse (maleterminid)
2. Koolisõitja Dina Ellermann (sündinud
Radha´a)
3. 2001 Koblenz (Coblenz); 2006 Torino
4. Yonex
5. Ahto Raska (maadlustreener, Epp Mäe
juhendaja)

6. Ryan Sheckler
7. 38 kilogrammi. Meeste rekord 166 ja
naistel 128 kg. (33-43 2p; 28-32 ja 44-48
1p)
8. Rannavõrkpall; võrkpall 1 punkt
9. Donatas Motiejūnas
10. José Viejo

11. Magny-Cours
12. Juri (Jüri) Poljans
13. Nool. Poeg Robin ja isa Erki
14. Tšatša (tša-tša-tšaa), paso doble
(pasodoobel), džaiv
15. Iten

16. Karmen Pedaru
17. (Ola Vigen, Stine Lise ja Trine)
Hattestad
18. Partille Cup, Göteborg
19. Kasahstan, Soome, Rootsi
20. Samuele Papi ja Sergei Tetjuhhin

21. Squash (39,5-40,5 mm), golf (42,67
mm), tennis (65,4-68,6 mm), saalihoki
(72 mm), pesapall (72,64 mm-74,68 mm)
22. Salme Rootare (Maasikas)
23. Boliivia
24. Rallikross; autosport 1 punkt
25. Raido Roman
26. Belinda Bencic
27. 360 m/s (350-370 m/s – 2p, 330-390
m/s – 1p)
28. Carcassonne
29. Bell Centre, eelnevalt Molson Centre
30. Andrus Raadik, Pärnu Võrkpalliklubi
kapten

31. Kiiruisutaja Marten Liiv
32. Eluaegne võistluskeeld
33. Wałbrzych (Waldenburg, Walmbrig,
Walmbrich, Valdenburk)
34. Tiit Aru
35. Michael Park (Markko Märtini
kaardilugeja). Võrkpallivihjed – Pariisi
Volley, Ankara Ziraat Bankası, Rovaniemi
WoVo, Aigor Kaibald

36. Anier García
37. Köievedu
38. 800 ja 1500 m vabalt, 100 m liblikat
39. Itaalia
40. Carmine „Carmen” Basilio (teisel
pildil Carmen Kass; Buratino lugudes
tegelane Kass Basilio)

41. Stanislav Kitto
42. 29. veebruar 1992, Lahti
43. West Ham United
44. 34. koht (Pekingist) (31-37 – 2p, 2830 ja 38-40 1p)
45. Paula Newby-Fraser

46. Napa, motosportlane Mati ja
autosportlane Toomas
47. Ivars Kalviņš ja meldoonium (ravim
Mildronat ka 1p)
48. Milwaukee Bucks
49. 91 punkti (86-96 2p, 81-85; 97-101
1p)
50. Hannes Võrno, Tõnu Tõniste, Urmas
Sõõrumaa, Märt Sults. Pildid viitavad
Jüri Ratasele, Erki Noolele ja Jüri
Tammele. Kõik nad kandideerisid EOK
presidendiks.

