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SAGADI SPORDIMÄNG 2016
Küsimuste ideed: Marek Kuub, Heino Raivet, Indrek Salis, Toomas Uuskam
Mängu kokku pannud: Illar Tõnisson
1. Eelolevat Rio olümpiat silmas pidades küsime alustuseks: mis nime all tunneme Uganda
pealinna Kampala, Entebbe rahvusvahelise lennujaama ja Entebbe linna vahel asuvat
põlismetsa, kus käib tihti linnuvaatlejaid ja kus asub ka Uganda linnuvaatlusjaam?
2. Kahjuks jäi sel aastal Tartu suusamaraton ära. Kas aga mäletate,
kes võitis eelmise aasta maratoni meeste arvestuses? Ta on
MM-idelt võitnud 4 kulda, 1 hõbeda ja 1 pronksi, kuid olümpiamedalid tal puuduvad.
3. Näete mitmetes linnades ja mitmetel spordialadel esindatud
organisatsiooni logo, mille nimi tähendab tõlkes „töölist“. Milline
organisatsioon?

4. Pildil nähtav mees lõpetas Dakari ralli oma seni
parimal katsel 13. kohaga (aastal 2014). Küll aga on
tal varasemast ette näidata neli olümpiamedalit (tõsi,
kuldset nende seas pole), neli maailmameistritiitlit
(mida samal alal pole keegi suutnud korrata) ning
samuti ka neli maailmakarikavõitu (seda tulemust
jagab ta ühe teise legendiga). Kes?
5. Lasse Viren tõusis püsti ja võitis maailmarekordiga oma esimese olümpiakulla. Kes on
aga kuulus nr 904, kellele kukkumine sugugi sama ergutavalt ei mõjunud ning kes seetõttu
jooksu hoopis katkestas?
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6. Üks ajaloo hirmsamaid kodusõdu oli aastatel 1967-70 kestnud Nigeeria kodusõda, mille
käigus mõrvati üle miljoni tsiviilisiku. Muidu leppimatud verivaenlased suutsid vaid korra
1968. aastal kaheks päevaks vaherahu sõlmida ja seda üsna ebaharilikul põhjusel, nimelt
ühe riigis toimunud spordiürituse tõttu. Kes oli kuulsaim sellel spordiüritusel osalenu,
kelle kohta on seetõttu öeldud, et ta suutis hetkeks peatada verevalamise Biafras?
7. Ühte ja sama riiki esindaval kahel sportlasel on samad initsiaalid ja sama perekonnanimi,
ent nad tegelevad erinevate spordialadega. Esimene neist, nimetagem teda J1, mängib
tennist ja oli aastavahetusel oma maa tugevuselt teine reket (seda, et ta päris muidumees
pole, tõestab fakt, et riigi Davis Cupi meeskond on viimase kümne aasta jooksul kahel korral
võitnud Davise karika, noormees on aga ATP esiviiekümnes). Tema nimekaim, nimetagem
teda J2, oli mullustel Euroopa meistrivõistlustel korvpallis oma meeskonna üks kahest
tugevamast tegijast. Oma karjääri algusaastatel mängis ta Belgradi Partizanis, mille fännid
naljatasid: „Kui Partizan võidab, on kõik õnnelikud, ainult J2 on lõbus“. Mis on meeste
ühine perekonnanimi?
8. Aastal 2010 valiti Saksamaa aasta parimaks meessportlaseks Sebastian Vettel, aastal 2011
Dirk Nowitzki, aastail 2012-2014 Robert Harting. 2015. aastal sai selle au osaliseks aga Jan
Frodeno. Millisel spordialal saavutatud tulemuste eest valiti ta aasta meessportlaseks?
9. Pildil olev mees on ainus oma maailmajao esindaja, kes ühel
populaarsel alal suutnud maailmameistriks tulla. Juhtus see
aastal 1979, ülejäänud esikolmiku liikmed olid pärit Kanadast
ja Austraaliast. Kes on pildil? (õige nime eest 2, riigi eest 1
punkt)

10. Kui küsitav linn korraldas taliuniversiaadi, valmisid selle ümbruses esinduslikud
talispordirajatised, mistõttu peeti linna üheks potentsiaalseks taliolümpiamängude
korraldajaks lähitulevikus. Teiste rajatiste hulgas valmis ka kaks suusahüppemäge (125m ja
95m), mida peeti üheks parimateks maailmas. Kahjuks oskas kohalik ehitusfirma rajada
rajatiste vundamendid otse mullale, mistõttu juulis 2014 hävitas maalihe linna
olümpiaunistused täielikult. Milline linn? (õige riik – 1 punkt)
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11. Kui Venemaa nimetas 2014. aasta jalgpalli MM-iks valmistumisel esimesed 25 koondise
kandidaati, oli ta ainus välisklubis mängiv jalgpallur selles nimekirjas. Tänavuses Hispaania
karikasarjas lõi ta Madridi Reali ridades Cadizi vastu värava, kuid seejärel selgus, et ta oli
turniiri eelmisel etapil teeninud liiga palju kollaseid kaarte ning oli selle matši ajal hoopis
võistluskeelu all. Lõpptulemusena Madridi Real diskvalifitseeriti karikasarjast ning küsitav
laenati Valencia jalgpalliklubisse. Kes on see jalgpallur?
12. Mark Williams, Stephen Hendry, Mark Allen, Peter Ebdon ja Stephen Lee on viis
tippsnookerimängijat, kel ühesugune terviseprobleem. Raske on näha, kuidas saaks küsitav
puue snookerimängijale kasulik olla, seetõttu on olukorra mõnetist kurioossust kajastatud
ka meedias, eriti kui 2009. aasta snookeri MM-il neli neist korraga lõppturniirile jõudsid.
Mis puue seob viit eelpool loetletud snookerimängijat?
13. Taasiseseisvumise järel (1991-2015) on Eesti meeste klubikorvpalli kõige edukam
peatreener olnud Üllar Kerde, kes tüürinud enda juhendatavad meeskonnad kullale 4 korral
(järgnevad Jaanus Levkoi ja Aivar Kuusmaa 3 korraga). Kes aga on need kolm
välistreenerit, kes (igaüks korra) on tiitlivõidu vormistamises peatreenerina osalised
olnud? (2 õiget – 1 punkt)
14. Kes on fotol olev jooksja võistlejanumbriga 59? Foto on pärit Tokyo
olümpiamängudelt, kus ta jõudis 1500 m jooksus poolfinaali ning saavutas kokkuvõtteks 17.
koha. Rooma olümpiamängudel jõudis ta 800 m jooksus veerandfinaali (21. koht) ning
4x400 m-s poolfinaali (8. koht). Kuigi ta olümpiamedaleid ei võitnud, on seda mitmekülgset
jooksumeest ikkagi põhjust küsida.

15. Pildil oleva helilooja viimane ooper esilinastus 1829. aastal
ning see kandis tuntud tegelase nime, kes harrastas keskajal
ühe praeguse olümpiaalaga üsna sarnast ala. Selle olümpiaala
edukaim sportlane läbi aegade on kuuekordne olümpiavõitja
belglane Hubert van Innis. Kes on helilooja ja millist nime
kannab see ooper?
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16. 24. jaanuaril 2016 võitis Tokyos Ryōgoku Kokugikanis toimunud kõrgeima astme
(makuuchi) sumoturniiri Kotoshōgiku. Ühtlasi sai ta turniiri võites hakkama millegi
sellisega, mis oli makuuchi-turniiridel viimati juhtunud 2006. aastal toimunud Tokyo
turniiril. Millega?
17. Endiste spordikuulsuste siirdumine poliitikasse pole midagi erilist. Küsitav Barcelona
olümpiamängudel neljandaks jäänud sportlane võitis hiljem nii MM- kui ka EM-tiitli ja oli
Atlanta olümpial juba üks soosikutest. Paraku olümpia ebaõnnestus ja sportlane otsustas
hoopis poliitikuks hakata. 2009. aastal valiti ta Europarlamenti, 2012. aasta oma riigi
presidendivalimistel oli ta kristlike demokraatide presidendikandidaadiks ja aastast 2015
on selle partei esinaine. Kes on see poliitik?
18. 22. juuni 1986 läks jalgpalliajalukku päevana, mil jumal ise Maradona vahendusel
inglastele värava vormistas. Kindlasti on paljud teist seda sooritust korduvalt ka videolindilt
näinud. Küsimus on aga järgmine: kumba kätt jumal inglaste nuhtlemiseks kasutas?
19. 2016. aasta Rio De Janeiro tennise olümpiastaadion (parempoolsel pildil vasakul,
ümmargune), mis mahutab 10 000 pealtvaatajat, nimetati ühe mitmekordse suure slämmi
turniirivõitja järgi. Kelle nime kannab tennise tulevane olümpiastaadion? Vasakpoolsel
pildil näete piduliku mälestustahvli avamist küsitava enda osavõtul.

20. Milline spordiala ühendab neil piltidel kujutatud objekte?
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21. Kes on hetkel ainus jalgpallur, kes on tulnud Premier League`i meistriks kahel aastal
järjest kahe erineva meeskonnaga? Käesoleval hooajal on võimalus seda saavutust korrata
Petr Cechil.
22. Mis on kahe pildi ühine nimetaja (vasakul Eestit esindav spordimees ning paremal
sõna, mis puudub bridžisõbra kruusil asuva kirja ülemise rea algusest ja lõpust)?

23. Selle staieri nimel olev Inglismaa rekord 3000 m jooksus on püsinud juba üle 33 aasta.
Arvestades brittide jooksutraditsioone, on see üsna silmapaistev tulemus. Oma edukaimal
hooajal võttis ta Henry Ronolt üle ka 5000 m maailmarekordi ning loovutas selle kolm suve
hiljem marokolasele Said Aouitale. Osales ka kolmel olümpial, kus parimaks jäi 7. koht
Montreali 1500 m finaalis, hilisemad etteasted pikematel distantsidel läksid valdavalt
vigastuste nahka. Kes?
24. Pildil on tuletõrjespordi sprindidistants: poomi eest haaratud kaks voolikut juba kenasti
lahti rullumas, poom praktiliselt ületatud, nüüd vaid vaja voolikud omavahel ühendada, kaks
voolikuotsa jagajasse, segisti viimasesse vabasse voolikuotsa ja sellega üle finiśijoone
silgata. Nagu näete, on tuletõrjesportlase 100 m distants palju mitmekesisem kui Usain
Boltil. Ja tegelikult jäi üks tavasprindist erinev missioon nimetamatagi - mida peab
sportlane veel tegema, et stardist üldse poomini jõuda?

25. Näete pildil Sacramento Kingsi mängumeest, kelle
perekonnanimi langeb kokku omaaegse Kanal 12 saatejuhi
omaga, kelle kuulsusehetk kaamerate ees saabus, kui mõned
aastad tagasi tema poolt intervjueeritavad punkarid
Punklaulupeol tütarlapse tissid paljaks tõmbasid. Sama nime
kannab ka juba ligemale 20 aastat Kuressaares tegutsev
vanamuusikaansambel. Kes on pildil?
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26. "Õppisin Tartu Ülikoolis teisel kursusel keemiat, kuid tahtsin üle minna kehakultuuri.
Mängisin Eesti koondises käsipalli, tahtsin saada käsipallitreeneriks. Meie ülikooli rektor ütles:
"Mina sind keemiast ära ei lase. Kui sa lähed kehakultuuri ja mingi vigastus tuleb, on sinuga
jokk. Aga keemias jääb sul vähemalt pea alles, haridus ei kao ära."/.../ "Sa tead, milline ma olin
sel ajal? Oo.... hirmus kõva vend, musklimägi. Kaalusin sada kilo. Olime Nõukogude Liidus
arvestatav punt, olime esimesed elukutselised käsipallurid, parim kraam Tartus. Meil oli üle
saja rubla palk ja naisi nii, et jõua ainult murda."
Kes on see 1980. aastal TRÜ koosseisus Eesti meistriks tulnud, kuid täna muult elualalt
tuntud käsipallur, kelle suust eelnevad tekstikatked pärinevad?
27. Austraalia jalgrattur Adam Hansen ületas 2015. aasta sügisel ühe rekordi, mis püsis
1958. aastast ning oli hispaanlase Bernardo Ruizi nimel. Mis rekordiga on tegemist, kui on
teada, et uueks rekordnumbriks on 13.
28. Rühmvõimlemine on iluvõimlemise uus alaliik alates 1996. aastast. Kulus 20 aastat kuni
selle aasta veebruari keskel peeti Tartus esimesed rühmvõimlemise Euroopa
meistrivõistlused. Kuna Eestikateks valmistuvad kilvarid hoidsid neil võistlustel kindlasti
silma peal, siis palume teil kirja panna kõik rühmvõimlemises kasutatavad
võimlemisvahendid!
29. Pildil esiplaanil olev vunts sai hakkama ainulaadse saavutusega: Euroopa meistrite
karikafinaalis suutis ta penaltitele läinud mängus tõrjuda kõik neli 11 meetri karistuslööki ja
tema koduklubi võitis peale väravateta lõppenud mängu penaltidega FC Barcelonat 2:0.
Mees sai hüüdnime „Sevilla kangelane“ ja tippklubid külvasid ta pakkumistega üle. Edasi
läks paraku kõik allamäge: vaid paar kuud hiljem sattus kangelane tromboosiga haiglasse
ning õnnega pooleks suudeti päästa ta vasak käsi. Läks ka liikvele legend, nagu oleks politsei
mehe sandiks peksnud. Ka oma maa koondises mängis ta vaid kaks mängu - mis ei seganud
teda oma koduriigi aasta jalgpalluriks valimast. Jalgpallifriigid võivad kirjutada paberile ka
mehe nime, aga kaks punkti saate, kui vastate: millise jalgpalliklubi triumfihetke näete?

30. See pole lihtsalt võrkpall, vaid nimega võrkpall ja
filmistaar. Jutt käib siinkohal filmist Cast Away (”Kaldale
uhutud”), millega 2001. a. märtsis avati ametlikult Coca-Cola
Plaza. Filmi lavastaja oli Robert Zemeckis, peaosa mängis
Tom Hanks. Mis on selle palli nimi?
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31. Selle spordiala maailmameistrivõistlused naistele toimusid 1990. aasta lõpus LõunaKoreas. Kuigi selleks ajaks oli toimunud Saksamaa taasühinemine, osalesid võistlustel nii
Saksa DV kui ka Saksa LV naiskonnad eraldi ja kohtusid pronksimängus, mille võitis tollal
juba olematu riik Saksa DV. Kuld- ja hõbemedalid võitsid ka peatselt ajalukku läinud riigid
NSV Liit ja Jugoslaavia. Mis spordialaga oli tegemist?
32. Halmstadi linna väike vahvliraudu valmistav tehas sai 1957. aastal hoopis teistlaadse
tellimuse: valmistada vastupidav tõstekang. Et tulemus sai hea, jätkati tõstmisinventari
tootmist ja tänaseks on tegu antud vallas maailma tipptootjaga, kelle rauda sikutatakse
kõige kõrgemal tasemel. Mis on firma nimi?

33. Pildil on oma maa esimene tennise suure slämmi
osaturniiri võitja, kahekordne Federation Cup´i võitnud
võistkonna liige ja praegune oma maa Federation Cup´i
naiskonna kapten, kolme lapse ema. Kes?
34. Pildil on kujutatud mehi, kes on rahvuskaaslased ning kannavad üht ja sama hüüdnime.
Kuna on spordimäng, siis küsime üksnes parempoolsel pildil kujutatud meest. Ehk siis: kes?

35. Näete olümpiarõngaid. Millise numbriga rõngas tähistab Euroopat?
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36. Pikamaaujujana tuntud Henri Kupraśvili on populariseerinud maailmas ka nn gruusia
või Kolchise-Ibeeria moodi ujumisstiili, mis põhineb väidetavalt iidsel sealtkandi sõdurite
treeningul ja oskustel. Ibeeria stiilis on ületatud Dardanellide väin ja sellega on hakkama
saanud mõlema soo esindajad. Ibeeria stiil on ka silmatorkavalt erinev teistest kaasajal
kasutatavatest ujumisstiilidest - nii erinev, et saab küsida: mis teeb eriliseks
gruusia/kolchise-ibeeria stiilis ujumise?
37. See olümpiamängudel kaks medalit võitnud atleet ei
võitnudki olümpiakulda. Sealjuures ühte neist medalitest
võites edestas teda ka üks eestlane. Hiljem kaotas küsitav
autoõnnetuses ühe jala ja hakkas oma maa kõigi vaegurite
eestkõnelejaks kuni alkoholism ta enneaegselt hauda viis.
Kes?
38. Kui agronoomias võetakse 1000 puhast kuiva seemet ja
tehakse nendega üks teatud protseduur, siis saadakse midagi
sellist, mis terminina on kasutusel ka spordis: eeskätt
maadluses ja mõnel muul raskejõustikualal. Millisest
terminist on jutt?
39. Nende Eesti noortekoondise/Audentese mängumeeste isad on kolme peale kokku
võitnud 16 Eesti meistritiitlit. Kirjutage noormeeste perekonnanimed!

40. Millist nime kannab sellel hooajal F-1-ga liituv uus meeskond? Abiks võib olla ka
logo kõrval olev foto.
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41. Piltlikult võib öelda, et parempoolsel pildil kujutatud sportlane, oma ala 2011. aasta
MM-i 2. koha omanik, plaanitakse vasakul kujutatud skeemis kõrvale jätta. Kes on pildil?

42. Nimetage kaks taliolümpiavõitjat, kes oma eelmistel olümpiamängudel olid samal alal
armetult viimaseks jäänud! (Ja ärgu mingu te mõte uitama aladele, kus tihti katkestatakse küsitavad olid täiesti ausalt, katkestamata kõige kehvemad.)
43. Pildil kujutatud võimlemispall kannab kaubamärki, mis ühtib ühe Eesti Teaduste
Akadeemia kunagise välisliikme (eluaastad 1930-2005) perekonnanimega. Muuseas, selle
akadeemiku nime kannab ka bis-amiidide saamise reaktsioon ketoonist või aldehüüdist,
amiinist, isotsüaniidist ja karboksüülhappest. Milline kaubamärk?

44. Pildil olevat meest on nimetatud oma ala esimeseks
tõeliseks superstaariks. Kellega on tegemist ja millist
spordiala ta harrastas?
45. „Daddy Cool“ on aastatel 1976-1985 tegutsenud Brightoni bändi 1977. aasta hitt, mille
eesti keeles laulsid tuntuks Ivo Linna ja Apelsin pealkirja „Väärin muud“ all. Millist
sportlikule tegevusalale viitavat nime kandis originaalesitaja? Selle ala viljelejad
kasutavad võisteldes sageli hüüdnimesid, nii on The Power võitnud meestest MM-tiitli 16 ja
The Golden Girl naistest 10 korral. Viimasel paaril aastal on kõige edukamad tegijad olnud
Scott Waites aka Scotty 2 Hotty ja Gary Anderson aka The Flying Scotsman.
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46. Malemängus on peale „klassikaliste“ malekäikude ka mõnevõrra teistsuguseid käike:
selliseid, mis on erandlikud ja mida saab teha kas üldse või siis ühe nupuga vaid korra.
Esiteks saavad kuningas ja vanker vangerdada, teiseks muundub viimasele reale jõudnud
ettur vastavalt mängija soovile mõneks muuks malendiks. Lisaks neile kahele erandile on
veel üks erandlik malekäik, mille puhul võidakse käiku üles märkides lisada peenutsev
märge e. p. Millise erilise malekäiguga on tegu? Vastake palun eestikeelse terminiga!
47. 2001. aastal võitis pildil olev 198 cm pikkune Viljandist pärit
spordimees Tiit Soku käe all Nybiti meeskonnas Eesti
meistrivõistlustelt pronksmedali. Mänguaega sai ta keskmiselt 15
minutit, viskas mängu kohta 5 punkti ja võttis 2,6 lauda.
Tähelepanu vääriv aga on see, et Londoni olümpiamängudel
võideti ühel teisel alal pronksmedal(id) ülinapilt parema
tulemusega kui on küsitava isiklik rekord samal alal. Kes?

48. Küsitav, NHL-is üle tuhande mängu pidanud hokimängija on otsustanud mängijakarjääri
järel õnne proovida kantrilauljana. 1989. aastal Calgary Flamesiga Stanley karika võitnud ja
2002. aastal Kanada koondisega olümpiavõitjaks tulnud mehe esimene singel kannab
nime "My Life’s Been A Country Song" ning tema esikplaat "I Am Who I Am" ilmus 2015.
aastal. Kes?
49. Keskmist meest täna ei küsi, see on loomulikult 9-kordne maailmameister Valentino
Rossi. Kes on aga ülejäänud kaks härrasmeest? Vasakpoolne tsiklimees suutis oma
karjääri jooksul tasku pista 13 MM-tiitlit (seda ajavahemikus 1969-1984), parempoolne aga
suisa 15 (1966-1975), edestades Rossit ka GP-etapivõitude üldarvu poolest (vastavalt 122 ja
112).

50. 2015. aasta Eesti aastalõpu spordigaalal oli kohal ka sportlik värsisepp Contra, keda
intervjueerides läks jutt meie lõunanaabrite spordile. Contrale imponeeris lätlaste tolle
aasta tulemustest kõige rohkem Edgars Renzise saavutus, millega mees jõuab ilmselt ka
Guinnessi rekordite raamatusse. Millisel eripärasel viisil 5000 meetri distantsi läbides
Edgars Renzis oma rekordi püstitas? Seda, kas pärast tänaõhtust mängu on mõnel
mälumänguril teoreetiliselt võimalik proovida Sagadi kandis selle rekordi ületamist, saab
öelda küsimuse vormistamise ajal valitsenud ebaselguse tõttu juurde mängu käigus.
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Zika mets
Eldar Rønning
Hapoel
Adam Malysz
Mohammed Gammoudi
Pele
Vesely
triatlon
Jody Scheckter (LAV)
Erzurum (Türgi)
Denis Cheryshev
värvipimedus
Maarten Van Gent; Algirdas Brazys;
Nenad Vucinic
Ergas Leps
Gioachino Rossini, "Wilhelm Tell"
võitjaks oli jaapanlane
Sari Essayah
vasakut kätt
Maria Esther Bueno
võrkpall
Eric Cantona
pass
David Moorcroft
peab ületama plangu
Rajon Rondo
Märt Sults
suurtuuride läbimise rekord
rühmvõimlemises ei kasutatagi
vahendeid
Bukaresti Steaua
Wilson
käsipall
Eleiko
Anastasija Mõskina
Mario Cipollini
rõngas nr 1
ujutakse keha külge seotud
jäsemetega
Joao Carlos de Oliveira
absoluutkaal
Pehka; Jurkatamm; Kullamäe
Haas
Judd Trump
Sonia Henie; Espen Bredesen
Ugi pall
Jonah Tali Lomu; ragbi
Darts
etturi möödalöök
Ramon Kaju
Theo Fleury
Angel Nieto; Giacomo Agostini
jooksis paljajalu lumel

viide Brasiiliat kimbutavale Zika viirusele
Maccabi spordiklubi peamine rivaal
võitnud OM- ja MM-medalid suusahüpetes
1968. a OM-võitja 5000 meetri jooksus
osales Nigeerias toimunud näidismatśil
Jan ja Jiry (vesely on slaavi keeltes "rõõmus")
F1 maailmameister
2011. aasta universiaadi toimumispaik

vastavalt 1998, 2007 ja 2009
parim eestlane OM-idel 1500 meetri jooksus
Hubert van Innis on vibulaskja
2006 võitis Tochiazuma II
Soome käija
üksikmängus 3xWimbledoni ja 4x US Open võitja
piltidel Kivisild, Esna, Sirelpuu & Meresaar
1992 Leeds Unitedis ja 1993 Manchester Unitedis
vasakpoolsel pildil saalihokimängija Roman Pass

viide Kairi Rondole
Riigikogu liige, tulnud meistriks koos J. Nurmlaga
varasem rekord oli järjest 12 tuuri läbimine
sama ka iluvõimlemise individuaalvõistluse
vabaharjutuses
väravavaht Helmuth Duckadam (1986 võitja)

võitis 2004. aastal French Open´i
vasakul Mario Draghi, hüüdnimi Super Mario
ehk sinine rõngas
kolmikhüppaja, Moskva OM-i pronks

pildil Eleriin Haas
vasakul pakkumine "üks trumbita"
viide Eesti päritolu saksa keemikule Ivar Ugi´le

rahvusvaheliselt en passant
viide kõrgushüppele
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