Türi spordipaarismäng 2016
1

2
3

4
5

6
7

8

Küsimused: Ove Põder, Igor Habal, Tauno Vahter

Alustame Eesti-Soome/Soome-Eesti maavõistlusele tüüpilise küsimusega: kui panna Eestit
laskesuusatamises olümpiamängudel esindanud sportlaste perekonnanimed tähestiku järjekorda,
siis kes on nimekirjas esimene ja kes nimekirjas viimane? (täpsustuseks, et kahe
perekonnanimega sportlaste puhul võib arvestada mõlemat perekonnanime). Anname siin ka
valikuvõimaluse: vastamisel võite lähtuda kas eesti tähestikust või angloameerika riikides
kasutatavast tähestikust – tulemus tuleb erinev.
Millise maineka iga-aastase võistluse esikohta jäid 1988. aastal jagama vennad Anders ja Örjan
Blomquist?
2011. aastal valis WNBA oma 15. tegevusaasta tähistamiseks liiga läbi aegade 15 parimat
mängijat. Ameeriklannade ning austraallanna Lauren Jackson’i kõrvale mahtus valikusse ka üks
eurooplanna, 1998–2012 liigas mänginud 180 cm pikkune mängujuht, kes võitis liiga 2005. aastal
ning juhtis liigat resultatiivsete söötude osas koguni seitsmel hooajal. Millist riiki, mis ei meeste
ega naiste korvpallis pole kunagi midagi märkimisväärset saavutanud, esindas see naine?
Kes on seni viimane tennisist, kes ühel Suure Slämmi turniiril tulnud täiskasvanute arvestuses
võitjaks nii üksik-, paaris- kui ka segapaarismängus – ta sai sellega hakkama 1987. a US Open’il?
Millisel spordialal esindab Eesti koondist parempoolsel fotol olev
Roman Pass?

Millisel ringrajal on Vormel-1 sarjas toimunud kõige rohkem surmaga lõppenud avariisid? Kõik
seitse letaalset avariid leidsid aset lühikese ajavahemiku jooksul, aastatel 1953–59.
Üks jalgpalli MM-ide ajaloo inetumaid intsidente leidis aset 1990. a MM-i kaheksandikfinaalis
Saksa FV–Holland, kus Frank Rijkaard sülitas Rudi Völleri pihta (vasakpoolne foto) (mõlemad
teenisid intsidendi tõttu punase kaardi). Ent ka samade võistkondade kohtumine 1988. a EM-i
poolfinaalis lõppes inetult – nimelt imiteeris üks hollandlane pärast mängu lõppu, Saksa koondise
särgiga, mille ta oli särkide vahetamise tagajärjel saanud, tagumiku pühkimist (parempoolne
foto). Kes olid seekord kaks intsidendi osalist (s.t kes oli „pühkija“ ja kelle särgiga seda tehti)?

Nii 1976., 1980. kui 1984. a suveolümpiamänge räsisid ulatuslikud boikotid. Kaks
kergejõustiklast (üks mees, teine naine) suutsid aga võita medali kõigil kolmel mängudel. Üks
neist oli jooksualasid harrastanud mees (tema kokku neljast olümpiamedalist üks tuli 1984. aastal
ka võistkondlikult), teine aga väljakuala harrastanud naine. Kes?

Selle aasta kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Amsterdamis võitis Türgi kokku 12 medalit:
4 kulda, 5 hõbedat ja 3 pronksi – ilmselgelt on riigis hakatud panustama noortesporti . Ent
tegelikult võitis ainult ühe neist medalitest päris õige türklane – 20-aastane Emel Dereli. Millisel
distsipliinil pälvis Emel Dereli pronksmedali?
10 Parempoolsel fotol on näitleja Aleksandr Gorškov, kes
on ühes paari aasta taguses filmis saanud kehastada ka üht
kaheksakordset Eesti meistrit. Keda?
9

11 Mees nimega Aleksandr Gorškov (s. 1946) on aga tulnud ka olümpiavõitjaks (seda 1976. aastal)
ning kuuekordseks maailma- ja Euroopa meistriks. Seda aga mitte ainult täna oma jõududele.
Mis distsipliinil Gorškov kõik need tiitlid võitis?
12 Midagi ka Ants Antsoni fännidele. Kellest sai 1967. aastal esimene kahekordne Oscar Mathiseni
auhinna võitja? 1964. a OM-il jäi ta 1500 m distantsil alla vaid Antsonile, kuid neli aastat hiljem
Grenoble’is kuldas ta oma hõbeda üle.
13 Millise kahe riigi vahelises mängus leidis 2014. a jalgpalli MM-võistlustel aset kõige esimene
väravajoone-tehnoloogia kasutamine? Tegemist oli alagrupiturniiri mänguga, mis lõppes 3–0 ühe
osapoole kasuks ning mängus nähti nii penaltist löödud väravat, väravavahi löödud omaväravat
(just nimelt selle kindlakstegemiseks kasutatigi uudset tehnoloogiat) kui ka n.ö tavapärast
väravat. Küll aga ei nähtud mängu eel tavapärast rahvushümnide mängimist – väidetavalt vigase
helisüsteemi pärast.
14 Milline transpordivahend sai saatuslikuks fotodel kujutatud kolmele sportlasele – nendeks on
Florence Arthaud, Camille Muffat ja Alexis Vastine?

15 3. koht: Johanna Killi (Norra) 85,66. 2. koht: Tiril Sjåstad Christiansen (Norra) 91,66. Kes
pälvis aga esikoha?
16 Millise 1976. aastal sündinud olümpiavõitja järgi on nimetatud üks Bahama pealinna Nassau
põhitänavaid/maanteid, umbes viiekilomeetrine lõik John F. Kennedy kandva tänava ja Baillou
Hill Road’i vahel?

17 1997. aastast peetakse FIFA egiidi all turniiri FIFA Konföderatsioonide Karikas (FIFA
Confederations Cup), mille seniste võitjate hulka kuuluvad Brasiilia (4 korral), Prantsusmaa (2
korral) ning üks riik, mis ei ole kordagi maailmameistriks tulnud, ega MM-il isegi nelja parema
hulka jõudnud. Mis riik võitis selle võistluse 1999. aastal, alistades finaalis 4–3 Brasiilia?
18 Kui räägime spordimaailma nn. igavestest teistest, siis ei saa kuidagi
üle ega ümber küsitavast inglise snuukerimängijast (s. 1962), kes oma
agressiivse ja riskeeriva mängustiili tõttu on pälvinud hüüdnime
Whirlwind („keeristorm“). Nimelt jõudis ta kuuel korral MM-finaali,
ent kaotas iga kord, sealhulgas viiel aastal järjest (1990–1994) ning
neist neljal korral (1990, 1992–1994) oli tema alistajaks finaalis
Stephen Hendry. Samas võib laiemas mõttes teda pidada hoopis
äärmiselt õnnelikuks inimeseks, sest 1995. aastal diagnoositi tal vähk,
ent õigeaegne kirurgiline sekkumine hoidis ära hullema. Küsitav
osaleb rahvusvahelises snuukerikarussellis siiamaani. Kes?
19 Marussia F1 Team’i nelja-aastane (2012–15) osalemine Vormel-1 sarjas tõi tulemuseks kõigest
2 punkti. Milline piloot tõi võistkonnale need 2 punkti?
20 Märtsikuises Viljandi paarismängus küsisime, et kes jäi Allar Levandi järel suhteliselt napilt 4.
kohale 1988. a Calgary OM-i individuaalvõistluses (Uwe Prenzel). Seekord aga mõnes mõttes
vastupidine küsimus: kes näpsas 4. kohale jäänud Levandi eest veel napimalt 3. koha 1991. a Val
di Fiemme MM-i individuaalvõistluses?
21 See riik osales esimest korda olümpial juba 1900. aastal ja võitis kohe ka kaks hõbemedalit
(nende võitjast sai hiljem Hollywoodi näitleja). Enamikel olümpiamängudel on saadud oluliselt
vähem medaleid, enamasti null või üks, 2012. aastal Londonist õnnestus aga saada tervelt kuus
medalit. Samas on riik tuntud mitmete neljandate kohtade poolest, mille sekka käivad näiteks
meeste maadlus Antwerpenis 1920, jalgpall Melbourne´is 1956, meeste 400 m jooks Roomas
1960, naiste 400 tõkkeid Los Angeleses 1984 või näiteks tennise meeste paarismäng Ateenas
2004. Mis riik?
22 Seni on toimunud kolmed Lusofoonia mängud (Jogos da Lusofonia) – 2006, 2009, 2014. Need on
mitmeid spordialasid hõlmavad mängud kas portugalikeelsetele või ajalooliselt Portugaliga
seotud olnud riikidele. Kõige rohkem medaleid (175) on nendelt mängudelt võitnud Portugal ise
(55, 72, 48), teisel kohal on Brasiilia 139 medaliga (64, 43, 32). Milline riik on võidetud medalite
arvult kolmandal kohal 102 medaliga (38, 29, 35)?
Millisel jalgpalliklubil, mis tulnud nii oma riigi meistriks kui
23
karikavõitjaks (tegemist on igati auväärse jalgpalliriigiga), on selline
„malelaua-logo“?

24 Ta võitis kaheksatelt MM-võistlustelt (1996–2005) 17 medalit, sealhulgas 4 individuaalset kulda,
5 individuaalset hõbedat ja 3 individuaalset pronksi. MK-etappidel tuli ta individuaalselt
esikolmikusse 49 korral, sealhulgas esikohale 21 korral (võite tuli nii sprindis,
individuaaldistantsil, jälitussõidus kui ühisstardist sõidus). Arvestades sellist saavutuste hulka on
mõnevõrra imekspandav, et tema karjääri 13 olümpiastarti ei toonud mitte ühtegi (!)
olümpiamedalit. Kes on see karjääri jooksul kaht erinevat riiki esindanud endine laskesuusataja?

25 Pärast Saksamaade ühinemist 1990. aastal on üllataval kombel ainult kaks Saksamaa ujujat tulnud
olümpiavõitjaks. Kes?
26 Fotomeenutus 1936. a Berliini olümpiamängudelt. Vasakpoolset vuntsikandjat me mõistagi ei
küsi. Kes on aga fotol paremal olev vanamees?

27 Milline Eesti jalgpallur ja millise välisklubi eest on löönud ühel hooajal kõige rohkem väravaid,
13 ühe hooajaga? Juttu on muidugi alates taasiseseisvumisest ning üksnes mõne Euroopa riigi
kõrgeimas liigas löödud väravatest (karikasarjad ning euromängud ei lähe arvesse). Konstantin
Vassiljevi hetke skoor on 10, nii et viimane aeg on see küsimus ära küsida.
28 Nimetage rahvaarvult kaks kõige suuremat Euroopa riiki, mis ei ole võitnud veel mitte ühtegi
olümpiamedalit!
29 Millisel spordialal võistlesid 2016. a Rio de Janeiro OM-il Kameruni sportlane Hassan N’Dam,
Tai sportlane Amnat Ruenroeng ja Itaalia sportlane Carmine Tommasone? Kuigi ühelgi neist
eriti hästi ei läinud, olid nad mingis mõttes siiski erilised.
30 Vasakpoolsel fotol olev püstiseisev Philadelphia Flyersi hokimängija on sooritanud just oma
karjääri ühe meeldejäävaima hetke – virutanud 1976. a jaanuaris peetud mängus jääle pikali
Valeri Harlamovi. Parempoolsel fotol olev jalgrattur on seni viimane oma koduriigile Tour de
France’i esikoha (samuti 1976) toonud jalgrattur. Mis on nende sportlaste ühine perekonnanimi?

31 Millise pallimängu USA profiliiga esimesel, 2016. hooajal, võistlesid viis võistkonda: Denver
Stampede, Ohio Aviators, Sacramento Express, San Diego Breakers ja San Francisco Rush?
Esimeseks võitjaks krooniti Denver Stampede ning ebatüüpiliselt USA-le selgus võitja juba
põhihooaja 12 mängu järel.
32 Ka Dakari ralli võitja on otsustatud tiimisisese sobinguga. 2014. aastal oli võistluse tollane 10kordne võitja (neist 6 korda mootorratastel ja 4 korda autodel) Stephane Peterhansel ralli
viimasel etapil sunnitud liidrina laskma mööda oma tiimikaaslase, ralli 2004. a võitja
mootorratastel. Kes tuli sellisel moel Dakari ralli võitjaks?

33

Kes on see (pildil) hiljuti kõige
vabavõitlussarjas, UFCs, ajalugu teinud mees?

tähtsamas

34 Millises riigis peetakse maailma suurima osavõtjaskonnaga ultramaratoni Comrades Marathon?
89 km pikkune ning juba 1921. aastast peetav maraton meelitab igal aastal kohale rohkem kui 20
000 osalejat
35 Kes on ainus saksa keelt emakeelena rääkiv/rääkinud suusahüppaja, kes võitnud ühtedel põhja
suusaalade MM-võistlustel mõlemad kavas olnud individuaalvõistlused?
36 Milline riistvõimleja on naiste arvestuses võitnud ühelt olümpialt kõige rohkem medaleid? Ta
võitis 1952. aasta olümpialt seitse medalit, sealhulgas kullad võistkonnaharjutuses ning
individuaalses mitmevõistluses.
37 Milline nendest riikidest, mis 2016. a Rio de Janeiro olümpiamängudelt võitis oma olümpiaajaloo
esimese kuldmedali, on rahvaarvult: a) kõige suurem; b) kõige väiksem?
38 Millise 2008. aastal asutatud Euroopa mootorrattatootja (õigemini mootorrattaosade tootja)
toodanguga on domineeritud viimastel aastatel ringrajasõidu MM-võistlustel Moto2-klassis –
tiitel on võidetud 2011., 2013., 2014., 2015. ja 2016. aastal?
39 Naissportlaste karjäär jätkub ka pärast masektoomiat (rinnaeemaldusoperatsiooni), vähemalt
küsitav sportlane seda tõestab. 2013. aastal operatsiooni läbi teinud tolleks ajaks juba
kaheksakordne tiitlivõistluste medaliomanik lisas pärast seda oma kontole 2015. a MM-ilt kulla
4x400 meetri teatejooksus ning 2016. a OM-ilt pronksi samas distsipliinis. Kes on see Jamaica
veerandmailer, kelle isiklik rekord on nii kõva kui 49,63?

40 Olümpiamängude boikoteerimine oli üsna tõsiselt päevakorral ka 1936. a Berliini mängude
puhul. 1935. a lõpus otsustas USA amatöörspordi föderatsioon ülinapi häälteenamusega siiski
osaleda ja selle peale loobusid boikotiplaanist ka mitmed teised riigid. Osalemisotsuse üks
suurimaid lobimehi oli endine kümnevõistleja ning nüüdne suur ehitusettevõtja, kellele Joseph
Goebbels oli huvitava kokkulangevusena lubanud Saksamaa Washingtoni saatkonna
ehitushanget. Kes oli see tollane oluline tööstur ja spordiametnik?

41 12 sportlast on võitnud kaheksa või rohkem olümpiakulda. Nimetage neist ainus, kelle kõik
kullad (kokku 8) on võistkondlikud. Need pärinevad 1992., 1996., 2000. ja 2004. a mängudelt.
42 Selleks, et hinnata, kuivõrd tuntud oli/on Kaia Kanepi, oleks hea vaadata, kui hästi me tunneme
kedagi, kes saavutanud enam-vähem samapalju kui tema. Vasakpoolsel fotol oleva tennisisti (s.
1988) laeks Suure Slämmi turniiridel on jäänud veerandfinaal, kuhu ta on jõudnud viiel korral
(täpselt sama saab öelda Kanepi kohta), ta on võitnud üksikmängus 2 WTA-turniiri (Kanepi 4)
ning WTA-edetabelis on ta kõrgeimaks kohaks olnud 6. koht (Kanepil 15.). Kes on see tennisist,
keda üks internetikommentaator on nimetanud „Markko Märtini kurjaks nooremaks vennaks“?

43 1982. a meeste korvpalli MM-võistluste parimaks mängijaks (MVP) ei saanud ei nõukogulane, ei
ameeriklane ega ka jugoslaavlane. Mis riiki, mis MM-il pälvis kõigest 9. koha, esindas turniiri
MVP-ks nimetatud Rolando Frazer?
44 Veel käesoleva aasta alguses kuulus naiste 100 m jooksu kõigi aegade edetabeli esikümnesse
lausa kaks valge nahavärviga naist. Kes? Nüüdseks on nad kahjuks sealt juba välja tõugatud.
Milline Colombia jalgrattur lõpetas sel aastal nii Giro d’Italia kui
45
ka Vuelta a España üldarvestuses esikolmikus – Girolt tuli 2.
koht ning Vueltalt 3. koht?

46 Üks suveolümpiamängude suurimaid allakäiguriike viimastel aastakümnetel on Bulgaaria, kes
1980. a OM-il võitis 41 medalit (olles sellega üldarvestuses NSVLiidu ja Saksa DV järel 3.
kohal) ja 1988. a OM-il 35 medalit, ent 2012. a ja 2016. a OM-idelt sai kõigest vastavalt 2 ja 3
medalit (sh ei ühtegi kulda). Kes on Bulgaaria seni viimane suveolümpiavõitja – ta võitis kulla
2008. a OM-il? Ta ei tulnud võitjaks mingil taekwondo või kärestikuslaalomi distsipliinil, vaid
olümpiamängude kontekstis siiski küllaltki prestiižikal distsipliinil.
47 Üks suveolümpiamängude suuremaid edulugusid viimastel aastakümnetel on Suurbritannia.
Pärast seda kui 1996. a Atlanta OM-il võideti „kõigest“ 15 medalit ja sealjuures ainult 1
kuldmedal (!), otsustati asi tõsiselt käsile võtta ning Londoni OM-ilt võideti juba 65 ja Rio de
Janeiro OM-ilt 67 medalit. Kes tõid Suurbritanniale 1996. a Atlanta OM-ilt ainsa kuldmedali?
Olgu öeldud, et kuldmedal võideti samal spordialal, millel võitis olümpiakulla eelmise küsimuse
vastuseks olev Bulgaaria sportlane.
48 Mille pealt võisime 2010. a 11. juulil, eesti ja ka kohaliku aja järgi ca kell 22.56 lugeda teksti
„Dani Jarque siempre con nosotros“ („Dani Jarque on alatiseks meiega“) – igaks juhuks
täpsustuseks, et vastuseks ootame seda, mille peale see tekst oli kirjutatud?

49 Mis on alates 1950. a MM-ist ainus meeste jalgpalli MM-võistluste finaalturniir, kus ei osalenud
ühtegi Ühendkuningriigi (United Kingdom, UK) võistkonda (vastuseks piisab aastaarvust)?
50 Parempoolsel fotol on oma riigi läbi aegade ainus
tennise Suure Slämmi turniiri võitja täiskasvanute
arvestuses (s. 1990). Kes? (1 punkt õige riigi eest)

51 Vehklemises on viimasel ajal sisse seatud totakas kord, mille kohaselt ei ole ühtedel
olümpiamängudel kavas ühe relvaliigi üht mees- ja üht naiskondlikku võistlust. Milline distsipliin
(palun nimetada nii relvaliik kui ka see, kas tegemist meeste või naiste võistlusega) on esimesena
juba kaks korda kärpekirvest tunda saanud (eemal on oldud 2004. ja 2016. a OM-ilt)?
52 Mille eest sai kõige esimese oma ala sportlasena karistuse (ning karistuseks määrati talle koguni
6-aastane võistluskeeld) 2016. a aprillis 19-aastane Belgia sportlane Femke Van den Driessche?
53 Sellel 2006. aastal tehtud fotol on kuulus kolmik, kus kolmiku üks liige on kirstus ja kolmiku
kaks tuntumat liiget esiplaanil kirstukandjad. Aastakümneid varem jagasid nad legendaarset
hetke, mida on kujutatud ka kuulsatel kaadritel. Kes on kirstus olev mees, kes ei ole nende kahe
kirstukandja kaasmaalane ega elanud nendega isegi samal kontinendil?

54 Šveitsi GP Vormel-1 sarjas toimus 1954. aastani Berni lähistel Bremgarten’i ringrajal. Hiljem
viidi see GP üle Prenois´ ringrajale – millises linnas (õigemini ühe suurema linna lähedal) see
asub? Vormel-1 tasemel toimus seal viimane etapp 1984. aastal.
55 2016. a Rio de Janeiro olümpiamängudel tuli kahel alal välja anda rohkem kui üks üht karva
„plaaniväline“ medal. Ujumises juhtus seda koguni kolmel korral: naiste 100 m vabaujumises tuli
välja anda kaks kuld-, meeste 100 m liblikujumises kolm hõbe- ja naiste 100 m seliliujumises
kaks pronksmedalit. Mis oli teine spordiala, mille ühel distsipliinil tuli välja anda kaks
pronksmedalit (üks neist siis „plaaniväline“) – medali pälvisid nii Saksamaa kui Hispaania
sportlane?
56 Mis on rahvaarvult suurim USA osariik, millel ei ole ühtki nelja suure Põhja-Ameerika
profispordiliiga (NFL, NBA, MLB, NHL) klubi? (Olukord ei muutuks ka siis, kui lisada MLS ja
WNBA). Osariigi rahvaarvuks on ca 8,4 miljonit, järgmine säärane osariik on rahvaarvult
küsitavast peaaegu kaks korda väiksem.

57 2016. aastaks on nii meeste ATP World Tour’i kui kui naiste WTA Tour’i peale kokku jäänud
kalendrisse veel ainult üks vaipkattel (carpet) mängitav turniir. Tegemist on WTA Tour’i
turniiriga, mida on traditsiooniliselt peetud septembris või oktoobris, natuke aega pärast USA
lahtisi meistrivõistlusi. Millises Põhja-Ameerika linnas seda turniiri peetakse?
58 Tema eesnimi on Gianluigi, nagu ka tema legendaarsel ametivennal Buffon’il. Tema enda
perekonnanime saamiseks tuleks võtta peamiselt 1970-ndate teises pooles edu nautinud diskotähe
esinejanime eesnimi ja lisada sellele ühe NSVLiidu korvpallimeistriks tulnud võistkonna
koosseisus meistriks tulemise hooajal mänginud korvpalluri perekonnanimi. Kes on see kõigest
17-aastane Itaalia väravavaht, kelle koduklubiks AC Milan ning kes (kõigi aegade noorima
väravavahina) jõudnud esindada juba ka Itaalia täiskasvanute rahvuskoondist?
Vasakul on kujutatud Golden Knights-nimelise jäähokiklubi logo, mis
59
alates hooajast 2017–18 asub mängima NHL-is. Millise tuntud USA
linna, mil seni puudus oma võistkond Põhja-Ameerika suurtes
profiliigades, võistkonnaga on tegemist?

60 Milline nimekas väliskoondise jalgpallur on pärast 1991. aastat alanud perioodil löönud Eesti
meeste koondisele enim väravaid? Muinasajastul (1918–1940), mil kaitsele eriti rõhku ei pandud,
lõi soome jalgpallur Jarl Öhman Eestile 7 väravat, neist tervelt 6 tükki 10–2 lõppenud 1922. a
mängus. Pärast uut iseseisvumist on rekord mängija käes, kes on löönud Eestile 5 väravat. Neli
väravat on löönud mitu mängijat, sh Cristiano Ronaldo.
61 Parempoolsel fotol olev daam on 1967. aastal sündinud šotlanna
Michaela Tabb. Võib üsna julgelt väita, et tegemist on ühe
spordiala kõige tuntuma naisterahvaga. Mis spordiala, mis ka
Eurospordi kanalitel kenasti eetriaega saab?

62 Millise olümpiaala rahvusvaheline alaliit asutati 1993. a juulis Londonis? Alaliidu peakorter
paikneb praegu Austrias Salzburgis.
63 Kui jätta kõrvale väljapool staadioni peetavad maratonijooksud ja käimisdistantsid, siis millised
kaks olümpiamängude kavas olevate kergejõustikudistsipliinide kehtiva maailmarekordi
omanikku ei ole kunagi olümpiamängudel võistelnud? Ühel neist on see võimalus veel täiesti
olemas, teine aga teatas käesoleval aastal lõplikust tippspordist loobumisest.
64 Tour de France´i ajaloos on kuus korda juhtunud, et velotuuri võidab mees, kes ei võitnud sel
aastal ühtegi etappi. Enamik neist jääb kaugemasse ajalukku (Firmin Lambot 1922, Roger
Walkowiak 1956, Gastone Nencini 1960, Lucien Aimar 1966 ja Greg LeMond 1990). Kes on
kuues, ainus 21. sajandil ühegi etapivõiduta tuuri üldvõitja, kelle võitu andis suure panuse üks
etapp, kus ta sai teise koha, ent kus ta peakonkurente edestas mäekõrguselt? Varasemalt oli ta
suutnud siiski ühe etapi võita, Giro d’Italial jõudis finišisse vaid korra ning Vueltal kunagi
esikümnesse üldkokkuvõttes ei jõudnud.

65 Millise aastatel 1916–1957 elanud Vene-Nõukogude jalgpalluri (ründaja) järgi on saanud nime
n.ö klubi, mille liikmeks arvatakse need NSVLiidu või Vene jalgpallurid, kes suutnud karjääri
jooksul lüüa 100 või rohkem väravat? Hetkeseisuga on „klubi“ edukaimad Oleg Blohhin 319 ning
Oleg Protassov 245 väravaga.
66 Milline golfimängija on teenitud auhinnarahade poolest (ta on karjääri jooksul kokku ajanud
enam kui 43 miljonit dollarit) edukaim golfimängija, kes ei ole kunagi võitnud Major-turniiri –
kahel korral on ta olnud puhtalt teine ja veel kahel korral jaganud 2. kohta? PGA Tour’i
turniirivõite on tal kokku 9 ja European Tour’i turniirivõite 11.
67 Ühe rahvusvahelise tiitlivõistluse korraldamine 1976. aastal otsustati anda Iisraelile ning see ajas
harja punaseks peamiselt araabia- ja islamimaadel ning idabloki riikidel, kes otsustasid võistlust
boikoteerida. Mõned boikottijatest otsustasid korraldada võistlusega samal ajal nn. anti-…
(punktiiri asemele käib selle võistluse nimi), mis peeti ära Liibüas, Tripolis ning kus võitjaks tuli
El Salvadori esindus. Millise tiitlivõistluse antiüritusega oli tegemist?
68 2014. a septembri paarismängus küsisime, et kes olid murdmaasuusatamises võiduka Rootsi
teatemeeskonna neljandaks liikmeks Sarajevos ja Calgarys (mõlemal korral olid võistkonnas
Svan, Wassberg ja Ottosson) – õigeks vastuseks oli Kohlberg ja Mogren. Kuna Rootsi
teatemeeskond tuli kuldmedalile ka nii 2010. kui 2014. a OM-il, siis saab esitada analoogilise
küsimuse – kes olid Rootsi teatemeeskonna neljandaks liikmeks vastavalt Vancouveris ja Sotšis
(mõlemal korral olid võistkonnas Hellner, Olsson ja Richardsson)?
69 Rohkem kui keegi teine on see 1980. aastal sündinud mees valitud NBA aasta vahetusmängijaks.
Kolmel korral (2010, 2014, 2016) kuuenda mehe tiitli pälvinud korvpallur juhib ka kõige rohkem
4-punkti rünnakuid NBA-s sooritanute edetabelit (koos play-off’idega on tal neid 53). Kes?

70 Luksemburgi aasta sportlase tiitel on meeste arvestuses enim kordi (6) omistatud loomulikult
Marc Girardellile (1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1996). Aastal 1992, kui Girardelli võitis
Albertville’i OM-ilt kaks hõbemedalit, pälvis tiitli aga hoopis keegi Eugene Berger. Millise
saavutuse eest, millega esmakordselt saadi hakkama 1953. aastal?
71 Nendel suveolümpiamängudel, kus USA on osalenud, on nad medalitabelis tulnud üldjuhul kas
esimeseks või jäänud teiseks (kui arvestada võidetud kuldmedalite arvu). Millisel kahel olümpial
jäi USA aga kolmandaks?
72 Pildil on näha hiljuti surnud maailmakuulsa arhitekti
Zaha Hadid’i üht viimast projekti, staadioni, mille
vorm peaks meenutama dou purjekate purjesid.
Paraku tembeldati see projekt kohe meedias
„Vulvastaadioniks“, mis pani tellijad kukalt
kratsima, kuid praeguseks on ehitus käimas. Millise
riigi teiseks suuremasse linna kerkib see hiidvulva?

73 Milline 2016. a olümpiahõbe ning kahekordne MM-pronks (2011, 2015) kergejõustikus (s. 1983)
kuulus oma riigi täiskasvanute koondisesse 2000. a kriketi MM-võistlustel? Tema käe täpsust ja
jõulisust on oma nahal saanud tunda ka üks tema (kergejõustiklasest) kolleeg: olümpiavõitja,
maailmameister, Euroopa meister ja eksmaailmarekordiomanik.
74 Maailma neli rahvarohkeimat riiki on Hiina RV (ca 1,37 mld.), India (ca 1,29 mld.), USA (ca
324,7 milj.) ja Indoneesia (ca 255,4 milj.). Mis on ainus spordiala, millelt on kõik nimetatud neli
riiki pälvinud olümpiamedali?
75 Eesti aasta sportlasi on valitud alates 1955. aastast. Alates 1967. aastast peetakse eraldi arvestust
mees- ja naissportlaste arvestuses. Kes oli perioodil 1955–1966 ainus Eesti aasta sportlaseks
valitud naissportlane?
76 Millise lipu all võistles 2008. ja 2012. a olümpiamängudel judoka Ricardo Blas Jr. – kõigi
aegade raskeim olümplane (218 kg)?
Vasakpoolsel fotol on jäädvustatud hetk, kuidas 2016. a Rio
77
de Janeiro olümpiamängudel plartsatab üks vettehüppaja
ebaõnnestunud hüppe lõpetuseks vette jalad ja selg ees ning
teenib selle eest 0 punkti. Millise riigi sportlasega selline
õnnetu lugu juhtus?

78 Enamus NFL-i mänge peetakse teatavasti pühapäeval. Millisel kahel nädalapäeval peetakse veel
regulaarselt NFL-i põhiturniiri mänge?
79 2011. a septembris määrati Türgi jalgpalliklubile Feherbahce S.K. mängul toimunud löömingu
eest karm karistus, mis rakendus mängus Manisaporiga. Seekord aga ei piirdutud trahviga või ei
kästud mängida tühjade tribüünide ees (järgmisele mängule saabus nt. ca 41 000 pealtvaatajat),
vaid karistus oli natuke spetsiifilisem. Milline piirang seati klubi kahele järgmisele mängule?
80 Laskesuusataja Michael Rösch (parempoolsel
fotol) on omaaegse Ida-Saksa laskesuusataja
Eberhard Röschi poeg ning 2006. a
olümpiavõitja
meeste
4x7,5 kilomeetri
teatesõidus. Alates 2014. aastast esindab Rösch
aga üht teist riiki, mille saavutused suusaaladel
on väga tagasihoidlikud. Mis riigiga on
tegemist?

VASTUSED
1. Borovik, Všivtseva või Zahkna (op)
2. Vasaloppet (op)
3. Portugal (ih)
4. Martina Navratilova (op)
5. saalihoki (tv)
6. Indianapolis (ih)
7. Ronald Koeman, Olaf Thon (op)
8. Don Quarrie, Sara Simeoni (op)
9. naiste kuulitõuge (op)
10. Iivo Nei (op)
11. jäätants (op)
12. Cornelis „Kees“ Verkerk (ih)
13. Prantsusmaa ja Honduras (op)
14. helikopter (op)
15. Kelly Sildaru (op)
16. Tonique Williams-Darling (tv)
17. Mehhiko (op)
18. Jimmy White (op)
19. Jules Bianchi (op)
20. Klaus Ofner (op)
21. India (tv)
22. India (op)
23. Boavista F.C. (op)
24. Olena Zubrilova (op)
25. Dagmar Hase, Britta Steffen (op)
26. Spiridon (Spyros) Louis (op)
27. Indrek Zelinski, Aalborg (tv)
28. Albaania, Bosnia-Hertsegoviina (tv)
29. poks (op)
30. Van Impe (op)
31. ragbi (ih)
32. Nani Roma (op)
33. Connor McGregor (ih)
34. Lõuna-Aafrika Vabariik (ih)
35. Hans-Georg Aschenbach (op)
36. Maria Gorohhovskaja (ih)
37. Vietnam, Fidži (op)
38. Kalex (ih)
39. Novlene Williams-Mills (ih)
40. Avery Brundage (tv)
41. Jenny Thompson (tv)
42. Carla Suarez Navarro (op)
43. Panama (op)
44. Irina Privalova, Ivet Lalova (tv)
45. Esteban Chaves (ih)
46. Rumjana Neikova (op)
47. Steve Redgrave, Matthew Pinsent (op)
48. Andres Iniesta (alus)särk (op)
49. 1994 (op)

50. Henri Kontinen (Soome) (op)
51. naiskondlik florett (op)
52. mehhaaniline doping (mootor jalgrattas) (op)
53. Peter Norman (tv)
54. Dijon (tv)
55. aerutamine (op)
56. Virginia (op)
57. Quebec City (op)
58. Gianluigi Donnarumma (ih)
59. Las Vegas (op)
60. Davor Šuker (tv)
61. snooker (op)
62. laskesuusatamine (op)
63. Saif Saaeed Shaheen, Kendra Harrison (op)
64. Oscar Pereiro (tv)
65. Grigori Fedotov (ih)
66. Sergio Garcia (op)
67. maleolümpia (op)
68. Anders Södergren, Lars Nelson (op)
69. Jamal Crawford (ih)
70. Mt. Everesti alistamine (op)
71. 1976, 1988 (ih)
72. Qatar (tv)
73. Sunette Viljoen (op)
74. tõstmine (op)
75. Ulvi Voog-Indrikson (op)
76. Guam (ih)
77. Vene Föderatsioon (op)
78. esmaspäev, neljapäev (op)
79. staadionile said ainult naised ja lapsed (tv)
80. Belgia (ih)

