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1.

Kes oli esimene eesti sportlane, kelle dopinguproovist leiti tänavu märtsis Eestis peetud EM-võistlustel
kurikuulsat meldooniumi? Et keelatud aine kogus oli mikroskoopiline, siis võistluskeelust sportlane
pääses, kuid tema saavutatud tulemuse otsustas rahvusvaheline alaliit tühistada. 1 punkt õige spordiala eest.
Millist omalaadsete seas aegade
esimest spordiobjekti näete pildil ⊳ ja
mis aastal see kasutusele võeti? Ajaloost
on teada, et küsitava objekti esimeste
kasutajate seas oli ka eestlasi, näiteks
Alfred, Osvald, Valter, Aleksander jmt.

2.

1 õige, 1 punkt.

3.

4.

5.

Profipoksijana 20 matši pidanud ja neist 17 võitnud Lõuna-Korea kergekaallane Duk-Koo Kim kohtus
13. novembril 1982 Las Vegases WBA MM-tiitlimatšis Ray Manciniga. 14. raundis peatas kohtunik
kahevõitluse, sest Kim polnud enam võimeline jätkama. Kohe pärast matši katkestamist langes korealane
koomasse ning suri neli päeva hiljem. Milline oli tähtsaim muudatus, mis tehti profipoksi matšide läbiviimise reeglites pärast Kimi surma? WBC jõustas selle muudatuse esimesena 1983. aastal, WBA, IBF ja
WBO järgisid sama eeskuju 1987–1988.
Paljudel Itaalia võrkpalliklubidel on olnud
kombeks sagedasti oma nime vahetada – ikka
suurima rahastaja meelehääks. Millises linnas
baseerub klubi, mis kandnud muude seas
nimesid Panini, Philips, Carimonte, Daytona,
Kerakoll, Cimone, Trenkwalder, Parmareggio ja
DHL ning tänavu mängib investeerimisfirma
Azimut logoga särgis? Tegemist on Itaalia
rekordiomanikuga nii meistritiitlite kui ka
karikavõitude poolest. Neil, kel klubi erinevad
nimed vastust silme ette ei too, võiks ehk abi olla
vihjest, et linnas ( kohalik katedraal) või selle
lähistel on endale peakorteri rajanud maailmakuulsad autofirmad Ferrari, Pagani, De Tomaso ja
Maserati.

See 2003. aastal asutatud Hiina sporditarvete firma pani Vancouveri taliolümpial 2010 riidesse ainult Hiina
curlingukoondised, kuid Rio de Janeiro suvemängudel 2016 juba kogu mänge teenindanud personali. Lisaks
valmistati varustust ka mitme riigi olümpiakoondisele (nt Hiina, Kreeka, LAV jmt). Kiiresti arenenud firmale on
tuntumatest sportlastest slogani „One Love Beyond“ all promo teinud ujuja Yang Sun, korvpallurid Kevin Love
ja Stephon Marbury, teivashüppaja Steve Hooker jpt. Milline firma?
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6.

Brasiilias on F1 ajaloos baseerunud vaid üks
MM-sarjas osalenud meeskond. Selle lõi ühe
maailmameistri noorem vend, kes oskas vajaliku
summa raha välja kaubelda kohalikult suhkru- ja
alkoholikooperatiivilt. Tiim tegutses São Paulos
1974–1977, seejärel koliti peakorter Inglismaale Readingisse. 1975–1982 osaleti kokku
119 GP-l ja koguti kolm kohta esikolmikus. Neist
kaks tõi asutaja vend ja ühe tulevane maailmameister. Viimasel hooajal 1982 oldi väljas vaid
ühe autoga, mida roolis brasiillane Chico Serra.
Kirjutage vastuseks selle tiimi esimene, kahest
osast koosnenud nimi. 1 õige, 1 punkt

7.

Eestis populaarne (peetakse nii noorte kui täiskasvanute meistri- ja karikavõistlusi) lauamängude
mitmevõistlus koosneb neljast eraldi spordialast. Nimetage need alad. 3 õiget, 1 punkt.

8.

Eesti parimat naissportlast on valitud alates 1967. aastast, seega selgub tänavu detsembris parim naisatleet juba poolesajandat korda. Enamasti on võidutsenud olümpiakavva kuulunud, kuuluva või tulevikus
kuuluma hakkava spordiala esindaja, kuid kolmel aastal – 1971, 1973, 1991 – nii ei juhtunud. Võitjatest
kaks tegutsesid ühel vesisel spordialal ning võitsid medaleid ka MM- ja EM-võistlustelt (üks neist krooniti
omal alal maailmameistriks esimeste seas), kolmas võistles end legendiks kuival maal, kuid jäi tollase
suure kodumaa piiridesse. Kes on need kolm ägedat mitteolümpialasest naist? 2 õiget, 1 punkt

9.

10.

See enam kui poolteist sajandit tagasi asutatud Baden-Württembergi spordiklubi
(⊳ logo) korraldab koostöös Saksa vehklemisliiduga igal aastal suurt rahvusvahelist meeste turniiri, millel on edukalt kaasa löönud ka Maarjamaa musketärid.
Individuaalselt võisteldakse Erwin Rommeli sünnilinna nime kandva pokaali pärast,
võistkondliku auhinna nimi on Voith-Cup. Tänavu läksid juba 63. korda peetud
võistluse esikohad Prantsusmaale ja Itaaliasse. Eesti parimana oli Nikolai
Novosjolov 307 sportlase seas kuues ja Eesti võistkond sai 31 satsi konkurentsis
üheksanda koha. Mis linnas turniiri peetakse?

Islandi jalgpalliliiga kõigi aegade edukaima klubi nime saab kirja panna kahe tähega. Asutatud 1899,
on küsitav ühtlasi saareriigi vanim jalgpallisats ning võitis oma 26 meistritiitlist esimese just Islandi
esimestel meistrivõistlustel 1912. Esimese sealse klubina osaleti 1964 ka Euroopa meistrite turniiril, kus
valikringis kaotati Liverpoolile kahe mängu kokkuvõttes 1:11. Eesti juurtega Atli Eðvaldsson oli selle klubi
peatreener aastatel 1998–1999, Eestiga lähisidemes olnud islandlane Teitur Thordarson 2006–2007.
Mis klubi (vastuseks piisab kahest tähest)?
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11.

Piltidel on Dominik, Markus ja August. Kaks esimest on olnud tublid laskesuusatajad Itaaliast –
Dominik on võitnud olümpialt pronksi segateatesõidus, nüüdseks karjääri lõpetanud Markus saanud
kaks pronksi suvebiatloni MM-ilt. Kolmandat, lätlase Viktors Lorencsi 1960-ndatel välja mõeldud ja Jüri
Järveti kehastatud „pahalast“ võiks süüdistada hullumeelsetes tegudes. Meie küsime, mis on nende
kolme ühine perekonnanimi?

12.

Kui Eesti Olümpiakomitee (EOK) täiskogul hääletati äsja presidendiks valitud Urmas Sõõrumaa pakutud
täitevkomitee liikmete (kokku 14) ametisse nimetamist, kogus üllatuslikult koguni 101 poolthäält mees,
kes tippsporti pole kunagi teinud ega ka seda juhtinud või juhtimas. Tuntud sporditegelased ja toetajad
jäid tema seljataha, suuremat poolehoidu nautis vaid eurosaadik Urmas Paet. Kes on see 1972. aastal
Tallinnas sündinud mees, kelle kureeritavad spordialad on täitevkomitee liikmena laskesport ja curling?

13.

Millist kabemängu liiki alustatakse sellisest seisust?

14.

Legendaarne hokimees Wayne Gretzky ei alustanud oma
profikarjääri sugugi mitte NHL-is vaid hoopis 1978. aastal
viimaseid hingetõmbeid teinud WHA-s (World Hockey
Association). Hooaja 1978/1979 jooksul jõudis ta mängida
kahes klubis. Milliste linnade klubid?

15.

Aastaid klubijalgpallis Euroopa paremikku kuulunud 1. FFC Turbine
Potsdami naiskond, samuti peamiselt Saksa alamates liigades mänginud
SV Babelsberg 03 meeskond peavad oma kodumänge 1976. aastal
valminud staadionil. Kui pärast Berliini müüri langemist hakkasid IdaSaksa sportimispaikade nimetustest kiiresti kaduma sotsialismiaja
kangelaste nimed, siis küsitav staadion kannab siiani Rosa Luxemburgi
ustava kaasvõitleja nime. Kes oli see pärast surma märtristaatusse
tõstetud saksa sotsialist ⊳ (1871–1919), kelle nimi DDR-is staadionile
anti?
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16.

Kes on see tuntud blogipidaja, kirja- ja
sõjamees, oma spordiala suur entusiast ja
EOK välja antava eriauhinna Eestimaa
Spordihing esimene laureaat 2013. aastal?

17.

Katwijk aan Zee kalurilinnakesest pärit
ründaja on klubijalgpalli lisaks oma kodumaale mänginud ka Inglismaal ja Türgis,
löönud koondises peetud 104 mängus
24 väravat ning võitnud MM-võistlustelt
hõbeda ja pronksi. Meie tahame teada tema
nime, sest just tema lõi 1. juunil 2001 A. Le
Coq Arena esimese ametliku värava.
Küsitavaga häälduselt üsna sarnast liignime kandev eestlane on samal platsil
löönud koondise eest kaks väravat.

18.

Tänavu möödus 20 aastat esimese ja seni ainsa eestlase osalemisest NBA draftis. Kas mäletate, milline
klubi valis Martin Müürsepa 1996. aastal drafti esimeses ringis 25-ndana? See, 1974. aastal asutatud
klubi on küll kaks korda tulnud oma konverentsi võitjaks, kuid NBA meistritiitel neil seni veel puudub.
Oma senise sportlastee suurima võidu saavutas
septembris 23-aastaseks saanud tennisist
tänavu ning ühtlasi oli see esimene suur võit ka
tema kodumaale. Ta on oma tennisistikarjääri
jooksul võitnud kolmel korral maailma esikümne
tennisisti (Sara Errani, Garbiñe Muguruza,
Angelique Kerber). Suure slämmi turniiridel on
tema parimaks olnud Wimbledoni neljas ring
(2013) ning WTA edetabelis kõrgeim koht 27.
(2016). ⊳ Kes on pildil?

19.

20.

Kuulete ühe igakevadise suurvõistluse teemalauluks loodud muusikapala. Laulukirjutajal Dave Logginsil
valmisid loo viis ja sõnad 1981. aastal pärast võistluse külastamisest saadud tundepalangut ning alates
1982. aastast on see lugu CBS-i teleülekannetes kindla koha leidnud. Küsitava võistluse esimene võitja
oli 1934. aastal Horton Smith, tänavu võidutses Danny Willett, kõigi aegade rekordimehel on kuus võitu
aastatest 1963–1986. Millisele võistlusele muusikapala on pühendatud? 1 punkt õige spordiala eest.

NB! VIIGILAHUTUS

21.

Garri Kasparov ja Anatoli Karpov madistasid aastatel
1984–1990 maailma maletrooni pärast kokku viies
matšis. Nende matšide kestel mängisid nüüdisaja
malegeeniused kokku 144 partiid. Mitu neist partiidest
lõppesid viigiga? Pluss-miinus 5 partiid = 1 punkt.
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22.

Rio de Janeiro olümpial hõbeda võitnud Itaalia võrkpallimeeskonda kuulus ka kolm nn võõrleegionäri, kelle
kõigi üks lähisugulane on samuti kunagi olümpiamängudel edukas olnud. Olegi isa Jaroslav sai 1988.
aastal Soulis N Liidu koondises hõbeda, Ivani papa Vjatšeslav tuli 1980. aastal Moskvas koos meie Viljar
Looriga olümpiavõitjaks ja Osmany onu Alberto võitis 1976. aasta Montreali mängudel kaks kuldmedalit
kergejõustikus. Nimetage nende võrkpallurite liignimed. 2 õiget, 1 punkt.

23.

Nii USA kui ka Belize kodakondsust omav
neiu oli Rio de Janeiro suvemängude üks
valitsejannasid, saades naistest Katie
Ledecky kõrval teisena neli olümpiakulda.
Margus Hundi praegusest kodu-linnast
Columbusest pärit võimleja on lühikese
karjääri jooksul tulnud 10-kordseks
maailma-meistriks. Rios sai temast kuues
naisvõimleja, kes saanud mitmevõistluses
kulla nii olümpial kui ka MM-võistlustel ja
kõigi aegade neljas naine, kes võitnud ühe
olümpiatsükli vältel mitmevõistluse kõigil
peamistel tiitli-võistlustel. Rio mängude
lõpu-peol kandis ta USA lippu. Kes ?

24.

Šotimaa jalgpalli kõrgliiga on tiitlikonkurentsi poolest ilmselt maailma üks igavamaid. Alates 1986.
aastast on kõik meistritiitlid omavahel jaganud Glasgow’ satsid Celtic ja Rangers. Kuid milline klubi
eksitas neid viimati, hooajal 1984/1985? Celtic jäi tookord meistrist maha 7 ning Rangersi eest
pronksikoha napsanud Dundee United juba 12 punktiga. Klubi kannab hüüdnimesid The Dons ja The
Reds, meister on oldud neljal, karikavõitja seitsmel korral. Klubi staadioni nimi on Pittodrie Stadium.

25.

26.

⊳ Selles linnas on Rahvusvahelise

Kelgutamisföderatsiooni (FIL)
peakorter. Linnast 5 km kaugusel
asub sügav liustikujärv Königssee,
mille kallastel kõrgub peale Saksamaa kolmanda mäetipu Watzmanni
ka kuulus bobi- ja kelgurada. Selles
linnas on sündinud kelgutamise
suurkuju Georg Hackl ja sealse klubi
liige on teine kõva kelgumees Felix
Loch. Sealt on pärit Kraftwerki liige
Karl Bartos ja seal veetis meeldivalt
aega füürer Adolf Hitler isiklikult.
Mis linnast on jutt?

Tänavu juhtus nii, et ühe spordiala 51. Eesti meistrivõistluste autasustamistseremoonia algas Põlvamaal
Nohipalos alles öösel kell 1.30. Individuaalsel võistlusel oli meeste seas (21 osalejat) võiduaeg 1:08.13,
naistel (12 osalejat) 1:02.59. Millise spordiala parimad uue päeva teisel tunnil medalid kaela said?
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27.

See legendaarne briti võidusõitja sai 1960. aastatel ühelt kaunilt neidiselt käepalumisel korvi, kuna
noorik väitis, et ta ei taha varakult leseks jääda. Küsitav tuli motoringrajasõidus aastatel 1961–1967
üheksakordseks maailmameistriks, olles seejuures esimene, kes võitnud 500-kuubikuliste klassis neli
MM-tiitlit järjest (1962–1965). Üliohtlikul Mani saare võidusõidul kogus ta 14 esikohta. Proovitud sai
ka F1, kus 50 etapi kokkuvõttes jäi parimaks 1972. aasta Itaalia GP teine koht. Võistlusrajal mees
siiski ei surnud, vaid hukkus 1981. aastal tavaliikluses laupkokkupõrkes veoautoga, 40-aastaselt nagu
mustlane oli talle kunagi ennustanud. Kellest on jutt?
2018. aasta taliolümpiamängude lähenedes on Lõuna-Koreas hakatud
panustama seni sealmaal tagasihoidlike saavutustega spordialadesse,
näiteks laskesuusatamisse. Värvatud on esimene võõrleegionär, venelanna.
Hantõ-Mansiiskis resideeruva 32-aastase daami kirkaimaks autasuks on
seni MM-i teatekuld 2009. aastast, mille ta sai paradoksaalselt just oma uue
kodumaa tähtsaimas talispordikeskuses Pyeongchangis. Samasse hooaega
jääb ka tema seni ainus MK-sarjas võidetud etapp, jälitussõit Anterselvas.
2010. aasta olümpial jäi küsitav sprindis napilt medalita, tänavuselt suvebiatloni MM-il Otepääl kuulusid talle aga hõbe ja pronks. Kes? ⊳

28.

Vastusesse võib märkida kas neiupõlve- või praeguse nime.

29.

Nimetage meeste jalgrattaspordi kolme suurtuuri – Tour de France, Giro d’Italia ja Vuelta a España –
tänavused võitjad. Kõik nad on erinevatest riikidest ja tiimidest, kaks 31-aastased ja üks 26-ne.
2 õiget, 1 punkt.

30.

Novak Djoković pole tennise ainuke naljamees. Publikut mõistab
näidismängudel naerutada ka see veteran, kel on suure slämmi
turniiride parimate saavutuste loetelus omapärane statistiline
järgnevus: Prantsusmaa lahtiste finalist (1988), Wimbledoni poolfinalist (1986), USA lahtiste veerandfinalist (1986) ja Austraalia
lahtiste neljas ring (1985). Kes?

31.

Olümpiamängude ujumisfinaalides on sellega individuaalselt
hakkama saanud vaid Tom Malchow, Deniss Silantjev, Justin
Norris, Anatoli Poljakov, Ian Thorpe, Pieter van den Hoogenband,
Chad Le Clos ja Joseph Schooling. Millega need kaheksa ujujat
uhkeldada võivad?

32.

Eesti laskureid esindas Rio de Janeiro olümpial püstolilaskur Peeter Olesk, kes tegi kaasa olümpiakiirlaskmises. Mitmelt meetrilt kiirlaskurid viie märklaua pihta kõmmutavad? NB! Vaid 2 punkti küsimus!
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33.

Manchester Unitedi ja Müncheni Bayerni vahel 26. mail 1999 Barcelonas peetud UEFA Meistrite liiga
finaali mäletatakse hästi siiamaani. Ole Gunnar Solskjær kirjutas end Camp Nou murul inglise klubi
võiduvärava lööjana üleaja kolmandal minutil igaveseks jalgpalliajalukku. Ent norralase tabamus oli
selle mängu kolmas värav. Kes lõid esimesed kaks väravat? 1 õige, 1 punkt.

34.

Tänapäeval jagatakse males maailmameistritiitleid vaid FIDE egiidi
all, kuid aastatel 1993–2004 mängiti neli korda välja ka PCA
(Professional Chess Association) MM-tiitel. Kolmel korral neljast
võitis PCA eestvedaja Garri Kasparov, alles 2004 sai veidi kaheldava
väärtusega tiitli endale üks teine mees. Šveitsis Brissagos peetud
14-partiilises matšis alistas küsitav ungarlase Peter Leko. Kaks
aastat hiljem krooniti toonast võitjat ka FIDE MM-tiitliga. Praegu on
ta maailma edetabelis teisel kohal. Kellest on jutt?

35.

36.
37.

Golfimängus juhtub haruharva, et mängija teeb par 5 rajal hole-inone’i või saab par 6 rajal palli auku kahe löögiga (teisisõnu 4 lööki
alla pari). Millise linnu järgi sellist tulemust tuntakse?

See riietusesemega sarnanevat perekonnanime kandev Poola jalgrattur on tuntud tubli mägironijana.
Tour de France’il on ta kahel aastal (2014, 2016) kandnud mummulist särki võistluse lõpuni, Giro d’Italial
olnud kokkuvõttes kolmel korral esikümnes (viimati tänavu) ja Vueltal jõudnud 2015. aastal koguni
kolmandaks. Tänavu tuli ta Poola meistriks ja võitis olümpial Rios pronksi. Kellest on jutt?
⊳ Pildil on õde-venda, kes mõlemad saavutanud

olümpiakulla. Õeraas (sünd. 1964) sai sellega
hakkama 20-aastasena, temast vaid aasta
vanem vennas aga alles tosin aastat hiljem,
1996 Atlantas. Mõlemad on tulnud ka ühe korra
maailmameistriks ning praegu tegusad oma
lemmikala kommenteerimisel erinevates
telekanalites. Mis on nende ühine liignimi?
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38.

Juba aastast 2006 eksisteeriv, kuid alles paaril viimasel aastal tõeliselt tulemuslikult tööle hakanud FIFA
sõltumatu eetikakomitee esimene juht polnud mitte mõni jurist või teenekas jalgpallitegelane vaid hoopis
ühe teise suure spordiala kahekordne olümpiavõitja. Tema tööaeg FIFA-s jäi siiski lühikeseks, sest kui
tema kodumaa otsustas kandideerida jalgpalli MM-võistluste finaalturniiri saamiseks, liitus mees selle
korraldustiimiga. MM jäi küll vaid unistuseks, kuid suurte võistlustega toimetamist on küsitav juhtinud ka
hiljem ning aastast 2015 on ta koguni ühe rahvusvahelise alaliidu president.
Kes oli FIFA eetikakomitee esimene juht?

39.

Originaalnime keerulise häälduse tõttu kutsuvad soomlased
teda Tero Kettuneniks või lihtsalt Teroks, Norras tuntakse
teda jälle kui Terje Gunderseni. Mõlemas riigis on mees tihe
külaline, kuid tema elupaik on hoopis Prantsusmaal, SaintÉtienne’is. Kes on see etoloogias kõrghariduse omandanud
13-kordne maailmameister, kes kümme aastat tagasi
Eestis peetud EM-ilt sõitis koju kulla ja hõbedaga ning tuleb
2017. aastal siia eeldatavasti uute medalite jahile?
1 punkt õige spordiala eest.

40.

Mis aasta? +/- 1 aasta = 1 punkt
• Jalgpallis tuli Inglise karikavõitjaks esmakordselt Southampton FC, Itaalia meistriks krooniti 27 aastat
pärast Superga lennukatastroofi Torino FC ja ENSV-s said kulla kaela Tallinna Dvigateli vutimehed.
• Phoenix Suns mängis esmakordselt korvpalliliiga NBA finaalis; lagunes NBA-ga konkureerinud ABA.
• Rattaspordis oli Belgia aasta: Touri võitis Lucien van Impe ja maantee-MM-i Freddy Maertens.
• Eesti aasta parim naissportlane oli laskur Liivi Erm.
• Sündisid Michael Ballack, Kajsa Bergqvist, Aleksei Budõlin, Jennifer Capriati, Tim Duncan, Ronaldo,
Kristjan Kais, Patrick Kluivert, Tatjana Lebedeva, Ruud van Nistelrooij, Judit Polgár, Mark Webber jpt.
• 22. mail tapeti Reno (USA) lähistel Mustangi rantšos Argentina poksikuulsus Oscar „Ringo“ Bonavena.

41.

2015. aasta neljal võistlusel PX61 AYK, edasi kuni aasta lõpuni ja ka tänavu esimesed viis kuud PX15 HTE
ning alates juunist PX12 CPZ. Milliste Eesti sportlastega on need tähtede ja numbrite kombinatsioonid
seotud? 1 õige, 1 punkt.

42.

43.

Eesti Kergejõustikuliidu poolt naiste teivashüppe rekordnormiks kinnitatud
3.50 alistus 22. augustil 1997 Kaunases esimesena just temale. Kokku
parandas küsitav rekordit sees ja väljas kokku 10 korda, viies selle 3.90-le.
Eesti meistrivõistlustelt võitis ta lisaks oma põhialale medaleid ka
kaugushüppes, seitsmevõistluses ja tõkketeatejooksus. ⊳ Kes?

2018. aasta jalgpalli MM-võistluste maskoti selgitamiseks korraldatud konkurss pidi FIFA.comi teatel
lõppema eile, 21. oktoobril. Kolme lõppvooru jõudnud loomakuju seast said vene vutifännid kuu aja
jooksul välja valida selle ühe ja õige. Teadmata enne tänase mängu trükkiminekut viimast valikut,
küsime, kes olid esikolmikusse ehk finaali jõudnud (vuti)loomad? 2 õiget, 1 punkt.
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44.

See Itaalia jalgpallikoondisega maailmameistriks tulnud edurivimees pani oma vutikarjäärile punkti
tänavu kevadel. Alates 1994. aastast tagus ta raha eest palli Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani,
Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Müncheni Bayerni, AS Roma, Genoa, Juventuse, Al Nasri
ja viimased kolm hooaega Verona eest. 2008. aastal Bundesligas ning 2006. ja 2015. aastal Serie A-s
edukaima väravaküti tiitlit teeninud 38-aastane kesktormaja lõi liigas ja koondise eest mängides kokku
324 väravat. Populaarse eesnimena on kasutusel ka tema perekonnanimi. Kes?

45.

Kellele kuulsatest vene võimlejatest püstitati
2007. aastal Belgorodi õppe- ja spordikompleksi (seegi kannab võimleja nime!)
ette selline ausammas (piltidel eest- ja
kõrvaltvaates )? Aastatel 1992–2004
kogutud 7 olümpiamedalit (sh 2 kulda;
mõlemad eri kõrgusega rööbaspuudel),
20 MM-võistluste medalit (sh 9 kulda) ja
20 EM-võistluste medalit (sh 13 kulda) olid
sportlanna sünnilinna juhtidele monumendi
püstitamiseks piisav argument. Küsitav on
alampolkovnik erus, tänavu veebruaris
määrati ta AKSK ülema esimeseks asetäitjaks. Aktiivselt on küsitav kaasa löönud
võimupartei Ühtne Venemaa ettevõtmistes
ja kampaaniates.

46.

Rahvusvaheline Maadlusföderatsioon (FILA) valis eelmise aastatuhande lõpuks XX sajandi parimad
maadlejad. Kes valiti parimaks kreeka-rooma ja kes vabamaadlejaks? Vihjeks niipalju, et mõlemad on
kandnud olümpiamängudel avatseremoonial oma riigi lippu (üks neist koguni kahe riigi oma) ning pole
olümpiakonkurentsis piirdunud vaid ühe medaliga. 1 õige, 1 punkt

47.

Eesti korvpallisõbrale on Selma Multer (1928) ja Tõnno Lepmets (1938–2005) kahtluseta tuntud nimed.
Eesti korvpalliveteranidel on kombeks hooaja lõpuüritusel võistelda nimetatud kahe korvpallilegendi
karikatele. Tänavu võidutsesid naistest Kai Lass ja meestest Gert Hendrikson. Mida karika võitmiseks
teha tuleb?

48.

Eestlased said 2008. aastal tänu Tiidrek Nurmele lahti
1500 m jooksu „habemega“ Eesti rekordist (Mart Vilt 1966),
põhjanaabritel soomlastel on aga olümpiakavva kuuluvate
kergejõustikualade vanim rekord endiselt pärit XX sajandi
60. aastatest. Tänavu 23. juunil sai Pertti P. ⊳ Kuortanes
püstitatud meeste rekord 48-aastaseks. Olgu öeldud, et
Eesti rekord sel alal on Soome omast parem, ehkki on
püstitatud samuti eelmisel sajandil. Kahe maailmasõja
vahel tõi Vilho T. soomlastele sellelt alalt koguni kolm
olümpiamedalit (1+0+2), autasuta pole sama ala olümpiajõuproovil jäänud ka eestlased. Milline kergejõustikuala?
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49.

Tänavu juhtus Eesti tennisemeistrite selgitamisel nii,
et ühel kenal naispaaril õnnestus kuld võita nii
veteranide konkurentsis kui ka absoluutses
arvestuses. Paari noorem liige (sünd. 1980, pildil
paremal) võitis lisaks hõbeda üksik- ja pronksi
segapaarismängus. Oma paarilisest kümme aastat
vanem, kaks korda ka üksikmängus Eesti meistriks
kroonitu (vasakul), täiendas oma medalikogu
hõbedaga segapaarismängus. Kes on tennisistid?
1 õige, 1 punkt

50.

Küsime esimest naisujujat, kes hoidis üheaegselt enda käes kõiki vabaujumise (100 m–1500 m)
maailmarekordeid ja lisaks veel 200 m kompleksujumise rekordit? Kõik need sai ta enda valdusse
ajavahemikus detsember 1971 – september 1972. Küsitav sündis 1956. aastal Sydneys, kuid esimesed
eluaastad veetis Fidžil. Müncheni olümpialt võitis ta kolm kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi, kogu karjääri
jooksul püstitas kokku 11 maailmarekordit. Maailma parim naissportlane 1971 ja Aasta Austraallane
1972 lõpetas tippspordiga vaid 17-aastaselt.

51.

Alates 2010. aastal peetud 1. noorte olümpiamängudest on seda olümpiamängudel teinud seitse inimest,
kolm meest ja neli naist. Mille ühisega on David Lim (Singapur, ujumine), Angelika Neuner (Austria,
kelgutamine), Eric Farrell (Suurbritannia, aerutamine), Anastassia Popkova (Venemaa, mäesuusatamine),
Rongxiang Li (Hiina, kergejõustik), Sandra Alise Lyngstand (Norra, murdmaasuusatamine) ja Adriana
Santos (Brasiilia, korvpall) end olümpiaajalukku kirjutanud?

⊳ See 22-aastane hollandlane on praegu motokrossis MM-i

52.

MX2 klassis suveräänne valitseja, maailmameister aastatel
2012, 2013 ja 2016. Kui just vigastused teda võistlustelt
eemal ei hoia, siis tuleb ja võidab küsitav mees sisuliselt
kõik sõidud. Näiteid: tänavu osales ta 30 sõidul ja võitis
neist 28, lisaks oli korra teine ja korra kolmas. 2014. aasta
MM-il jäi hollandlane küll kokkuvõttes teiseks, kuid võitis
osaletud 26 sõidust 22. Kellest on jutt?

53.

Herzogenaurach (Saksamaa) on tuntud kui sporditarvete suurfirmade Adidase ja Puma kodupaik.
1973. aastal sai Adidase peakorterist alguse ka ujumisriiete üks tuntumaid brände. Selle brändi
ujumisrõivaid kannavad nüüdisaja suurkujudest näiteks Rūta Meilutytė, Rebecca Soni, Julia Jefimova ja
Katinka Hosszú. Praegu asub brändi peakorter Itaalias Tolentinos, Kaug-Idas esindab seda Jaapanis
paiknev Descente Group. Mis brändist on jutt?

54.

Eesti olümpiakoondis oli Rio de Janeiro olümpial nii tubli, et esikahekümnes jäi meie sportlastel täitmata
vaid kolm kohta – esimene, teine ja ....... Mitmes koht Eesti seekordses olümpiabilansis puudus?
Pluss-miinus 2 kohta = 1 punkt
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Venemaa hokimängijast Aleksandr Ovetškinist sai tänavu
kevadel kuues mängija, kes visanud NHL-is kuuel või
enamal hooajal vähemalt 50 väravat. Sama saavutus oli
juba varem oma karjäärist ette näidata Marcel Dionne’il,
Guy Lafleuril ja Mario Lemieux’l. Kahel hokimehel on
vähemalt 50 väravaga hooaegu olnud aga koguni üheksa.
Üks neist on loomulikult legendaarne Wayne Gretzky, kuid
kes on teine, samuti kanadalane? ⊳ Tänaseks 59-aastane
paremäär mängis kogu oma karjääri ühe idaranniku klubi
eest ning võib end mainitud kategoorias pidada Gretzkyst
kraad kangemakski meheks, sest tema 50+ väravaga
hooajad tulid kõik järjest aastatel 1978–1986 ning aitasid
klubil neljal hooajal järjest ka Stanley karika võita.

55.

56.

BC Kalev/Cramo lõpetas korvpalli VTB Ühisliiga seitsmenda hooaja sel kevadel 8 võidu ja 14. kohaga,
edestades vaid kahte klubi. Üks neist kogus 7 võitu ja teine vaid 1 võidu. Mis linnade klubid? Mõlemad
linnad on oma vabariigi pealinnad, uuel hooajal lööb neist samas liigas kaasa vaid too 7 võiduga klubi.
1 õige, 1 punkt

57.

Sel perepildil on endised tippsportlased, kes
võivad kodus oma 10-aastasele pojale Dylan Paulile
mängimiseks ritta laduda koguni 11 ühe ja sama
spordiala olümpiamedalit, mis võidetud kolmedelt
erinevatelt mängudelt. Viis neist medalitest on
54-aastase ema ja kaks 58-aastase isa kullad. Pere
on ühe spordiakadeemia ja produktsioonifirma
omanik ning tunneb end kodus nii Ameerikas kui ka
Euroopas. Paari pulmapidu peeti 1996 pruudi kodumaal, kus abiellunute korteeži tervitasid tänavatel
temakese tuhanded austajad.
Kes on need olümpiavõitjad?
1 õige, 1 punkt

58.

Mullu septembris Šveitsis Bruggis toimunud 24 tunni jooksul sündis uus Eesti tippmark – ööpäevaga läbis
üks kolmekordne maailmameister joostes 232 km ja 433 m. Aastast 2007 Peeter Vennikase nimele
kuulunud senise rekordi lõi Julianus Inkasso juristi ja Julianus Grupi juhina töötanud ning 2014. aastal
Põlvamaa parimaks sportlaseks tunnistatud mees üle enam kui kaheksa ja poole kilomeetriga.
Kes sai rekordi enda nimele?

59.

Euro 2016 finaalturniiril pälvisid sama nime kandvatest jalgpalluritest kõige rohkem tähelepanu kindlasti
Éderid, kes mõlemad lõid oma meeskonna (vastavalt siis Itaalia ja Portugali) kasuks värava. Finaalturniiri
mängijate kõige populaarsem perekonnanimi esines aga neli korda. Kõik neli mängisid ühes meeskonnas,
kusjuures üks neist oli ka turniiri ühe suurema üllatuskoondise kapten ja teine lõi meeskonna eelviimases
kohtumises seekordsel EM-il avavärava. Milline perekonnanimi? 1 punkt õige koondise eest.

___________________________________

10. TARTU SPORDIMÄNG * 22.10.2016 _______________________ F-II
Toivo Kivimets, Matis Song & Aare Oja

60.

Korvpalliliigas NBA oli San Antonio Spurs 1. novembril 2015 võõrsil 95:87 üle Boston Celticsist. Spursi
Suure Kolmiku (Big 3) Tim Duncani, Manu Ginobili ja Tony Parkeri jaoks oli see 541. võiduks, mis tähistas
uut NBA rekordit. Senine tippmark 540 võitu kuulus mainekale Celticsi triole. Selle kolmiku üks liige oli
Larry Bird, kes olid ülejäänud kaks, valge ja must? 1 õige, 1 punkt

61.

Kes on see „meeldiv“ „härrasmees“ pildil?

62.

Tuleval aastal oma asutamise 200. aastapäeva tähistav maailma
vanim sporditarbeid sh jalgpalle tootev firma varustab vutipallidega Inglise liigat ja liiga karikaturniiri (just selles sarjas ja
selle firma palliga lõi Ragnar Klavan oma esimese värava
Liverpooli särgis!), samuti Šoti kõrgliigat (Premier) ja liiga
karikasarja ning Aasia meistrivõistlusi, Singapuri S-League'i ja
Venemaa karikavõistlusi. Lisaks jalgpallivarustusele (koondistest
on seda kasutamas El Salvador) toodab Huddersfieldist alguses
saanud firma kõike vajalikku veel netballi ja ragbi harrastajatele.
Mis firma?

63.

2015. aasta hooajal käis tribüünidel oma silmadega Eesti jalgpalli meistriliiga mänge vaatamas
rekordilised 58 536 pealtvaatajat. Ühele Inglise Premier League'i klubi staadionile mahuks see Eesti
mõistes kenake rahvahulk lahedalt korraga ära ja 1896 kohta jääks veel ülegi. Inglismaa suuruselt
kolmas staadion valmis 2006. aastal ning kuulub 13-kordsele Inglismaa meistrile ja 12-kordsele
karikavõitjale. Millise klubi staadion?

64.

65.

Kui raadio näitaks pilti ⊳, oleks see
paar argipäeviti Vikerraadios pärast
kella 11-seid uudiseid alati reipalt
tegutsedes meie silme ees. Noorsand
on MyFitnessi spordiklubi hinnatud
treener, daam aga kujundanud
muusikaliselt kümneid kuuldemänge,
teatrietendusi ja telelavastusi.
Kes on pildil? 1 õige, 1 punkt

Seda hümni mängiti olümpia-ajaloos esimest korda võitja auks Rio de Janeiros. Suvemängudel on see
1970. aastal iseseisvunud riik osalenud alates 1956. aastast 12 erineval spordialal ning vahele on jäänud
vaid 1964. ja 1980. aasta mängud. Talimängudelegi on kolmel korral oma esindaja võistlema saadetud.
Kaks korda on avamisel riigi lippu kandnud nii murdmaasuusataja kui ka judomaadleja. Millise riigi hümn?

10. TARTU SPORDIMÄNG * 22.10.2016 ________________________________________________ V A S T U S E D
P Õ H I T U R N I I R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Margus Silbaum, jõutõstmine (klassikalise jõutõstmise EM peeti märtsis 2016 Tartus)
(TK)
2. Olümpiaküla 1932 (Los Angelese mängudel)
(TK)
3. Raundide arvu vähendati 15-lt 12-le
(TK)
4. Modena
(TK)
5. 361˚
(TK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Copersucar-Fittipaldi (asutas Emerson Fittipaldi vend Wilson)
(TK)
7. male, kabe, koroona, lauatennis
(MS)
8. Luule Tull (1971, motosport), Illa Raudik (1973, allveesport), Kristina Nurk (1991, allveesport)
(TK)
9. Heidenheim (klubi Heidenheimer Sportbund 1846 e.V.)
(TK)
10. KR (Knattspyrnufélag Reykjavíkur), tõlkes Reykjaviki Jalgpalliklubi
(TK)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Windisch (kaks Itaalia laskesuusatajat ning tegelane Kaljo Kiisa mängufilmis Hullumeelsus)
(TK)
(TK)
12. Kristjan Järvi (dirigent)
13. türgi kabe ehk dama
(MS)
(MS)
14. Indianapolis (Racers) ja Edmonton (Oilers)
15. Karl Liebknecht (Karl-Liebknecht-Stadion)
(TK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Martin Plaser
(MS)
17. Dirk Kuyt (sarnase hääldusega perenimega eestlane Mattias Käit)
(TK)
18. Utah Jazz (kauples oma valiku kohe edasi Miami Heatile)
(TK)
(MS)
19. Monica Puig (Rio de Janeiro OM-i võitja tennise naiste üksikmängus)
20. aprillikuine golfi US Masters (Augusta, Georgia)
(TK)
21. 104 viiki (Kasparov võitis 21 ja Karpov 19 partiid)
(TK)

K A H E K S A N D I K F I N A A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(MS)
22. Oleg Antonov, Ivan Zaitsev, Osmany Juantorena
23. Simone Biles
(MS)
24. Aberdeen FC
(MS)
25. Berchtesgaden
(MS)
26. orienteerumine (öine tavarada)
(TK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Mike Hailwood
(MS)
28. Anna Frolina (neiuna Bulõgina)
(MS)
29. Vincenzo Nibali (Itaalia, Giro), Chris Froome (Suurbritannia, Tour), Nairo Quintana (Kolumbia, Vuelta)
(MS)
30. Henri Leconte
(MS)
(TK)
31. edestanud individuaalala olümpiafinaalis Michael Phelpsi
32. 25 meetrilt
(TK)

V E E R A N D F I N A A L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(TK)
33. Mario Basler (Bayern, 6. minutil) ja Teddy Sheringham (Manchester United, 90+1)
34. Vladimir Kramnik
(MS)
35. condor (kondor)
(MS)
(MS)
36. Rafał Majka
37. Miller (Cheryl ja Reggie)
(TK)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(TK)
38. Sebastian Coe (praegune IAAF-i president)
39. Thierry Gueorgiou [ingl k. tjɛʁi ʒɔʁʒu; vene k. Жо́ржиу või Жоржу], orienteerumine
(TK)
40. 1976
(MS)
(TK)
41. Ott Tänak – Raigo Mõlder (nende ralli-Fordi registreerimisnumbrid)
42. Merle Kivimets
(TK)
43. kass, tiiger ja hunt
(TK)

POOLFINAAL

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

44. Luca Toni
(TK)
(TK)
45. Svetlana Horkina
46. Aleksandr Karelin (kreeka-rooma maadlus, 3xOV), Aleksandr Medved (vabamaadlus, 3xOV)
(MS)
47. sooritada vabaviskeid (25 viset järjest)
(TK)
(TK)
48. kolmikhüpe (Pertti Pousi hüppas 1968 täpselt 17.00), olümpiamedalist oli Vilho Tuulos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49. Piret Ilves ja Liina Suurvarik
(TK)
(MS)
50. Shane Gould
51. treenerite olümpiavande andjad nii noorte kui „päris“ tali- ja suveolümpiamängudel
(TK)
52. Jeffrey Herlings
(MS)
(MS)
53. Arena
54. 15. koht
(AO)

FINAAL

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

55. Mike Bossy (New York Islanders)
(TK)
(TK)
56. BC Astana (Kasahstan) ja Tbilisi VITA (Gruusia)
57. Nadia Comăneci (Rumeenia, olümpiavõitja 1976 ja 1980) ja Bart Conner (USA, olümpiavõitja 1984) (TK)
58. Silver Eensaar (kolmekordne maailmameister rogainis)
(TK)
59. Williamsid Walesi koondises: Ashley Williams (c), Owain Fôn Williams, George Williams, Jonny Williams
(TK)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60. Kevin McHale ja Robert Parish
(TK)
61. Tyson Fury (poksi raskekaalu maailmameister)
(MS)
62. Mitre
(TK)
63. Londoni Arsenal (Emirates Stadium, istekohti 60 432 pealtvaatajale)
(TK)
(TK)
64. Martin Kõrv ja Viive Ernesaks (ERR-i virgutusvõimlemise saade)
65. Fidži (esimese medali ja kohe kuldse tõid ragbimängijad)
(TK)
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