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1. ROKi liikmete hulgas on 80 riiki, kes ei ole veel võitnud ühtegi olümpiamedalit. Milline
olümpiamedalita riikidest on osalenud olümpiamängudel kõige enam – kokku 29 korda
(20 suveolümpiat + 9 taliolümpiat)? Küsimuses võib teha ka väikese möönduse – üks medal
on riigil siiski: OM-i kunstikonkursil sai 1924. aastal Julien Médecin Eesti
jalgpallikoondiselegi tuttava rahvusstaadioni kavandi eest arhitektuurivõistlusel
pronksmedali.Olümpiadebüüdi tegi küsitav riik 1920. aastal.
2. 2012. aasta Londoni Olümpiamängude logo
(pildil), mille kujundas 400 000 naela eest Wolff
Olins, osutus üsna diskuteeritavaks ja
mitmetitõlgendatavaks. Vandenõuteoreetikud
seostasid logo otsekohe sionismiga ning briti
ajalehed The Guardiani eestvedamisel ühe tuntud
teletegelase teatud tegevusega. Milles seisnes
logoga seotud poleemika ja millist teletegelast
sellega seostatakse? Vastuseks piisab idee
kirjeldamisest.
3. „Ma ei tahaks oma teenistust avalikult välja tuua, kuid keskmise palga saab ikka kätte,“
lausus üks endine suusahüppelegend (2xMM kuld individuaalselt ja 36x MK etapivõitja), kes
nüüd teenib leiba edukalt õmblejana. „Enam kui 400 € maksva hüppekombinesooni
valmistamine on keerukas, sest arvestada tuleb sportlase eripärade, lennuasendi,
aerodünaamika ja muuga,“ vahendas ERR Sport eduka õmbleja tegemisi ning lisas, et küsitav
õmbles oma abikaasale ka pulmadeks kleidi. Kellest käib
jutt?
4. Näete oma riigi tulevast politseiohvitseri, kes tänavu suvel
astus ka vastavasse õppeasutusse. Pärast karjääri lõppu olla
koht korrakaitsejõududes talle garanteeritud. Iseäranis sobiks
küsitavale üks konkreetne, motoriseeritud politseiüksus. Kes
on pildil?
5. Lisaks Martin Müürsepale on Ateena AEK eest korvpalli
mänginud ka teine eestlane Praegu on ta Europarlamenti
lahkunud Marju Lauristini asemel Tartu Linnavolikogu liige.
Kes on see korvpallur?

4.
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6. Millised on kaks spordivahendit, mida on katsetatud avakosmoses, st. väljaspool
kosmoselaeva? Üks neist on seotud Alan Shepardi nimega ning ala kuulub olümpiaalade
hulka. Teine oli jaapanlase Takao Toi katsetus, et oma hüpoteesile füüsikaliste seaduste
kehtimise osas ka kosmoses kinnitust leida.
7. Näete fotodel lühendit FIDO kasutava rahvusvahelise alaliidu poolt korraldatavaid
maailmameistrivõistlusi. Millisel alal? Kahekordne maailmameister on sel alal britt Darren
Elhindi.

8. Katkend ühest intervjuust Contraga: „Millal ja miks sai teist Contra? Kui läksin keskkooli,
sain nimeks …. (… oli omaaegne ala tipp). Hiljem, kui üks mees ei osanud … välja öelda,
hakatigi mind naljapärast kõiksuguste … sarnanevate sõnadega kutsuma (Kontrast,
Kondrašin, Kontakt). Lõpuks valisin ise Contra nende hulgast välja. Oleks nagu
nimekonkurss olnud, kus ma isiklikult üksinda olin žüriis.“ Millise endise tippsportlase nimi
sobib punktiiridele?
9. Ka valged suudavad mustanahalistele viimastel aastatel „reserveeritud“ aladel
tippkonkurentsis läbi lüüa. Seda tõestasid lõppenud kergejõustikuhooajal pildil olevad
atleedid. Kes on piltidel?

10. Rein Aun saavutas Tokyo olümpial kümnevõistluses teise koha. Ta ei võitnud ühtegi
üksikala, kuid ühel saavutas meeskonnakaslase Mihhail Storoženkoga 1.-2. koha jagamise.
Millisel alal?
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11. A.Le Coq Arena on Eesti jalgpallikoondise ja Tallinna FC Flora kodustaadion. Staadion
avati 2. juunil 2001. aastal kohtumisega Eesti ja Hollandi vahel, mille kodumeeskond kaotas
2:4. Staadion mahutab 10340 pealtvaatajat ning on lõpuni välja ehitamata. Kes on staadioni
arhitekt? See mees on olnud ka Viimsi vallavanem ja viimasel ajal ajakirjanduse veergudel
olnud oma kahtlaste asjaajamistega Prangli saarel.
12. Fotodel on õde (s. 7.10.1964; EMV 5+5+3; NSVL NMV 0+0+1) ja vend (s. 25.01.1963,
EMV 1+2+0; NSVL NMV 0+1+1). Mis on nende ühine perekonnanimi?

13. Tuntud kauaaegne autospordi juht, FIA president Jean Todt oli nooruses teadupoolest
isegi tubli autorallisõitja, täpsemini hinnatud kaardilugeja. Koos paarilise Guy Fréqueliniga
aitas Todt 1981. aastal autoralli MM-tiitlini oma tiimi, automargi, kellele sel aastal võidetud
MM-tiitel konstruktorite arvestuses jäi ajaloos ainsaks. Individuaalselt said Fréquelin-Todt
MM-i üldarvestuses teise koha, kaotades Ari Vatanenile üheksa punktiga. Millise autotootja
või tiimi aitasid Fréquelin-Todt 1981. aastal MM-tiitlini?
14. Kukrikud (paremal pildil) on väga sümpaatsed ja toredad
putukad, kes on vilkad ja kiired ning üliaktiivsed. Enamasti
tormlevad nad kambas. Neid putukaid kutsutakse ka ühe
spordiala järgi (stiilis maletajad, jooksjad, tennisemängijad jne).
Kuidas kutsutakse kukrikuid? Neid võib leida samas paigas,
kus ka selle spordialaga tegeleda saab. Eestigi võib selle ala
esindajate üle uhkust tunda, seda nii aastakümnete eest, aga ka
praegu.
15. Millises maailma riigi pealinnas on male suurmeistrite
suhtarv olnud läbi aegade kõige suurem, ulatudes ühe
suurmeistrini 14.000 elaniku kohta?

Eesti Spordikilva MV II etapp (paarismäng). Küsimused: Karmen Viikmaa, Koit
Kärssin, Valmar Põldpaju ja Timo Tarve.
16. See sporditarvete firma asutati 1948, Balingenis Baden-Württembergi liidumaal. Esmalt
keskendus tootmine nahktoodetele, eelkõige jalgpallisaabastele. Praegu ollakse kõvad tegijad
väravavahi kinnaste alal. Lisaks jalgpallivarustusele ollakse toodanguga pildil ka käsipallis ja
võrkpallis. Firma riietuses mängivad näiteks Kuveidi ja Jeemeni jalgpalli rahvuskoondised
aga ka Silkeborg IF, 1.FC Kaiserslautern, Sillamäe Kalev jpt. Milline firma/kaubamärk?
17. Näete allolevatel piltidel atleete, kes võitnud olümpiamängudel kõige enam hõbemedaleid.
Igal pildil olijal on neid kokku kuus. Kes on need olümpiamängude edukaimad
hõbemedalistid? (2 õiget 1 p.)

18. Tänapäeval on sportlaste toitumine muutunud üha enam teaduslikuks ning asjatundjad
arvavad, et selles osas on veel pikk maa minna ning suur töö ära teha, et toitumise ja
taastumise ning sportlike tulemuste tegeliku potentsiaalini jõuda. Puuviljad on läbi aegade
olnud oluliseks vitamiiniallikaks. Mis oli aga antiik-Kreekas
olümpiamängude esimeste kirjalike materjalide kohaselt
sportlaste toitumises peamiseks toiduaineks?
19. Pildil olev mees on hetkel Liverpooli abitreener. Ta on
olnud Jürgen Kloppi abiline juba Dortmundi Borussia
aegadest saadik. Kes on see Bosnia päritolu treener?

19.

20. Rio de Janeiro olümpiamängude meeste 1500m jooksu finaal oli mäletatavasti tipptaseme
kohta üks väga aeglane jooks. Matthew Centrowitzi võiduga kulmineerunud taktikajooksus
fikseeriti võitja ajaks 3.50,00, millest oldi kiireimad isegi paraolümpiamängudel kerge
nägemispuudega sportlaste sama distantsi finaaljooksus. Kes oli viimane M 1500m jooksu
olümpiavõitja enne 2016. aastat, kes läbis nö. päris olümpiamängudel olümpiavõitjana
sama distantsi finaalis aeglasemalt kui Centrowitz Rios ja millistel olümpiamängudel see
toimus?
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21. Tänapäeval on vähe asju, mille vastu end kindlustada ei saa. Sportlastelgi on enda
kindlustamine üsna tavapärane, kuna vigastused ja õnnetusjuhtumid võivad rikkuda
sportlaskarjääri ning langetada elukvaliteeti. Jaapanis on end aktivselt kindlustama hakanud
aga amatöörsportlased ühel kindlal alal. Nimelt kindlustas end eelmisel aastal enam kui 4
miljonit jaapanlast, makstes 65 dollarit aastas, et saada 3500 dollariline kindlustus. Mille eest
jaapanlased end kindlustavad? Olgu öeldud, et Eestis võib juhtunu eest saada pigem suure
au osaliseks. Täpne vastus annab 2, ala 1 punkti.
22. Milline ühine ja üsnagi unikaalne tõik ühendab pildil olevaid olümpiasportlasi?
Allolev galerii võiks antud küsimuse kontekstis olla enam kui üheksa korda suuremgi.

23. Millises Eesti linnas asub Alexela Arena? See 31. augustil 2013. aastal avatud staadion
on selle linna esimene täismõõtmetega jalgpallistaadion. Huvitava faktina võib veel lisada, et
samas linnas on sündinud ERR juhatuse esimees Margus Allikmaa.

24. Kes on fotol Päästeameti peadirektori
tänukirja ja hinnalise meenega tunnustatu?
Sündinud 3. 09 1985. Kuulunud 2002–08 Eesti
koondisse. Juunioride MM-il 2005 teatesõidus
pronksmedal ja 2003 4. koht, 2004 viitstardist
sõidus 13., 2006 sprindis 22. ja 2005 indiv
distantsil 20. koht. Täiskasvanute MM-il 2007
7,5 km sprindis 52., 15 km-s 63., viitstardist 54.
ja teatesõidus 13. koht.

25. 28. novembril 1921 asutati Eesti spordialaliit, mille esimeseks juhiks sai sakslasest
rõivakaupmees Hartwig Hübbe. Milline alaliit? Sama nime all tegutses alaliit kuni 1940.
aastani. Kõige kauem, 10 aastat juhtis alaliitu ennesõjaaegses Eestis Reinhold Saulmann.
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26. Kontinentaalne Hokiliiga (KHL) asutati 2008. aastal. Tänavusel hooajal mängivad KHL-is
29 klubi Venemaalt, Valgevenest, Kasahstanist, Lätist, Soomest, Slovakkiast, Horvaatiast ja
veel ühest riigist. Millisest riigist? Võistkonna peatreener on Vladimir Jurzinov jr, kapten
Janne Jalasvaara. Muuseas on soomlasi meeskonnas koguni seitse.
27. Milline sõna seob neid pilte? Olgu veel lisatud, et kui te samatüübilise nimega pokemone
otsite ja ära väsite, siis võite üle Eesti vähemalt kolmes geograafiliselt üsna hajutatud kohas
väikese või ka pikemat sorti peatuse teha.

Fiódor Ivánovich Duz-Jotimirski

28. Pressiteade tänavu 15. septembrist: „Eesti meeskond koosseisus Taavi Ehrpais, Tõnu
Reinsalu, Sulev Tooming ja Jarro Mihkelson tegi MM-il väga hea tulemuse ka meeskondlikus
teatevõistluses, kus saavutati viies koht. Alla jäädi Šveitsi, Serbia, Liechtensteini ja Soome
meeskondadele.” Millisel alal võisteldi? Individuaalselt on sel alal tiitlivõistlustel eestlastest
silma paistnud Taavi Ehrpais ja Jarro Mihkelson.
29. Pildil on 2016.a Rio mängude käsipalliturniiri MVP.
Kaheksas mängus 54 väravat (OM 2.) ja 23 söötu (OM 3.)
ning kokku 77 p (OM 1., järgnes Karol Bielecki 66 p).
Kes?

30. 80% maailma jalgpallidest toodetakse just selles riigis, kuna see riik on valitud ametlikuks
FIFA World Cupi jalgpallide tootjaks. Kvaliteetbrändi Adidas Brazuca pallid on toodetud just
seal. Huvitaval kombel pole aga jalgpall riigis erilises au sees. Rahvaspordiks peetakse hoopis
kriketit ning olümpiamängudel on enamasti saavutatud häid kohti saalihokis. Milline riik?
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31. Kuna tegemist oli esimese kergejõustikualaga neile üldse, olid osalejad starti tulles
erakordselt närvilised ja ebalevad. Pealtvaatajateks olid ju peamiselt mehed, kes leidsid
häälekalt iseäranis kohatu olevat selle, et kolm finaali jõudnud kanadalannat üksteisele enne
starti kallistades ja suudeldes edu soovisid. Pärast arvukaid valelähteid ja kahe võistleja
diskvalifitseerimist, saadi lõpuks rajale. Võitjaks tuli napi (18-tollise) eduga ühe kanadalanna
ees alles 16-aastane USA koolitüdruk. Kes oli kirjeldatud jooksu võitja?
32. Kes on pildil olev endine Vormel 1 sõitja? Osales Vormel 1
sarjas aastatel 1980-1994 kokku 208 GP-l. Ta ei võitnud ühtki neist,
kuid sai kaks teist kohta ja kolm kolmandat kohta, teenis ühe esimese
stardipositsiooni ja tegi ühel võistlusel kiireima ringi. Kokku teenis
59 punkti. Ta on pikima karjääriga võiduta jäänud Vormel 1 sõitja.
Sõitnud Alfa Romeo, McLaren, Ligieri, Minardi, Brabhami, Riali,
Scuderia Italia, Jordani, Tyrelli ja Sauberi meeskondades.
Hukkus 2004. aastal mootorattaõnnetuses.
33. Sporditermineid või spordiga seotud sõnavara kasutatakse üsna aktiivselt ka paljudes
teistes valdkondades. Milline termin majandus/finantsvaldkonnast kirjeldab enamasti
hirmust ja paanikast tingitud käitumist ning mis omakorda põhjustab
likviidsusprobleeme ja reservide ammendumist ning võib halvimal juhul halvata ühe
majandussektori? Alles hiljaaegu võis probleem esineda Venemaal, aga mõne aasta eest oli
selle nähtusega kimpus ka Küpros. Raivo Seppo avaldas 2012. aastal samanimelise romaani.
34. 105-aastasene jaapanlane Hidekichi Miyazaki on
just lõpetanud oma etteaste. Mis alal?

34.

35. Suuresti Fred Kudu eestvedamisel ellu kutsutud ning 1973. aastast peetavatel Euroopa
mitmevõistluse karikavõistlustel (nüüd võistkondlikel meistrivõistlustel) on Eesti
kümnevõistlejate koondis saanud meeskondlikult kolm võitu (2004, 2005, 2010). Kes on
need kolm Eesti kümnevõistlejat, kes selle jõuproovi võitnud individuaalselt? (2 õiget
1p.)
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36. Milline aasta?






Magic Johnsonil avastati HIV, mistõttu ta NBAst neljaks aastaks taandus,
EMV korvpallis võitis Tallinna Asto,
EMV jalgallis võitis Tallinna FC TVMK,
viimaseks jäänud Canada Cup´i võitis Kanada,
sündisid: Henrik Ojamaa, Antoine Griezmann, Kawhi Lonard, James Rodriguez,
Simona Halep
 surid: Voldmar Roolaan (EM pronks ja 16x EMV kuld maadluses), Bob Johnson (USA
jäähoki treener).
(+- 1 aasta 1p.)
37. Kes on pildil? Ta on hetkel Eesti võrkpallinaiskonna peatreener.
Igapäevaselt töötab TTÜ naiskonnaga. On pärit Võrust. Aastaid
mänginud ja seejärel juhendanud kodulinna meeskonda ning töötanud ka
noortekoondise abitreenerina.
37.

38. Millelt võib leida järgmise nimekirja: Marguerite Norris (1954,
1955), Sonia Scurfield (Calgary, 1989), Marie Denise DeBartolo York
(Pittsburgh, 1991), Marian Ilitch (Detroit 1997, 1998, 2002, 2008),
Denise Ilitch Lites (Detroit 1997, 1998, 2002, 2008), Lisa Ilitch Murray (Detroit 1997, 1998,
2002, 2008), Carole Ilitch (Detroit 1997, 1998, 2002, 2008), Marie Carnevale (New Jersey,
2000), Callie Smith (New Jersey, 2000), Charlotte Grahame (Colorado, 2001), Nancy Beard
(Detroit, 2002) and Susan Samueli (Anaheim, 2007)?
39. Näete piltidel jalgpallureid, kelle puhul kõneldi tänavusel EM-il võrdselt nii nende
soengust kui suurepärastest mängijaoskustest. Kes on piltidel?

40. Rio de Janeiro olümpiamängudel võitsid koguni 10 riigi sportlased oma maale ajaloolise
esimese kuldmedali. Milliste riikide esimesed olümpiavõitjad olid Joseph Schooling ja
Ahmad Abughaush?
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41. Sportvõimlemise esimese naiskondliku mitmevõistluse olümpiakulla võitis 1928. aastal
ülekaalukalt Hollandi naiskond. Märkimisväärne on, et kümnest naiskonna liikmest neli Helena Nordheim, Anna Polak, Estella Agsterribe ja Elka de Leve - ei olnud tegelikult
rahvuselt hollandlannad. Märkimisväärne on ka tõik, et Nordheimi, Polaki, Agsterribe ja veel
üks võistkonnaliige Judikje Simons lahkusid siitilmast ühel ja samal – 1943. aastal.
Mis rahvusest olid esimesena nimetatud neli Hollandi koondise olümpiavõitjast liiget?
42. Fotodel olevale mehele (2.07.1946 – 30.05.2011)
kuulub aastast 1984 riigi rekord kettaheites tulemusega
71.26. Ta võitis pronksmedali Müncheni
olümpiamängudel ning hõbemedali 1969. aasta
Euroopa meistrivõistlustel Ateenas ja pronksmedali
1974. aasta Euroopa meistrivõistlustel Roomas. Riigi
kahekordne meister ka kuulitõukes. Ajastule kohaselt
tuli filmideski üles astunud mehel tegemist teha dopinguga. Kes on piltidel (habemega)?
43. Ajaloost on teada, et aegajalt keelustavad oma riigi autoriteedid ühe või teise ala
harrastamise oma haldusala territooriumil. Nii näiteks keelustas kuningas James II aastal 1457
golfi mängimise Šotimaal, kuna see raiskavat aega vibuharjutamise arvelt, mis julgeoleku
seisukohalt on oluliselt vajalikum. Käesoleva aasta jaanuaris keelustas Saudi Araabia
suurmuft aga ühe teise ala harrastamise, kuna peab seda islamiga vastuolus olevaks, sest
väidetavalt unustatakse sel ajal nii usk kui palved. Lisaks leidis Saudi Araabia kõrgeim
usujuht šeik Abdul Aziz al-Sheik, et “see on raha- ja ajaraisk, mis põhjustab rivaalistemist ja
vaenamist ning teeb vaesed rikkaks ja rikkad vaeseks”. Millise ala?
44. Lõppenud World Cup of Hockey 2016 tegi hea turniiri Team Europe, üllatades maailma II
koha ja südika vastupanuga finaalis Kanada vastu. Team Europe koondises oli 23 mängija
seas esindatud kaheksa riiki. Millised kaks riiki andsid suurima panuse, kumbki kuus
mängijat?
45. Kõige enam Eesti olümpiamedalitest on võitnud Tallinnas sündinud sportlased (7, 7, 14).
Teisel kohal on vastava näitajaga Tartu (4, 5, 2) ja kolmandal Pärnu (4, 2, 3). Millisest Eesti
linnast pärit sportlased on selles reas neljandat. Seal sündinud sportlased on võitnud
1 olümpiakulla, 1 hõbe- ja 3 pronksmedalit.

Eesti Spordikilva MV II etapp (paarismäng). Küsimused: Karmen Viikmaa, Koit
Kärssin, Valmar Põldpaju ja Timo Tarve.
46. Viimased kolm aastat on Vormel 1 valitsenud Mercedesed. Enne seda võidutsesid neli
aastat Red Bull. Milline tiim võidutses F-1s enne Red Bulli (osaleti ainult ühel aastal)?
See tiim on ajalukku läinud kui kõige kõrgema võiduprotsendiga - 17 etapist võideti 8.
Saavutati nii individuaalne kui meeskondlik meistritiitel.
47. Tervelt kolmel alal ei ole pildil olijast keegi suutnud
olümpiamängudel enamat saavutada. Enam ei saavuta ka. Kes
on pildil?

47.

48. Spordi sponseerimine on juriidiliselt üsna peen ja mitmetahuline teema. Sponseeritavad
sportlased peavad sageli esitlema oma sponsorite tooteid ja logosid pildistamishetkedel,
tänama neid võistlustel heade tulemuste korral ning hoidma sponsorite logod võimalikult hästi
pildil. Üsna palju furoori tekitas aga juba 1996. aastal briti sprinter Linford Christie pärast 100
m finaali, kui läks vastuollu ametliku olümpiamängude sponsori Reebokiga, esitledes teise
firma logo finaalieelsel pressikonverentsil just sel viisil. Millisel viisil esitles Christie üht
teist logo? Eestigi sportlane on üle maailma sarnast võtet kasutades üsna palju tähelepanu
saanud.
49. Kes esimesena NSVL jäähokimängijatest sai ametliku lepingu NHL klubiga? NSVL
Goskomspordi juhtide ametlikul loal sõlmiti leping Calgary Flames`iga 29.03.1989 ja
31.03.1989 tegi ta kaasa esimese mängu Winnipeg Jets`i vastu. 1988.a NHL draftis valis
Flames küsitava mängija üldnimekirjas 252. valikuna.
50. Kes on fotol parempoolne mees, Australian Open
1977. aasta võitja, kui vasakul on John McEnroe ja
keskel Steven Tyler (Aerosmith).
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51. Kaiserslauterni jalgpallistaadion avati 1920. aastal. Mitmete renoveerimiste järel mahutab
see tänasel päeval 49 780 pealtvaatajat. 1985. aastal sai staadion oma tänase nime ühe kuulsa
jalgpalluri järgi. Eluaastad 31.10.1920-17.06.2002. Mängis kogu karjääri 1.FC
Kaiserslauternis (384 mängu 327 väravat). Saksamaa LV koondises 61 mängu ja 33 väravat,
alates 1951.a ühtlasi kapten. Kelle nime staadion kannab? 2 punkti annab vastus koos
eesnimega.
52. Eksootiliste riikide spordipostmargid on alati olnud elevust
tekitavad kogumisobjektid. Sellel Jeemeni postmargil on kujutatud
15-kordset maailmameistrit. Keda?

52.

53. Olümpiamängude sidumine kommertstoodete ja turundusega pole mitte ainult selle
sajandi trend. Lisaks meenestamisele ja olümpiamängudega seotud toodete läbimüügile
püütakse saada võimalikult palju maailma, meedia, külaliste, turistide, investorite ja osalejate
tähelepanu. Seda taibati juba 1972. aasta Olümpiamängude ajal Münchenis, mil maratonirada
oli eelmistega võrreldes üsna eripärane. Maratoonarid pandi jooksma kindlaid tänavaid ja
pöördeidpidi, mille eesmärgiks oli olümpiamängude parem turundamine. Milles seisnes see
turunduslik eripära?
54. 1924. aasta olümpiamängudel püstitas USA sportlane Robert "Bob" Lucien LeGendre
kaugushüppes uue maailmarekordi 7.765. Paraku pälvis ta üksnes pronksise autasu. Mis oli
põhjuseks?
55. Davis Cupi edukamad riigid on olnud USA, Austraalia ja Suurbritannia. Viimane võitis
turniiri eelmisel aastal. Tänavused finalistid on ka varasemalt finaalides mänginud. Esimene
neist on mänginud korra 2005. aastal ja saavutas siis ka võidu. Teine on olnud finaalis koguni
neljal korral viimati 2011. aastal, kuid alati kaotanud. Millised riigid?

Eesti Spordikilva MV II etapp (paarismäng). Küsimused: Karmen Viikmaa, Koit
Kärssin, Valmar Põldpaju ja Timo Tarve.
56. Tuletõrjespordis on selline võistkondlik ala nagu 4x100 m tuletõrje teatejooks. Mida teeb
sel alal IV etapi võistleja?
57. Pildilolija jaoks oli tänavune aasta
peaaegu hiilgav. Tiitlivõistlustelt tulid
kuld- ja hõbemedal ühes kõrge
tunnustusega ning NHLi draftis pole keegi
ta kaasmaalastest kõrgemal kohal enne
valituks osutunud. Kes on pildil olev
oleviku- ja ilmselt ka tulevikutäht?

58. Viimastel, Rio mängudel oli parasjagu segadust olümpiakülaga. Esmalt oli olümpiakülas
probleeme torustikuga, elektrijuhtmetega ning kohati puudus ka soe vesi. Esimesena tõstsid
kisa austraallased, kes kolisid seejärel ka olümpiakülast välja, hiljem küll naasid. Aga mis
olümpiamängudeks ehitati esimene olümpiaküla? (Nimetage aasta ja linn!)
59. 1936. aasta Berliini OM-i ajaloolisest korvpalliturniirist ja Eesti rollist selles ajaloos on
kõneldud-kirjutatud palju. Vaat, et rohkemgi kui esimese olümpiaturniiri medalistidest.
Ajaloo esimeseks olümpiavõitjaks krooniti mõistagi USA. Kes tulid 1936. aasta OM-il
korvpalli hõbe- ja pronksmedalile? Mõlemale koondisele on see jäänud ainsaks
olümpiamedaliks. Hõbemedalile jäänu, kes hilisematel OM-idel on kaks korda jäänud
neljandaks, kaotas Berliini finaalis USA-le 8:19. Pronksivõitja, kelle medalijärgseks parimaks
saavutuseks on jäänud koduse OM-i 5. koht, alistas Berliinis 3. koha matšis Poola 26:12.
60. Et mängu lõpp on käes, võime meelt lahutada ka selliste piltidega. Kes on allnähtaval
fotol? Sündinud 7.06.1981. Sportlaseaastad 1995–2003.

Eesti Spordikilva MV II etapp (paarismäng). Küsimused Karmen Viikmaa (KV), Koit
Kärssin (KK), Valmar Põldpaju (VP) ja Timo Tarve (TT).
1. Monaco (TT)
2. Lisa Simpson tegemas Londonile oraalseksi. Inglise keeles: "Lisa Simpson giving London
a blow job". (KV)
3. Janne Ahonen (KK)
4. Tim Gejser, motokrossi MX-1 klassi maailmameister (TT)
5. Tarmo Kikerpill (VP)
6. Golf ja bumerang. Alan Sheperd lõi golfipalli kosmosejaamast avakosmosesse. Toi tõestas,
et bumerang tuleb ka kosmoses tagasi (KV)
7. Doomino (TT)
8. (Jimmy) Connors (KK)
9. Laura Muir, Evan Jager (TT)
10. Kaugushüpe (VP)
11. Haldo Oravas (VP)
12. Kerstin ja Parri Kruuda (KK)
13. Talbot, Talbot Sunbeam Lotus tiim (TT)
14. Kiiruisutajad (KV)
15. Reykyavik, 2005. aastal elas 114.000 elanikuga linnas kaheksa male suurmeistrit (sh.
Bobby Fischer). (TT)
16. uhlsport GmbH (KK)
17. Shirley Babashoff, Aleksandr Ditjanin, Mihhail Voronin (TT)
18. Juustu (KV)
19. Zeljko Buvac (VP)
20. Luigi Beccali, 1932. aastal Los Angeleses. Finaali võiduaeg toona 3.51,2 (TT)
21. Hole in one. Jaapanlased kindlustavad end golfis hole-in-one´i vastu, kuna traditsioonide
kohaselt tuleb hea õnne tänulikkust väljendada kõikidele oma sõpradele ja tuttavatele
kingituste tegemisega ning mängijatele jookide välja tegemisega, mis aga paljude inimeste
olemasolul võib üsna kulukaks osutuda. (KV)
22. Sportlastest olümpiavande andjad, vasakult Vegard Ulvang (1994), Carol Heiss (1960),
Giorgio Rocca (2006), Heidi Schüller (1972)ja Hur Jae (1988) (TT)
23. Paldiski (VP)
24. Tagne Tähe (KK)
25. Eesti Talvespordi Liit. Hiljem jagunes erinevateks talialade liitudeks (TT)
26. Hiina, HC Kunlun Red Star (KK)
27. Draakon. Draakoni kaitse sitsiilia avangus, millele andis nime Ukraina maletaja ja
amatöörastronoom Fiódor Ivánovich Duz-Jotimirski taevakeha kuju sarnasuse tõttu mustade
etturistruktuuriga. Huviline võib püüda draakoni-tüüpi pokemone ning teha peatuseid
Draakoni nimelistes kõrtsides/restoranides Tallinnas, Tartus ja Viljandis ning ööbida
Draakoni hotellis Tartus (KV)
28. Raiesport (TT)
29. Mikkel Hansen (KK)
30. Pakistan (KV)
31. Elizabeth (Betty) Robinson, olümpiaajaloo esimene naiste 100m jooksu olümpiavõitja
(TT)
32. Andrea de Cesaris (VP)
33. Pangajooks (Bank run) (KV)

34. 100m jooksus (KK)
35. Erki Nool (1998), Mikk Pahapill (2005) ja Andres Raja (2011) (TT)
36. 1991 (KK)
37. Marko Mett (VP)
38. Stanley Cup´ilt. Need 12 naist olid nimedena graveeritud Stanley Cup´ile hokiklubide
omanikena (KV)
39. Aaron Ramsey (Wales) ja Radja Nainggolan (Belgia) (TT)
40. Singapur ja Jordaania (TT)
41. Juudid. Neli naiskonnaliiget hukkusid natside Sobibori või Auschwitzi koonduslaagri
gaasikambrites (TT)
42. Ricky Bruch (KK)
43. Male (KV)
44. Saksamaa (Grubauer, Greiss, Ehrhoff, Seidenberg, Draisaitl, Rieder), Slovakkia (Halak,
Chara, Sekera, Gaborik, Hossa, Tatar) (KK)
45. Valga (Neuland 1+1+0, Junk 0+0+2, Juhan (Jaan) Kikkas 0+0+1) (KK)
46. Brawn GP (VP)
47. Ray Ewry, 8x olümpiavõitja paigalthüpetes (TT)
48.Kasutas Puma logo oma kontaktläätsedes. Grete Gaim oma hundisilmsete läätsedega
pälvis Sotši OM-il üleilmset tähelepanu (KV)
49. Sergei Prjahhin (KK)
50. Vitas Gerulaitis (KK)
51. Fritz Walter (KK)
52. Giacomo Agostini (TT)
53. Maratonil joosti 1972. aasta olümpiamängude maskott taksikoer Waldi kujulist rada (KV)
54. Maailmarekord sündis viievõistluse sees (KK)
55. Horvaatia ja Argentiina (VP)
56. Kustutab tule. Võistleja, saanud joatoru (on teatepulgaks), jookseb tulekustutini – võtab
selle ning jookseb kustutuspannini, kustutab põlevvedeliku. Jätab kustuti kustutuspanni juurde
(keelatud on jätta tulekustutit kustutuspanni sisse ja kõrvalrajale) ja jookseb finišisse. (KK)
57. Patrik Laine, Soome hokimängija (TT)
58. 1932. Los Angeles (KK)
59. Kanada ja Mehhiko (TT)
60. Anna Kurnikova (KK)

