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Küsimused: Ants Põldoja, Marko Siil, Toomas Lokk 

 

SAMA (perekonna) NIMEGA 

1.Pildil olevad 41-aastane isa (olümpiavõitja 2012, sünd Fergana oblastis) Sergei ja 16-

aastane poeg Pavel tegid sel hooajal peaaegu sama mis Valmo ja Kerr Kriisa. Kui viimased 

mängisid Eesti korvpalli MV-l teineteise vastu, siis nemad olid siiski ühel poolel, esindades 

Belgorodi Belogorje võistkonda. Mis on isa ja poja perekonnanimi? 

         

2. Alexia (sünd 1991) on laskesuusataja, 2017 MM pronks 15 km sõidus; 

Elena (sünd 1990) on suusahüppaja, 2011 MM hõbe; 

Lukas (sünd 1987) on kahevõistleja, 2014 OM 7. normaalmäel,  MK etapi parim koht 4. 

(meeskondlikult 2.); 

Peter (sünd 1968), mäesuusataja, MM hõbe kiirlaskumises 1991, kaks MK etapivõitu Super-

G-s. 

Mis on nende talisportlaste perekonnanimi? 



3. Piltidel olevatel sportlastel kattub lisaks perenimele ka eesnime (7 tähte) esimene ja 

viimane täht. Vasakpoolne on Euroopa meister 1996, Meistrite liiga võitja 1997, 

parempoolne aga olümpiavõitja 2014, kahekordne maailmameister 2015 ning MK üldvõitja 

2015. Mis nimi? 

   

4. Selle perekonnanimega mängijad (kokku 4) on NBA ühed edukaimad, jäädes mängu kohta 

visatud punktide alusel alla vaid 6 ja 7 mehega esindatud perenimele. Tobias (Detroit 

Pistons) ja Gary (Denver Nuggets), kuulusid meeskonna põhitegijate hulka, visates keskmiselt 

vastavalt 16,2 ja 14,9 punkti, Devin (Dallas Mavericks) ja Joe (Brooklyn Nets) olid peamiselt 

varumehed, piirdudes kahe peale 14,8 punktiga. Milline perekonnanimi on neil meestel? 

Lisavihjena võib märkida, et sama perekonnanime kannab ka üks Hollywoodi tippnäitlejaid 

(Kuldgloobuse võitja, Oscari nominent osatäitmiste eest filmides Apollo 13, The Truman 

Show, Pollock). 

 

5. Fotol on NHLi legend (sünd 1951), Kuulsuste Halli liige ja tema mitmevõistlejast tütar 

(sünd 1998), kes võistles sel talvel ka Tallinnas. Mis on nende perekonnanimi? 

 



6. 1970ndate algul mängis USA amatööride korvpallikoondis kolmel korral Eesti NSV 

koondisega. Kolme külaskäigu jooksul käis Eestis neli tulevast NBA meistrit. Neist üks on 

Julius Erving, aga kes olid ülejäänud kolm? Üks neist oli Tallinnas mängijana ja jõudis NBA 

meistrisõrmuseni ka mängijana (1974, treenerina finaalis 1993), teine oli Tallinnas 

mängijana, tuli aga NBA meistriks treenerina (korduvalt, võib tulla ka tänavu), kolmas, kes 

mängijana tuli 1964 olümpiavõitjaks, oli Tallinnas treenerina ja NBA meistriks tuli ka 

treenerina (2004). 2 õiget = 1 punkt. 

 

7. Täna on sünnipäev (ühel neist sünniaastapäev) kahel USA spordikuulsusel. Noorem (saab 

täna 47) on olümpiavõitja (1996), kuid saanud kuulsamaks teiste võitudega. Ta on 

rahvusvaheline inimene – isa pärit Aasiast, aga sama alaga tegelenud abikaasa on 

eurooplanna. Vanem mees, kes saanuks täna 66, on omal alal sama kuulus – faktiks nii palju, 

et hetkel, mil isaga juhtus surmaga lõppenud õnnetus (2001 veebruar), ületas tema poeg 

teisena finišijoone. Kellest jutt? 

 

8. Millise spordiala olümpiakava on kõige kauem püsinud muutumatuna (alates 1960)? Jutt 

on alasisestest distsipliinidest – nende arv ja nimetused (ka sisu) pole alates sellest olümpiast 

muutusi läbi teinud. 

 

9. Pildil on Eesti üks edukamaid golfimängijaid, kes on kaks korda tulnud Eesti meistriks 

löögimängus ja ühe korra rajamängus. Et oleks lihtsam, siis lisame, et sama perekonnanime 

kannab ka Eesti ühe talvise ala parim mees. Kes? 

 

10. 1934. aasta juunis peeti esimesed Eesti mängud, kus osales üle 3500 sportlase. 

Võistkondlikus arvestuses sai Tallinna ja Tartu järel kolmanda koha Saaremaa. Kokku 

võisteldi viiel alal, millest kaks olid kergejõustik ja jalgpall. Millised kolm ala olid veel 1934. 

aasta Eesti mängude kavas? Nii palju vihjeks lisame, et siseruumides suvemängudel ei 

võisteldud. 2 õiget 1 punkt. 



EESTI 

 

11. Eesti iseseisvuse ajal on mitmed naiskõrgushüppajad jõudnud tiitlivõistlustele, ent 

küsime üht nende eelkäijat. 29. oktoobril 1960 Tartus sündinud naine võitis kulla NSV Liidu 

noorsoomängudel (1977) ja hõbeda NL juuniorde meistrivõistlustel (1978). Tema isiklik 

rekord on 1.84. Paraku jäi tema karjäär lühikeseks, sest pärast 1980. aastal Soome elama 

siirdumist ta enam spordiga ei jätkanud. Kes? 

 

12. ESBL-i andmetel on just tema (sündinud 2. aprillil 1945 Stockholmis) Eesti kõigi aegade 

enim kümnevõistlusi lõpetanud atleet. Aastatel 1966-1981 tuli ta starti 61 kümnevõistlusel ja 

lõpetas neist 58. 1973. aastal ületas Euroopa karikavõistluste poolfinaali võites ka 8000 

punkti piiri (8018), millega oli aasta lõpus maailma edetabelis üheksas. Uues punktitabelis on 

see tulemus 7877, mis annab Eesti kõigi aegade edetabelis 19. koha. Eesti meistriks on ta 

lisaks kümnevõistlusele (1976 ja 1978) tulnud ka 110 m tõkkejooksus ja teatejooksudes. Kes? 

 

13. Eesti meeste jalgpallikoondise rekordinternatsionaali peaksid kõik teadma, aga küsime 

hoopis, kes on Eesti jalgpallinaiskonna eest pidanud enim mänge? Küsitav on ainus, kes 

ületanud saja mängu piiri (104). See poolkaitsja kuulub Eesti koondisse alates 2001. aastast, 

mängib Pärnu JK ridades (nagu ka aastatel 2002-2015), kuid mullu jõudis ka välismaale, 

Norra esiliiga klubisse FL Fart. 

 

14. Kui Sõudeliidus mängitakse täna mõttega moodustada konkurentsivõimeline 

kaheksapaat, siis millisel olümpial osales ja mis riiki esindas eestlane Leonard Einsaar 

kaheksapaadis (see riik on kaheksasel võitnud olümpiamängudelt 2 hõbedat ja 4 pronksi)? 1 

õige = 1 punkt 

 

15. Rahvusvaheline alaliit kinnitas käesoleva aasta alguses Risto Strandsoni ja Irina Suhhova 

rahvusvahelise kategooria kohtunikeks. See tähendab, et Eestil on sel alal 5 rahvusvahelise 

kategooria tegevkohtunikku. Strandsoni ja Suhhova kõrval on nendeks Kristjan Vanaveski, 

Toomas Murulo ja Tiit Kõiv. Neist kaks viimast võivad vilistada ka Meistrite liiga mänge ja on 

seda korduvalt käesoleval hooajal ka teinud.  

Lisaks on Eestil ka kaks rahvusvahelise kategooria kandidaati, kelleks on Irina Saks ja Erko 

Varblane.  

Mis spordiala kohtunikest on jutt? 

 

 



16. Homme viie aasta eest ehk 30. aprillil 2012, leiti pärast treeningut vannitoast surnuna 

ujuja, Pekingi olümpiahõbe (riigi esimene olümpiamedal ujumises; tänase seisuga ongi sel 

riigil ujumises vaid kaks olümpiamedalit), kellelt loodeti kulda Londonis. Ta oli vaid 26-

aastane. Kes? Kui nimi meelde ei tule, saate õige riigi eest 1 punkti. 

 

17. Selles paigas (32 000 elanikku, 6,7 km²) toimub viimaste aastate kõige kõvem (nii 

tasemelt kui auhinnafondilt) open (kõik soovijad saavad osavõturaha makstes osaleda) 

turniir males. Viimasel kolmel aastal on esikoha võitnud Hikaru Nakamura. 2011. aastal 

saavutas seal oma ilmselt karjääri (senise) parima tulemuse Kaido Külaots, kes 232 

võistlejaga turniiril saavutas tippsuurmeistrite Vassili Ivantšuki ja Nigel Shorti järel 3. koha, 

omades 28. asetust. Kus see võistlus toimub? 

 

18. Küsime korvpallurit, kes k.a. veebruaris sai NBA-s hakkama ainukordse saavutusega: 

triple double ilma punktideta. Ehk tema statistikasse kuulusid selles mängus 4 punkti, 12 

lauda, 10 söötu, 10 vaheltlõiget ja 5 blokki. Kes on see olümpiavõitja ning NBA meister? 

 



19. New Jersey tuntud ülikoolilinnas (millest on tuletatud ka ettevõtte nimi) 1970 Robert H. 

McClure poolt loodud ning tänaseks Atlantasse kolinud sporditarvete firma reketitega 

mängivad tänastest tenniseässadest vaid vennad Bryanid. Varasemalt nt ka Agassi, Chang, 

Ferrero, Rafter, Sabatini, Šarapova, Bartoli. See kaubamärk on populaarne ka 

squashimängijate ning sulgpallurite hulgas. Võib-olla on abiks vihje, et möödunud aasta 

21.aprillil lahkus meie hulgast samanimeline muusikageenius. Mis firmast on jutt? 

 

20. Pildil olevad (väidetavalt elukaaslased) härrasmehed on olnud erinevatel spordialadel 

kõvad tegijad. Vasakpoolne (sünd 1970) jäi küll olümpiamedalita, kuid on võitnud 

mitteolümpiadistantsidelt MM-delt 6 ja EM-delt 11 kuldmedalit, kandis 2008 Pekingi OM 

avatseremoonial oma riigi lippu. Parempoolne (1967) on OM hõbemedaliomanik 1988, MM-

del jäi tema saagiks 5 medalit (2+2+1; üks hõbedatest koos meeskonnakaaslastega), kuid 

EM-del tegi ajavahemikus 1990-2002 puhta töö, võites oma lemmikalal 4 järjestikust kulda. 

Talle kuulub tänaseni siseMR ja Euroopa rekord välitingimustes. Kellest jutt? 

 



LAHTI MM 

21. 1938. aastal Lahtis läks Skandinaaviamaadest välja vaid üks medal – hõbe suusahüpetes. 

Selle teenis pika karjääriga sportlane, kes võistelnud neljal olümpial (1932, 1936, 1948, 1952, 

parim koht suusahüpetes 5. ja kahevõistluses 7.) ja veel viiendal (1956) teinud 43-aastaselt 

kaasa proovihüppajana. Tema karjäär võinuks jääda poole lühemaks, sest sakslased võtsid ta 

sõja ajal kinni ja mõistsid surma, kuid tal õnnestus vanglast põgeneda. Tänapäeval on selle 

riigi suusahüppajate edu üsna tavapärane, kuid tema oli teeraja. Kes oli see mees (riik annab 

1 punkti)? 

 

22. 1958. aasta Lahti MM-il anti 8st medalikomplektist pooled välja meeste 

murdmaasuusatamises. Sel alal võitsid kolm suusatajat kolm medalit, edukaim neist kaks 

kulda ja ühe pronksi, teine mees kulla, hõbeda ja pronksi, kolmas kolm hõbedat. Kes need 

olid (kõik erinevatest riikidest)? 

 

23. Hilisema suusakuulsuse Marja-Liisa Kirvesniemi (tollal Hämäläinen) suure spordi esimene 

kuld 1978. aasta Lahti 4 x 5 km teatesõidus oli mõru maiguga – kehva sõiduga oma etapil 

oleks ta Soome esikoha peaaegu maha mänginud, kuid Hilkka Riihivuori ja Helena Takalo 

päästsid naiskonna. Küsime aga hoopis seda, kes tolles kullanaiskonnas esimest vahetust 

suusatas (fotol paremal)? Erinevalt kõigist oma naiskonnakaaslastest, on talle see kuld 

karjääri ainus medal. 

 

24. Juba mainitud Marja-Liisa Kirvesniemi on ainus sportlane, kes teeninud medaleid kahelt 

Lahti MM-ilt – aastatel 1978 ja 1989, mil ajaline vahe kahe võistluse vahel oli väikseim. Ent 

on veel üks mees, kes mõlemal MM-il pjedestaalil seisis, kuid 1978. aastal ei saanud ta teise 

koha eest medalit, sest tegemist oli mitteametliku alaga. 1989 võitis ta kaks kulda. Kes oli see 

mees? 

 

25. Viigilahutusküsimus. Varustuse, määrete ja vabatehnika kasutuselevõtu arvelt on 

suusatamine muutunud aastatega kiiremaks märksa mõjuvamalt kui näiteks jooksualad. 

Esimesel Lahti MM-il (1926) võitis 50 km suusamaratoni Matti Raivio, viimasel (2017) Alex 

Harvey. Kui suur oli ajaliselt nende tulemuse erinevus (ümardatuna täisminutiteks)? 

Eksimine kuni 10% annab 2 punkti, kuni 20% 1 punkti. 



MÕISTATUSED 

26. Sellel fotol on tennise US Openi autasustamine. Karika teenis meeste üksikmängu võitja 

Arthur Ashe, kuid esikoha saajale ette nähtud auhinnaraha võttis vastu kaotanud finalist Tom 

Okker. Mis aastal sai selline lugu juhtuda? Selles küsimuses ei ole punkti saamiseks eksimist 

ühe aastaga lubatud. 

 

27. Kuigi meeste näod on kaetud, peaksid need korvpallikuulsused olema tuntavad. See foto 

on niivõrd kuulius, et üks USA kunstnik tegi selle põhjal isegi maali. Kes hüppavad palli 

järele? Vihjeks nii palju, et need mehed ei vaja vihjeid. Vähemalt üks tähtis NBA rekord 

kuulub tänini kummalegi. 

 



28. Kes võidab selle olümpia finaaljooksu? Kuigi võitjat pole fotol näha, peaks nähtavatest 

andmetest piisama, kui sündmust teate. 

 

29. Millisel fotol on Novak Djokovic kõige noorem, millisel kõige vanem? Reastage kolm fotot 

vanuse (ehk siis Djokovici nooruse) järjekorras. Võimalik, et suudate otsustada välimuse 

põhjal, aga vihjeid on fotodel samuti. 

  

30. Kui eelmisel korral küsisime kolme foto abil Cristiano Ronaldot, siis nüüd peitub piltide 

taga jalgpalli maailmameister (sündinud 1966), praegu poliitik. Üks kolmest fotost vihjab 

linnale, kus sai alguse tema tippkarjäär, aga ülejäänud kaks nimele. Mõelda võib neist 

fotodest, mida tahes, selleks ongi mõistatus. Kes on see jalgpallur? 

     

 



31. Seda Võru maakonnas toimuvat spordivõistlust on peetud alates 2004. aastast 13 korda. 

Korraldajad ise reklaamivad seda kui üritust „ainult hulludele“. Eelmisel aastal oli 492 

startijat, kellest finišisse jõudis 479. Kõigil võistlusel on osalenud 20 sportlast. Esimene võitja 

oli Raido Kodanipork, viimase nelja aasta võitjad on Christoph Sauser, Riivo Schumann, Kusti 

Kittilä, Mihhail Utkin. Mis nime võistlus kannab? 

 

32. 2016 alguses rabas Eesti korvpalliüldsust skandaal, kui ilmnes, et üks meistriliiga 

kohtunikest oli teinud kihlveoportaalis panuseid korvpallimängudele, sh sellisele, mida ka ise 

vilistas. Korvpalliliidu Aukohus karistas kohtunikku ametliku noomitusega ning 

korvpallikohtuniku litsentsi peatamisega 2017. aasta lõpuni. Kes oli see kohtunik? 

 

33. Piltidel on kaks tennisisti, kes aitasid oma riigil võita seni ainsa Davis Cupi tiitli (2005). 

Vasakpoolne (kunagi ATP edetabeli 3.) on täna Roger Federeri treener, parempoolne (ATP 

7.), kes aastal 2011 oli tervislikel põhjustel sunnitud loobuma tippspordist vaid 26-aastaselt, 

on täna edukas investeerimispankur Wall Streetil, olles Credit Suisse’ teenistuses. Koos said 

mehed ka pronksmedali Ateena OM-l. Kes on need tennisistid ja mis riigile võitsid Davis 

Cupi? (2 õiget annab 1 punkti)  

   

34. See skandinaavia rõivabränd asutati 1999. Peakorter asub Vaasas, harukontorid 

Borlänges, Haldenis (NOR), Moskvas ja Tartus. Alates 2016 on Eesti Suusaliidu ja Eesti 

Laskesuusatamise Föderatsiooni rõivapartner. Mis firma? 

 

35. Nimetage suurima rahvaarvuga riik ja suurima pindalaga riik, mis ei võitnud Rio olümpial 

ühtki medalit. 1 õige toob 1 punkti. 



SPORDIRAJATISED 

36. Mis linnas see spordikompleks asub ja mis nime see kannab? Esimene ametlik mäng 

peaks toimuma 17.06.2017 korraldajariigi ja Uus-Meremaa vahel (esimene mitteametlik 

matš peeti oktoobris 2016, kus sõprusmängus alistasid ehitustöölised Metrostroi võistkonna 

tulemusega 6:2). Jalgpalli mahub sinna vaatama 68 000 inimest, kontserditele isegi kuni 

80 000 huvilist.  

 

37. See golfiväljak paikneb otse ookeani rannikul. US Openit, mis igal aastal asukohta 

vahetab, on seal peetud viis korda, esimesel korral 1972, viimati 2010. Väljaku rajamine algas 

siiski juba 1919, esimene võistlus toimus 1926. Väljaku kurikuulsus seisneb selles, et kui lüüa 

7. rajalt (vaata joonist) pall liiga pikaks ja see kukub üle kalju ookeani, tuleks reeglite kohaselt 

(vette löödud palli ei tohi tuua augule lähemale) sooritada järgmine löök Hawaii saartelt! Et 

see pole võimalik, pannakse kirja maksimum ehk 12 lööki ja rada on sellega „mängitud“. 

Fotol vaade üle ookeani 7. rajalt 17. rajale. Mis väljak (osariigi eest võib saada 1 punkti)? 



  

38. Kus asub see staadion? Esimest korda võisteldi seal 586. aastal e.m.a, kui toimusid Pythia 

mängud. 

 

 

39. Sellel omapärasel, AVUS nime kandnud ringrajal on sõidetud F1 etappi vaid ühel korral, 

aastal 1959. Millises Euroopa pealinnas see asub? 

  

 

40. Näete fotodel Velotreki nime kandvat kompleksi, kus oma kodumänge peab ka üks VTB 

ühisliigas osalev klubi. Milline? 



   

 

41. Pildil olev ajakirjanik (esiplaanil) teeb parajasti reportaaži Eesti 2016. aasta 

golfimeistrivõistlustelt. 1979. aastal sündinud mees on üllataval kombel olnud 

spordiajakirjanduses juba üle 20 aasta ja kuulunud aja jooksul Sõnumilehe, Spordielu ja 

Õhtulehe toimetusse, alates 2012. aastast töötab Delfi tegevtoimetajana. Teda on kuulda ka 

Viasat Spordi ülekannetes. Kes? 

 

42. Ehkki lõppenud hooaja viimasel MK etapil Holmenkollenis saavutas pildil olev sportlane 

oma karjääri 2 esimest etapivõitu, ei saanud ta tulemustest täit rõõmu tunda. Kurva 

sündmuse meenutuseks kandis ta koos koondisekaaslastega musti käepaelu. Kes on pildil 

ning keda ta leinas? 1 õige 1 punkt. 



  

43. Poola parimate sportlaste valimine muutus käesoleva sajandi algul väga ühekülgseks: 

aastatel 2001-2013 võitsid suusahüppaja Adam Malysz (4 korda), ujuja Otylia Jedrzejczak (3 

korda) ja suusataja Justyna Kowalczyk (5 korda). Erand oli vaid aasta 2008, mil vaatamata 

Pekingi olümpia toimumisele valiti parimaks mees, kes pole kunagi olnud olümpiavõitja. 

MM-il tuli ta 2008. aastal vaid neljandaks. Kui eespool mainitud kolmel sportlasel on oma 

alal Poolas leidunud ka teisi kuulsusi, siis küsitav on oma põhialal üksik hunt. Kes? 

 

44. Floridas 1983 asutatud restoranide kett Hooters on tulemas ka Balti riikidesse. Frantsiisi 

selleks on omandanud kaks korvpallurit (piltidel). Kes? Ülemine on tänaseks tippspordist 

loobunud, ametis hetkel Žalgirise abitreenerina. Euroopa meister, NBAs esindanud aastatel 

2003-11 viite klubi (Kings, Bulls, Wizards, Hornets ja 76ers). Alumisel fotol olev jätkab veel 

karjääri, osales selgi aastal Euroliigas, mille 2007 Ateena Panathinaikosega võitis. 

 



 

 

45. Et Kaarel Nurmsalu pole papist poiss, tõendab asjaolu, et Otepääl 2011 toimunud 

suusaalade juunioride MM-l 3 pronksmedalit võites olid temast eespool 2 tänast oma alade 

superstaari, kes käesoleva aasta MM-l võitsid kahe peale kokku 6 kuldmedalit. Kellest jutt?  

VEEL SILMARÕÕMU 

46. Pildil on olümpiapronks, kellega mullu veebruaris Tartus tegi pika intervjuu Priit Pullerits. 

MM-võistlustel on 23-aastane kaunitar teeninud 12 medalit, aga ainult ühe kuldse. Ta 

esindab Ukrainat, kuigi on sündinud territooriumil, mis hetkel de facto kuulub Venemaale 

ehk Krimmis. Rio olümpiaraamatu statistika tegemisel, millel osalesid mõlemad tänased 

küsijad, käis vaidlus, kas tema eesnimi kirjutada Ganna, Hanna, Žanna või siiski Anna, mida 

pidas õigeks Pullerits. Ala kohta sisaldas loodetavasti vihjet küsimuse esimene lause. Kes? 

 

47. Selle riigi sportlased poseerivad traditsiooniliselt oma maa Playboy väljaandes enne 

olümpiat. Pildil olev neiu osales fotosessioonil enne Ateena (2004) mänge 21-aastasena, kuid 

olümpiavõitjaks tuli Pekingis. Tal on ka võistkondlik hõbemedal Ateenast ja Londonist, lisaks 

individuaalne MM-tiitel (2007) ja EM-tiitel (2009). Ta võistleb alal, mis on tuttav ja edukas ka 

Eesti sportlastele, ent Pekingis kulda võites tema konkurentide seas meie esindajaid polnud. 

Rios edestas ta üht Eesti sportlast – Gerd Kanterit ROK-i sportlaskomisjoni valimisel. Teisel 

fotol on küsitav oma riigi parima sportlase auhinnaga. Kes? 



   

48. Piltidel olev nääpsuke Läti noorsportlane (18) on ilmselt riigi suurimaid lootusi 2020 

Tokyo OM-l. Juba senine karjäär täiskasvanute hulgas on olnud muljetavaldav: EM-delt hõbe 

(Split 2017) ja pronks, Rio olümpialt 4.koht. Kes? Vaid spordiala teadmine annab 1p. 

  

49. Ajaleht Sport-Ekspress valis just selle kaunitari 2016. aasta Venemaa parimaks 

sportlaseks. Põhjust oli, sest tema võitis ainsa Venemaa sportlasena Rio olümpialt kaks 

kulda, millest üks oli individuaalne. Tema võit oli teatud määral üllatus, sest ta alistas finaalis 

märksa tituleerituma naiskonnakaaslase (hõbe ka Londoni olümpial) Sofia Velikaja. Huvitav 

on ka fakt, et küsitav sportlane on sündinud 1993. aastal Tbilisis ning seejärel elanud 6. 

eluaastani Jerevanis. Nii kirjutatakse tema nimi isa koduses keeles: Յանա Կարապետի 

Ալավերդյան (ees-, isa- ja perekonnanimi). Kes? 



 

50. Pildil on Eesti ühe ala tulevikulootus (19), kes alles tänavu lõpetab Audentese 

Spordigümnaasiumi. Valiti mullu Raplamaa parimaks noorsportlaseks. Kes? 

 

VASTUSED: 

 

1.Tetjuhhin 

2. Runggaldier 

3. Freund (Steffen ja Severin) 

4. Harris (näitleja Ed Harris) 

5. Salming (Börje ja Bianca) 

6. Paul Westphal, Gregg Popovich, Larry Brown 

7. Andre Agassi, Dale Earnhardt 

8. riistvõimlemine 

9. Egeti Liiv 

10. ujumine, jalgrattasport, pesapall 



11. Marina Surovtseva 

12. Toomas Suurväli 

13. Kaire Palmaru 

14. 1936 Berliini OM, Austraalia koondises 

15. võrkpall (Uku Rummi on rannavõrkpalli rahv.kategooria kohtunik) 

16. Alexander Dale Oen, Norra rinnuliujuja 

17. Gibraltar 

18. Draymond Green 

19. Prince 

20. ujuja Mark Foster ja tõkkejooksja Colin Jackson 

21. Stanislaw Marusarz, Poola 

22. Sixten Jernberg, Veikko Hakulinen, Pavel Koltšin 

23. Taina Impiö 

24. Jari Puikkonen 

25. 2 h 32 min ehk 152 min. Matti Raivio aeg oli 4:18.18, Alex Harveyl aga 1:46.28,9 

 

 

 

26. 1968 

27. Bill Russell, Wilt Chamberlain 

28. Paraskevi ("Voula") Patoulidou 

29. Õige vastus on 2, 1, 3. Ühe punkti annavad 2, 3, 1 ja 1, 2, 3. Ehk kui noorim või vanim foto 

on õigesti pandud, siis 1 punkt. 

30. Romario 

31. Haanja 100 rattasõit 

32. Rain Rannamets 

33. Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Horvaatia 

34. noname 

35. Pakistan, Kongo DV 

36. Krestovski staadion Peterburis 



37. Pebble Beach, Californias 

38. Delfi linnas 

39. Berliinis 

40. Astana PBC (Presidental Basketball Club) 

41. Tarmo Paju 

42. Mari Laukkanen, treener Asko Nuutineni surm 

43. Robert Kubica 

44. Darius Songaila, Robertas Javtokas 

45. Johannes Rydzek, Stefan Kraft 

46. Anna Rizatdinova 

47. Britta Heidemann 

48. Rebeka Koha, tõstmine 

49. Jana Jegorjan, vehkleja /espadron/ 

50. Kertu Laak, võrkpallur 


