1. Kuna punkte saate tänases mängus nagunii
tõenäoliselt vähe- annan võimaluse esimese
küsimusega kohe teenida 4 punkti.
Maailma lühim rahvusvaheline lennuliin, mille
lend kestab tavaoludes 8 minutit(autoga läheks
üle tunni) ühendab kaht linna, millised
mõlemad on seotud ka Eesti spordiga. Ühes
linnas mängis aastail 2010-12 palli üks Eesti
koondislane ja tuli selle linna klubi eest ka riigi
meistriks ja karikavõitjaks. Teises linnas
mängis 2008-2009 hooajal samuti kohaliku
klubi eest üks endine Eesti koondislane, temal
riigi meistriks tulla ei õnnestunud kuid oma
klubiga jõuti eurosarjas poolfinaali.
Nimetage need linnad ja koondislased!(1 õige 1 punkt)
Et teil tiba lihtsam oleks-lisan ka ühe küsitava pildi

2.Küsin esimest serblast, kes on olnud meeste ATP paarismängu edetabelis kohal nr 1.(2008 kordas
seda saavutust Nenad Zimonjic) Tõusis ta sellele positsioonile peale US Openi võitu paarismängus,
1986 aastal koos Ekuadori tennisisti Andres Gomez iga. Individuaalselt jäi tema parimaks kohaks
edetabelis 19. Kuid nii Wimbledonis kui Austraalia lahtistel on küsitav ka individuaalselt jõudnud
välja poolfinaali. Ta on abielus Jugoslaavia aegade tuntuima folklaulja Lepa Brenaga ning juhtinud
ka Serbia tenniseföderatsiooni. Kes?

3. Kuidas nimetatakse sellist künklikku rattarada? Pärnu rada ehitati suvel Kentuki kõrtsist u
200 m kaugusele jõe äärde, otse mu koduväravasse.Et sõitja rajast täielikku rõõmu tunneks, tuleb
imiteerida sõitjal just „seda tegevust” – rattal olles tuleb ratast künkast üles tõmmata ja alla sõites,
kiiruse suurendamiseks, suruda. Lõpp-eesmärgiks on trajektoor läbida nii, et sõitja ei pea rattal olles
kordagi pedaalidega hoogu juurde andma. Rada ehitati linna kaasava eelarve põhimõtteid järgides
rahvahääletuse tulemusel. 170 m pikkune rada on Eestis esimene omataoline. Lätis on neid
kümneid.

4. Nimetage ainus inimene maailmas, kes on
jooksnud 100m alla 10 sekundi ja 110m tj alla 13 sekundi!

5..Mis riik on valitsev maailmameister naiste võrkpallis? Tsempionaat toimus Itaalias 2014
aastal.Rio OMiil saavutasid maailmameistrid vaid pronksmedalid.

6.Küsin Val Bakeri karika võitnud poksijat, kes külastas augustis 2015 okupeeritud Krimmi, kohtus
Sevastoopolis Putiniga ning palus abi enda Vene kodakondsusesse võtmisel.Tema taotlus rahuldati
ning ta sai 12. septembril 2015 endale Vene kodakondsuse.Küsitav on osalenud kokku 73
profimatsil ning on võitnud neist 64 (neist 45 nokaudiga) ja kaotanud 9 (neist 5 nokaudiga)
kohtumist. Ta on olnud elukutseliste mitme kaalukategooria ja poksiorganisatsiooni
maailmameister. Kes?

7.Handi-Mansi Jugra autonoomne ringkond on kujunenud tänu naftarahadele Venemaa üheks
võrkpallikantsiks. Venemaa meeste Superliigas, mida loetakse maailma üheks tugevaimaks, mängib
tervelt kaks Handi-Mansimaa meeskonda, milliste mõlema nimedes sisaldub ka sõna
Jugra.(Gazprom Jugra ja Jugra Samotlor).Mis linnade klubidega on tegu?

8. Fotol on Shotshi olümpiavõitja jäähokis. Stanley Cupi võitja aastast
2004. kahekordne Art Ross Trophy omanik ja kolmekordne Lady Bing
memorial Trophy omanik.Triple Gold Clubis jäi ta napilt joone alla, sest
MMidelt on tal ainult kaks hõbemedalit.NHLis mängis ta 1134 mängu ja
teenis 1033 resultatiivsuspunkti(391+642)
Küsitav pole kunagi mänginud selle linna klubis, millisesse ta nime
põhjal otsustades, oleks pidanud kuuluma. Kes?

9.Fotol on või siis ei ole neljakordne maailmameister tõstmises (kolmes
erinevas kaalukategoorias). Kaks korda on talle kaela riputatud ka
olümpiakuld, kuid järelkontrollis tema dopinguproovidest avastatud liigse
stanozololi koguse tõttu, pidi ta oma olümpiakullad lõplikult loovutama
oktoobris 2016. Juba enne Rio mänge sai ta tähtajatu võistluskeelu. MM
tiitleid siiani ametlikult ära võetud pole. Nimetage see tõstja, kelle
auhinnakogus on ka kaks Aasia meistritiitlit!(mida ilmselt ära võtma ei
vaevuta)

10. Puroresu on Jaapanis harrastatav spordiala, millise võistlustel teeb kaasa ka hulgaliselt
välismaalasi, keda nimetatakse Gaijin ,enamus neist on pärit Põhja Ameerikast, kuna ka seal on
üsna sarnane ala populaarne.Gaijin ide edetabelit juhib praegu ameeriklane Stan Hansen. Üks
kõvemaid Jaapani tegijaid sel alal on Keji Mutoh, kes on tuntud nime all The Great Muta. Millisele
spordialale on jaapanlaste Puroresu lähedaseim?

11..Fotol on Tallinna Ülikooli
korvpallinaiskonna ameeriklannast
võõrleegionär, kes kallutas karikafinaalis
vaekausi lõplikult TLÜ naiskonna kasuks,
panustades 26 punkti, 9 lauapalli ja 5 rs
söötu. Kes?

12.Fotol on ühe kergejõustikudistsipliini
maailmarekordi omanik, olümpiavõitja.
Kes?

13. 2011 aastal loodi Pärnumaal jalgpalliklubi JK Nirvaana osalemaks rahvaliigas. 2013 anti
jalgpalliklubile peale ringiformeerimist uus, võiks öelda, et jumalik nimi.2014 alustati mängimist
IV liigas ja sel hooajal mängitakse III liiga läänetsoonis. Klubil on neli treenerit: Joonas Einfeldt,
Martin Kuldmägi, Nils Grün ja Martin Kaskla, kes pakuvad noortele treeninguid Pärnus, Sindis,
Ares, Surjus, Uulus, Häädemeestel ja Kilingi-Nõmmes. Sel aastal alustati uue kodustaadioni
rajamist Sindis. Nimetage see jalgpalliklubi!

14.Venemaa tänapäeva tuntuim suusahüppemägi kannab nime Snezhinka(Lumehelves). Mäerekord
145,5 m on Robert Kranjeci nimel alates möödunud aasta märtsikuust.Mäel on peetud nii FISi
Grand Prix kui ka World Cup võistlusi.Suusahüppemägi asub Permi krais-ühe väga tuntud venelase
auks nimetatud linnas. Mis linnas?

15.Eesti meistrivõistlusi jääpurjetamises peetakse tänapäeval kolmes paadiklassis.Lisaks hästi
tuntud DN ja Monotüüp XV klassile, selgitatakse meistreid veel 1979 aastal Valdo Säre poolt

konstrueeritud, noorte paadiklassis, mille standard kinnitati rahvusvaheliselt 2002 aastal. Nimetage
see paadiklass!
16.Fotol on Sebastian Ogieri kaardilugeja 4 kordne
maailmameister. Kes?

17.Tõenäoliselt mäletavad või teavad kõik kohalvibivad
spordikilvarid seda, mis juhtus 1974 aasta jalgpalli MM
finaalturniiril, A alagrupi viimases kohtumises. Mina seda
teile meelde tuletama ei pea. Küll aga ma küsin - Kui hiljem
maailmameistriteks tulnud SLV koondisel, tuli vahegrupis
või Play offis ette raskeid momente, hakkas publik
skandeerima üht nime ja ena imet - Sakslased muudkui
võitsid ja võitsid. Kelle nime publik skandeeris?

18.Millistes linnades väljaspool Austraaliat on peetud Australian Openit tennises? Austraalias
on lisaks Melbournele Openit võõrustanud veel ka Perth, Adelaide ja Sidney.

19.Ma olen tõenäoliselt seda seksikat bobisõitjat varem ka küsinud aga krt!;Tal on nii hea raam, et
küsin veel. Kes on pildil? Eriti huvitav on see, et alles hiljuti väitis küsitav, et on ikka veel neitsi...

20.Eesti jalgpallureist on selles klubis mänginud Mark Shvets. Klubisse kutsuti hiljuti testimisele ka
eelmise hooaja Eesti Premium liiga üks silmapaistvamaid(eriti lumisel väljakul) mängijaid Ofosu
Appiah.Klubi peatreeneriks oli 2012-15 kauaegne Slovakkia koondise loots Vladimir Weiss, kes
praegu juhendab Gruusia koondist. Mängijaist on vaieldamatult nimekaim Venemaa üks vihatumaid
jalgpallureid Andrei Arshavin.Veel möödunud hooajal mängis klubis ka Ukraina veteran Anatoli
Timoshtsuk.Tegu on oma kodumaa 3 kordse meistri ja 7 kordse
karikavõitjaga. Nimetage see 1954 asutatud klubi!
21.Fotol olev, tuntud Ameerika jalgpalli mängija, keeldus NFLi
soojenduskohtumises seismast hümni ajal, põhjendades pressile, et “ta ei
näita austust ja uhkust kodumaa lipule, kui meie oma riigis kiusatakse
mustanahalisi inimesi”. Tema akt korreleerus leviva kampaaniaga Black
Lives Matter (“Neegrite Elud on Tähtsad” ), mis on saanud hoogu
Ühendriikide politsei fataalsete tulistamiste tõttu. Paljud nimekad USA
neegersportlased toetavad küsitavat, kuid üldiselt kutsus selline
käitumine esile riigi patriootide halvakspanu ja viha. Kes on see 49ersi
quarterback, kes on kaks korda pälvinud ka ülikooliliiga WAC
parima ründemängija auhinna? Mees on ka vegan, seega on tema
kummaline käitumine seotud ilmselt proteiinipuudusega.

22.Legendaarne Red Auerbach on öelnud, et tema karjääri suurim viga oli küsitavast mängijast
loobumine. 1979 aasta draftis valis Celtics küsitava 4. ringis 68. na. Hooajaeelses treeninglaagris sai
mees aga vigastada ja Celtics loobus küsitavast. Kuna ta oli lolli peaga valinud enda agendiks Bill
Manoni, mehe kel tuli sel ajal Diana Rossi esindamine paremini välja kui korvpallurite agendiks
olemine, siis polegi küsitav NBAs ühtki mängu mänginud. Lisaks NBAle pole küsitav kunagi
mänginud ka OMil . NCAAs Seton Halli eest mängides, viskas ta hooajal 1978/79 kekmiselt 27,5
punkti mängus ja temast ettepoole jäid selles arvestuses vaid Lawrence Butler ja Larry Bird.
1983 aastal kohtus küsitava rahvuskoondis sõprusmängus North Carolina ülikooliga ja küsitav pani
teda katma pidanud Michael Jordani vastu 50 sanga. Kes on see korvpallur?

23.Teadupärast boikoteeris NSVL 1984 Los Angelese OMi.Sotsleeri maadele otseselt osalemist ei
keelatud ja enamik neist loobus samuti, seda enam, et LA OMiga praktiliselt samal ajal korraldati
nö alternatiivolümpia(22 ala), kus osalesid 9 sotsmaa koondised ja lisaks neile veel sportlasi enam
kui 50 riigist.(ka USAst) Loomulikult tegid korraldajad kõik, et maailmarekordeid sünniks neil
mängudel rohkem kui OMil, nii ka läks - fikseeriti tervelt 44 maailmarekordit.(Kergejõustikus
püsititati küll vaid üks MR, Naiste kettaheites Irina Meszynski 73,36) Kuidas neid mänge
nimetati?

24.Selle tänaseks 21 aastase tennisisti vormis
tippmängijaks Lindsay Davenport.Tütarlapse
iseloomustusest WTA saidil võib lugeda, et tema
lemmiklöök on serv, lemmikväljakukate-hard court ja
lemmiknäitleja Julia Roberts. Jookidest eelistab ta virsiku
jääteed ja söökidest jäätist. Kuulata meeldib talle Taylor
Swifti ja lemmikhobi on küpsetamine. Oma esimese
mängu WTA touril võitis ta 14 aasta ja 48 päeva vanuselt,
olles selle näitajaga üks noorimaid, kes seda suutnud
on.Elu parimad tulemused on siiani Austarlian Openi
poolfinaal ja Rio OMi 4. koht. Sellest kõigest aga siiski
piisab et olla WTA edetabeli 8. naine. Kes on pildil?

25.Kes Eesti meesujujatest on saavutanud olümpiamängudel parima individuaalse koha -19. ?
Jutt siis Eesti lipu all võistelnud sportlastest.

26.Küsin jalgpallurit, kes kandis peale Roberto Baggio lahkumist
Milano Interis mängusärki nr 9. Kui klubisse toodi aga Brasiilia staar
Ronaldo, siis pidi küsitav mingil hetkel loovutama oma nr 9 viimasele.
Protestiks hakkas mees kandma särki numbriga 1+8, mis
mänguprotokolli kanti küll 18 na, kuid küsitava jaoks tähendas endiselt
nr üheksat.Nimetage see, oma kodumaa koondise eest 34 väravat
löönud ja ka OM pronksi võitnud, matemaatikat tundev ründaja!

27.NBAs on Quadruple Doublega (neli kahekohalist positiivset näitajat mängus, tavaliselt siis
punktid, lauapallid, res söödud ja viskeblokeeringud) hakkama saadud 5 korral nelja erineva
mängija poolt. Kaks korda tegi seda Hakeem Olajuwon. Esimesena sai sellega hakkama 18.10.1974
Nate Thurmond, teisena 18.02 1986 Alvin Robertson.Kes on seni viimane, kes sellega hakkama
on saanud? 17.02.1994 kogus ta mängus Detroit Pistonsi vastu 34 punkti, 10 lauda, 10 rs ja 10
blokeeringut.

28.Kes on see „Martini mees”?

29.Küsin riiki, milline võitis Rio OMil 1 kulla, 1 hõbeda ja 2 pronksi. Kuld võideti distsipliinis, kus
medalikonkurentsis olid ka Eesti sportlased. Riigi tennisemeeskond on kolm korda mänginud Davis
Cupi finaalis. Käsipallis ollakse neljakordsed maailmameistrid(mehed).Võrkpallis on tulnud mehed
nii Euroopa meistriteks kui olümpiapronksile. Korvpallikoondise parimad tulemused on kaks
viiendat kohta EMilt. Mis riik?

30.Viigilahutusküsimus nr 1. Mis aastal võitis USA teenisemeeskond viimati Davis Cupi?(pluss
miinus 1 aasta annab 1 punkti)

31.Nikolai Novosjolovit armastatakse spordiajakirjanduses juba ammu vanameistriks tituleerida. On
ju tema sünniaasta 1980. Vehklemise mõistes on selline vanus aga täiesti keskmine. Tõeliseks
vanameistriks võib aga lugeda Rio OM epee hõbemedali võitjat, kelle sünniaasta on
1974.Individuaalpronksi võitis küsitav juba Atlantas. Individuaalne MM kuld tuli aga 2015 aastal.
Medaleid on tal vikipedia artiklis tiitlivõistlustel kokku võidetud 14 cm jagu.Kes on see
vanameister?

32.Möödunudsügisesel EM kvalifikatsiooniturniiril korvpallis, mis lõppes Eesti meeskonnale suht
masendavalt, oli meeskonna suurim punktitooja Rain Veideman, Ta viskas 6 mänguga kokku 95
punkti ja oli selle näitajaga kõigi osalenud korvpallurite seas 9. kohal. Et leida aga Eesti meeskonna
parim lauavõitleja, tuli kerida statistikaveergu 96. kohani, kus oli Eesti parim korvpallur, 6 mängus
kogutud 23 lauapalliga. Kes?

33.Fotol näete sportimas meest, kelle hüüdnimi on „The Big Z” Kirjutage mehe kodanikunimi
või siis vähemalt perekonnanimi!

34.Millisel spordialal on Eestit olümpiamängudel esindanud teiste kõrval ka Vjatseslav
Divonin, Toomas Vilpart, Tarmo Virkus ja Oleg Vinogradov?

35.Ka Enne Uibo pruuti on Bahamal olnud olümpiavõitja naiste 400m jooksus. Kes?

36.Küsitava superstaari vanemad pidasid Sohos sekspoodi ja tema isa
pandi 1992 aastal mõrva eest vangi ning vabanes alles 18 aastat
hiljem.Oma kahe lapse emaga kohtus ta Anonüümsete narkomaanide
tugirühmas. Tema praegune kihlatu on Briti näitleja Laila Rouass, kes
on meile tuntud seriaalidest „Holby City” ja „Jalgpallurite naised”.
Juba kuueteistaastasena sai ta endale hüüdnimeks „The Rocket”.
Näitan raketist pilti ka. Kes ?

37. NBA põhihooaja MVP dest on Euroopas arvestataval tasemel
korvpalli mänginud vaid üks mees. 2 korda praeguses mõistes
Euroliiga(Euroopa meistrite liiga) võitnud korvpallur, kes oma NBA
meistrisõrmused, mida on samuti kaks, võitis LA Lakersi
meeskonnas. Lisaks mängijana võidetud sõrmustele, on küsitaval ka
kolm võidetud meistrisõrmust Miami Heat abitreenerina, kus tema
hoole all olid klubi pikemad mängijad.Nimetage see parimail päevil
2.06 pikk olnud „Sõrmuste isand”!

38.Fotol olev hollandlanna on neljakordne olümpiavõitja.
Seni viimase kullad võitis ta Shotshis 3000m ja
naiskonnavõistluses (team pursuit)Esimese kulla sai aga juba
Torinos samuti 3000m. Maailmameistritiitleid on tal kokku 15
-neist 5 mitmevõistluses.Oma 8 olümpiamedaliga on ta
Hollandi edukaim sportlane talimängudel. Ta on avalikult
biseksuaalne kuni 2013 aastani, elast ta koos short tracki
sõitja Sanne von Kerkhofiga, hiljem on eelistanud mehi. Kes?

39. Kuidas nimetatakse selliseid ka meie igapäevases
tänavapildis üha sagedamini nähtavaid paksude
kummidega jalgrattaid?Rattad on mõeldud lumel, liival ja
mujal rasketes teeoludes sõitmiseks. Profiratturid kasutavad
neid sageli treeningvahendina.

40. Nõukogude jäähokit tabas 1989 aastal suur skandaal, kui 1986 aastal Habarovski ASKist
Moskva AKSKsse toodud, noor talendikas ründaja, kes jõudis tulla 1988 ka olümpiavõitjaks, sõna
otseses mõttes ära hüppas. Mees palus irooniliselt, just 9.mail-võidupühal, USAs poliitilist
varjupaika ja pinna eelnevalt ette valmistanud Buffalo Sabresi toel, selle kohe ka sai.Mees oskas
Sabresit tänada ja näiteks hooajal 1992/93 viskas 72 mängus 73 väravat.Stanley Cupi võitis ta aastal
2000 juba koos New Jersey Devilsiga. Selle tulemusega jõudis ta ka Triple Gold Clubi sest 1989
jõudis ta tulla enne deserteerumist ka maailmameistriks. Kes on see desertöör?

41.Tänase päeva seisuga juhib FISi mäesuusatamise
MK sarja, üldarvestuses kindlalt, fotol olev
slaalomispetsialist. Shotsi olümpiavõitja ja
kahekordne maailmameister slaalomis. Kes?

42.Fotol on üks maailma tuntumaid
ragbimängijaid, kes suri 40 aastaselt 2015
aasta novembris neerupuuudulikkusesse.Uus-Meremaa ragbikoondisesse kuulus ta aastatel 19942002. Põhimõtteliselt oli mees ragbis samasugune megatäht nagu Jordan või Pele korv- või
jalgpallis. Nimetage see varalahkunud legend!

43.Selle legendaarse Eesti korvpalluri isa on olnud Eesti jalgpalliliidu president ja aupresident.
Eesti meistriks tulla pole küsitaval õnnestunud. Eestikatelt on tal 4 hõbedat ja 6 pronksi. Üks
karikavõit tema kontos siiski on. Meistriliigas mängis ta 1988 kuni 2000(viimase hooaja tegi Jüri
Basketi nimelises meeskonnas) Veel hooajal 2002 valiti ta esiliiga parimaks keskmängijaks,
kusjuures liiga sümboolsesse viisikusse kuulusid toona veel Toomas Nõmmistu, Gregor Arbet,
Andrus Nagel ja Indrek Ruut. Küsitav on sündinud 1971 ja kuulus 1988 ka NSVL noorte mv
pronksimeeskonda.Kes?

44.Fotol on Natalia Sadowska, kes tuli möödunud aasta septembris oma
kodumaal Karpaczis maailmameistriks. Millisel spordialal? Foto on tehtud
Tallinnas, kus maailmameister sel aastal samuti võistlemas käis.

45.Garri Kasparov oli male maailmameister aastatel 1985-2000. Kes võttis talt tiitli?

46.Fotol on tõenäoliselt seni kõige nimekam kapist välja tulnud
jalgpallur maailmas. ( vähemalt kuni väljub Christina R)Saksamaa
koondise eest 52 mängu mänginud ja 6 väravat löönud poolkaitsja,
kuulus koondisesse nii MMil 2006 kui EM il 2008. Tema klubikarjäär
möödus peamiselt Aston Villas ja Stuttgardis, kellega koos võideti ka
bundesliga. Oli ka väike kõrvalpõige Inglismaa-saksamaa teljelt
Laziosse, kuid mitu tõsist traumat sundisid jalgpalluri t karjääri
enneaegselt lõpetama aastal 2013. samal aastal teatas ta ka enda
orientatsioonimuutusest. Kes?

47.Aastal 2014 leidis TTÜ võrkpallimeeskond Austriast üles „kadunud poja”.
Kanadas sündinud väliseestlase, kes esindanud ka Kanada B koondist. Sel
hooajal kutsus Avo Keel nurgaründaja Pärnu VK koosseisu. Kes on pildil?

48. Sellesse sülje kaudu levivasse tõppe on haigestunud ka tipptennisistid nagu Roger Federer,
Justine Henin ja Andy Roddick, aga kõige drastilisem on Robin Söderlingi juhtum. Tema põdes
selle läbi oluliselt tõsisemas vormis, mis viis ka tipptennisisti karjääri enneaegse
lõpetamiseni.Muuhulgas ka suudlemishaiguseks kutsutava haiguse sümptomiteks on halb
enesetunne, palavik, kurguvalu ning kaela, kukla ja kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine
Mis haigus?

49.See püss on IFBB World women's 2016 Fitness Overall
Champion. Seega maailmameister fitnessis. Oli nominandiks ka
Eesti Aasta naissportlase valimisel. Kes?

Viigilahutusküsimus nr 2
50. Mitu punkti oli Valmo Kriisa visanud Eesti meistriliigas,
10.jaanuari 2016 seisuga?

1.St.Gallen/Marius Lepp, Friedrichshafen/O.Venno 26.Ivan Zamorano
2.Slobodan Zivoijnovic

27.David Robinson

3.pump-track

28.Walteri Bottas

4.Omar McLeod

29.Rumeenia

5.USA

30.2007

6.Roy Jones jr.

31.Imre Geza

7.Surgut, Nizhnevartovsk

32.Rain Veideman

8.Martin St Louis

33.Zidrunas Savickas

9.Ilja Iljin

34.sõudmine

10.wrestling

35.Tonique Darling

11.Samantha McKay

36.Ronnie O Sullivan

12.Aries Merrit

37.Bob McAdoo

13.JK Poseidon

38.Irene Wüst

14.Tshaikovski

39.fat-bike

15.ice-Optimist

40.Aleksandr Mogilnõi

16.Julien Ingrassia

41.Mikaela Shiffrin

17.Sparwasser

42.Jonah Lomu

18.Hastings ja Christchurch

43.Kim Erik Küttis

19.Lolo Jones

44.Kabe rahvusvaheline

20.Alma Atõ Kairat

45.Vladimir Kramnik

21.Colin Kaepernick

46.Thomas Hitzlsperger

22.Nikos Gallis

47.Sander Rätsep

23.Druzba-84

48.mononukleoos

24.Madison Keys

49.Kristina Koroljak

25.Marko Pachel

50.8398 punkti

