1. Kes?
2. Kuigi pooleteise aasta vanuselt kukkus talle
kirves käe peale, ei seganud see tal
tippkorvpalluriks saamast. “Jäin ilma vasaku käe
poolest pöidlast. Hiljem, kui korvpalli mängisin,
osutus see tülikaks asjaoluks. Nii pidin viskama
õppima ühe käega, mida kõrvalt vaadati kui uut
tehnikanippi,” on ta meenutanud. Eesti meistriks
on lisaks korvpallile tulnud muide ka võrkpallis,
korvpallitreenerina aga juhendanud muu hulgas
Moskva Krõlja Sovetovi naiskonda. 1970.
aastatel sai temast aga ülitähtis isik, sest just
tema initsiatiivil asutati Tallinnasse NSV Liidu
esimene VAZi tehnohooldekeskus, mille direktor
ta jupp aega oli. Ta on töötanud ka
ajakirjanikuna ning RETi tehases, raadioid pani
ta ka pensionipõlves kodus oma lõbuks kokku.
Kes?
3. Seda, et 2014. aastal jalgpalli maailmameistriks tulnud Saksamaa võistkonna peatreener on ikka
veel Joachim Löw, teab ilmselt iga spordisõber. Piltidel on aga 2010., 2006. ja 2002. aastal
maailmameistriks tulnud võistkondade praegused peatreenerid, kes suure tõenäosusega juhendavad
oma riigi koondiseid ka järgmise aasta suvel Venemaal toimuval MM-il. Kes on need treenerid (2
õiget – 1 punkt)?

4. Vanaisa Harald oli võimleja, tema lapsed Mart ja Tiina suusatajad, Jüri suusataja, kiiruisutaja,
jalgrattur ja jalgrattatreener, kelle õpilaste hulka kuulub ka Erika Salumäe, Jüri abikaasa Aili
võrkpallur. Kõige tuntum on aga Jüri ja Aili poeg, kes on lisaks oma põhialale, millel ta hiljem
tuntuks sai ning tiitleid kogus, tulnud mitmekordseks Eesti juunioride meistriks trekisõidus. Mis
perekond?
5. Kellenimeliseks seaduseks kutsutakse lauset: „Kui sul on mitu mõistlikku pakkumist, millest üks on 3
trumbita, siis paku just seda”? Tegemist on 1938 sündinud mehega, keda peetakse kõigi aegade parimaks
bridžimängijaks. 10-kordne Bermuda karika võitja (1970-2009), 50-kordne Põhja-Ameerika meister, 12kordne maailmameister.

6. Ei tule just tihti ette, et mõni riik pälvib oma kõigi aegade esimese olümpiamedali selliselt alalt
nagu meeste jalgpall. Rio mängudel oleks ühe alates 1968. aastast suveolümpiamängudel osalenud

riigiga peaaegu just nii juhtunud. Siiski kaotati hoolimata Antony Lozano ja Marcelo Pereira
väravatest pronksimatś Nigeeriale 2:3 ja olümpiamedal on riigil tänini saamata. Milline riik?
7. Kes on see „multitalent”? Sportlikku tegevust alustas Keila Spartaki liikmeskonnas laskmisega
– oli ta isa ju 13-kordne Eesti meister laskmises, kel ka MM-ilt ette näidata 4 hõbedat ja üks
pronksmedal. Harjumaa meistriks tuli suur-rootsi teatejooksus ja kahel korral males. Spartaki
vabariiklikel meistrivõistlustel sai II koha kolmikhüppes. 1951 tuli Eesti meistriks korvpallis, 1953
kuulus ka Eesti koondisesse. Olnud TRÜ sportmängude kateedri juhataja, „Rahva Hääle”
sporditoimetaja, käsipallitreener, Eesti Spordiajaloo Seltsi esimees. Tõlkinud 1962 ilmunud raamatu
„Taliolümpiamängud”, on raamatute „Korvpall. Minevikust tänapäevani” (1998) ja „Korvpall”
(2002) üks autoreid.
8. Ta on tulnud odaviskes Eesti meistriks, NSVL noortemeistriks ja
juunioride meistriks. Tuletõrje ja politsei maailmamängudelt on võitnud
veerandsada medalit (valdavalt kuldset) odaviskes, kuulitõukes ja
jõutõstmises. 2007 sai Peterburi ülikoolist doktorikraadi kriminalistika alal,
2008. aastast töötab see politseikolonelleitnant sisekaitseakadeemias
dotsendina. Kes?
9 Kes on see Rakverest pärit mees (1902-1993)? 1924 krooniti Eesti
esimeseks üliõpilaste malemeistriks, 1941. jäi Eesti malemeistrivõistlustel
jagama esikohta, oli Varssavi maleolümpial Eesti meeskonna kapten. 19391970 töötas TRÜs saksa keele õppejõuna, koostanud saksa keele õpikuid ja
sõnaraamatuid.
10. See jalgpallur on Inglismaa Premium League`is ainulaadne selle poolest, et
on olnud kogu oma karjääri alates 28. oktoobrist 1998 ühes ja samas klubis,
mille kapten ta ka on. Pisike iluviga on vaid selles, et aastal 2000 oli kuueks
mänguks laenul Nottinghamis. Ta on olnud ka Inglismaa koondise kapten 20062010 ning 2011-2012. Kes?
11. See vastuoluline noor tennisist on ATP rankingus 13. kohal, kuid ta on
saanud mitmel korral tähelepanu osaliseks seetõttu, et ta lihtsalt ei viitsi
mängida. 2015 vilistas publik ta selle pärast neljanda ringi matšis
Richard Gascuet`ga lihtsalt välja, mullu oktoobris Šanghais aga jäi
„ilmselgelt alla oma võimete” mängimine silma ka kohtunikele ning
teise ringi matši eest Mischa Zvereviga tuli mehel 16 500 dollari võrra
kukrut kergitada. Lisaks läks see talle maksma reklaamidiili Malaysia
Airlinesiga. 2015 Kanada lahtistel paistis ta aga silma selle poolest, et
hõikas mängu ajal solvanguid oma vastase Stan Wawrinka suunas.
Kes?
12. Pildil oleva 1963. aastal sündinud mehe eesnimi on
Michael, aga spordisõbrad teda paraku selle järgi ei tunne.
2016. aastal linastus tema karjäärist biograafiliste
sugemetega film (mille faktitäpsus ei kannata mingit
kriitikat), kus teda kehastas Taron Egerton. Kes on pildil?

13. Hiinlanna He Zi võitis Rios hõbemedali vettehüpetes. Pärast seda, kui ta oli pjedestaalilt maha
astunud, ulatas võistkonnakaaslane Qin Jai talle midagi, mis naise päris tükiks ajaks nutma pani.
Mille?
14. Paremal on loomulikult John Carlos, keskel Tommi
Smith. Aga kes on vasakul? Kahe mehe aktsiooni toetuseks
kandis ta rinnas inimõiguslaste märki.
15. Wimbledoni peaväljaku mängijate sissepääsu kohal on
luuleread: "If you can meet with triumph and disaster / And
treat those two imposters just the same". Need on pärit
luuletusest, mida britid on korduvalt populaarseimaks
hääletanud. Netiavarustest leiab video, kus seda luuletust
loevad BBC jaoks Roger Federer ja Rafael Nadal. Kelle
luuleread?
16. Mäkkartism avaldas tuntavat mõju ka spordile. Nii pidi
näiteks üks MLB meeskond (ajutiselt, 1953-1958) nime
vahetama. Milline?
17. Need argentiinlased harrastavad oma kodumaa
rahvussporti, mida on aeg-ajalt jõhkruse tõttu ära keelatud,
kuid mille Juan Peron kõrge au sisse tõstis. Tegemist on
mänguga, mis omalaadi segu polost ja korvpallist, osaleb
kaks neljaliikmelist meeskonda, kes püüavad kuue
käepidemega varustatud „palli” korvi toimetada. Mänguaeg
on 6x8 minutit. Oma nime on mäng saanud sellest, et algselt,
XVII sajandil, istus korvis elus part, kes tuli sealt kätte saada
ja oma koju toimetada. Mis mäng?
18. Kui meeste golfi üheks tippsündmuseks on Ryders Cup,
siis mis nime kannab naiste golfi analoogne võistlus? Oma nime on ta saanud lapsena
vanematega Ameerikasse siirdunud norralasest golfikeppide kavandaja ja ärimehe järgi. Tema
loodud Karsten Manufacturing, mis toodab golfikeppe laubamärgi PING all, on maailmas üks
juhtivamaid. Golfi juurde sattus ta alles 42aastaselt, vanuigi oli ta aga n-ö naiste Ryders Cupi
eestvõitleja ning karikas hakkaski juba tema eluajal kandma tema (perekonna-)nime.

19. Kagu-Aasiast küsimusi koostades on kohane küsida ka üks Kagu-Aasia (spordi)geograafiat
puudutav küsimus. Kagu-Aasia spordimängud (Southeast Asian Games) leiavad aset alates 1959.
aastast iga kahe aasta järel ja osaleb neil 11 selle piirkonna riiki (viimane liitus aastal 2003). Nende
hulka kuuluvad Tai (läbi aegade 2089 kuldmedalit), Indoneesia (1714), Malaisia (1104), Filipiinid
(894), Singapur (828), Vietnam (771), Myanmar ehk Birma (545), Laos (66), Kambodźa (47) ja
veel kaks riiki, mis võitnud läbi aegade vastavalt 11 ja 3 kuldmedalit. Millised on need KaguAasia mängude kaks kõige vähemedukamat riiki?
20. Kes? Tegemist on esimese aborigeeniga, kes pääses mängima
NBAsse. Tõsi küll, seal jäi tema karjäär üpris napiks – üks hooaeg
Toronto Raptorsis ja teine Minnesotas. Viimased kaks hooaega on 209
cm pikkune mees pallinud kodumaal, pärast NBA-d seikles Euroopas
ning mängis ühe hooaja Belgradi Partizanis, Kaasani Uniksis,
Barcelonas, Galatasarays (valdavalt paraku vigastatud) ning lõpetuseks
Andorras. Teda on kutsutud Austraalia Shaqiks.
21. 1994. aasta San Marino GP Imola ringrajal oli F1 ajaloo üks
traagilisemaid, kui järjestikustel päevadel hukkusid Roland Ratzenberger
ja Ayrton Senna. Ühe vormelipiloodi jaoks jäi sama nädalavahetus aga
vaieldamatult karjääri tipphetkeks. Ta pääses hooaja alguses
asendusvõistlejana Jean Alesi asemel Ferrari rooli ja lõpetas Imolas Michael Schumacheri järel
teisena. Tegemist oli üldse tema karjääri esimeste punktidega ja hiljem õnnestus tal kogu oma
karjääri jooksul juurde teenida veel kõigest üks punkt. Kes oli see vormelipiloot, kes aastatel 198797 osales kokku 75 GP-l?
22. 2013. aastal sai Columbus Blue Jackets esimese NHL-i klubina endale eurooplasest mänedžeri.
Sellele kohale asus mees, kes oli enne seda kolm aastat olnud Helsinki Jokerite mänedžer. Mees on
olnud varem ka St Louis Bluesi abimänedžer ja peaskaut. Mängis ise Bostonis 1989-1991 ning
Ottawas 1993/94. Kes?
23. Ragbis (rugby unioni süsteemis) on teadupärast igal positsioonil oma nimetus. Millist nime
kannab mängu esireast keskelt alustav mängija, keda positsioonide süsteemis tähistatakse
numbriga 2? Seda nimetust Google´i pildiotsingusse lüües ei avane meile esmajoones aga mitte
ragbimängijate pildid, vaid esilehel võib silmata allolevaid fotosid.

24. Kes oli esimene eestlane, kes siirdus jalgpallurina piiri taha profileiba teenima? Klubiks oli
Viini Austria. Eesti koondises mängis ta 44 korda.

25. Kes on see suusatäht?
26. Selle u 200 000 elanikuga linna
klubi Vive Tauron võitis mullu
käsipalli Euroopa meistrite liiga. Linna
jalgpalliklubis mängib ka üks eestlane.
Linn?
27. Selle karika võitjat hakati välja
selgitama 1927. aastal, esimeseks
karikavõitjaks krooniti Praha Sparta,
kes alistas finaalis 6:2 Viini Rapidi,
viimaseks 1992. aastal Banja Luka
Borac, kes sai penaltiseeria järel jagu
Budapesti VSC-st. Ametlikult on
karikasari kandnud Kesk-Euroopa karika, Zentropa karika, aga ka Doonau karika nime, kõige
rohkem on aga tuntud siiski nime all, mis tal algselt oli. Seda küsimegi.
28. Kui arvestada Ameerika viit suuremat profiliigat (MLB, NHL, NBA, NFL, MLS), siis millise
nendes liigades kaasategeva võistkonna kodulinn on kõige põhjapoolsem? Olgu öeldud, et
põhjapoolseima võistkonna koduareen kannab nime Rogers Place, võistkond on oma liiga võitnud
viiel korral, selle praeguseks peatreeneriks on Todd McLellan ja kapteniks Connor McDavid.
29. 1940. a. jaanuaris pöördus Soome välisminister Väinö Tanner ühe sportlase poole: „Mulle on
antud mõista, et te olete ainus soomlane, keda norralased kuulavad. Kas te tahaksite minna neile
rääkima meie isamaa poolest. Ametlikud üritused saada Norrast majanduslikku abi on
ebaõnnestunud.” Spordimees läks, esines kümnes linnas ja kogus Soome toetuseks üheksa miljonit
krooni. Paraku jäi tema Norra-turnee poolikuks, sest tal amputeeriti üks sõrm, mis oli vigastada
saanud, ning kõigele krooniks sai ta Holmenkollenil Soome toetuseks korraldatud
suusahüppevõistlusel kõvasti külmetada. Kes?
30. Näete ühte kuulsaimat sporditeemalist
maali läbi aegade. Kes on kunstnik?

31. Ühe maailma spordi suurjõu Hiina kõige

edukamaks spordialaks olümpiamängudel on olnud vettehüpped, kust on kokku võidetud 69
medalit. Paraku ei olda sellega aga olümpiaajaloo edukaimaks vettehüpperiigiks, sest USA on
samalt alalt võitnud kaks korda rohkem medaleid. Millisel kahel spordialal on aga Hiina olnud
läbi aegade olümpiamängude edukaim riik?
32. Bunny Austin ei võitnud küll ühtegi Suure Slämmi turniiri, kuid 1937. aastal Prantsuse lahtiste
ja 1938. aastal Wimbledoni finaalides mänginuna oli ta enne Andy Murrayt viimane britt, kes neisse
finaalidesse pääses. Tenniseajalukku on koos Fred Perryga kolm järjestikust Davis Cupi võitnud
valgepallur aga läinud veel seetõttu, et oli omal spordialal esimene, kes hakkas võistlustel kandma
....... Mida?
33. Meeste murdmaasuusatamise MK 2015/16 hooajal
mahtus üldkokkuvõttes esikümnesse koguni seitse
norralast. Kes olid ülejäänud kolm– kohad vastavalt
neljas, viies ja seitsmes?
34. Selle riigi üks harrastatavamaid spordialasid on
squash, lai kandepind on tänaseks tõstnud riigi
squashis maailma juhtivaks tegijaks. Riigi sportlased
on valitsevad maailmameistrid nii meeste kui naiste
üksikmängus, samuti hoitakse enda käes nii meeste kui
naiste võistkondlikku MM-tiitlit. Ala populaarsuse
taga oli kindlasti ka XX sajandil selles riigis kõige
kauem võimul olnud riigipea, kes oli ise ala
veendunud harrastaja, nagu ka pildilt näha võite.
Milline riik?
35. 1978 tuli ta Düsseldorfi võistkonnas Saksamaa
noortemeistriks viievõistluses, individuaalselt oli
samal võistlusel kolmas. 1981 võitis Saksamaa
juunioride meistrivõistlustelt pronksi kuulitõukes,
täiskasvanute seas sai 8. koha.1983 püstitas kettaheites isiklikuks rekordiks 52.88, mis on pagulaste
rekord tänase päevani. Seejärel siirdus elama Kanadasse, alates 1993. aastast elab aga Tallinnas
ning on tegelenud tõlkimisega saksa keelest ja löönud kaasa sõnaraamatute koostamisel. Viimastel
aastatel on meie spordiilmas pisukesi tegusid teinud tema poeg. Kes?
36. Selle spordiala maailma
karikavõistlustega (World Cup) tehti
algust 1953. aastal Kanada töösturi
John Jay Hopkinsi eestvõttel ning
algselt kandis üritus Kanada
karikavõistluste (Canada Cup)
nime. 1967. aastast nime World Cup
kandva võistkondliku võistluse on
enim kordi (24) võitnud USA, teised
jäävad kaugele maha. 2016. aastal
võidutses esmakordselt Taani
meeskond, mille koosseisus tegid
kaasa Soren Kjeldsen ja Thorbjorn
Olesen. Millise spordiala maailma
karikast on jutt? Näete pildil ka
karikat ennast.

37. Eesti mälumängumeistrite nimistust leiab ka mehe, kes on võitnud hõbeda Eesti
meistrivõistlustelt kirimales ning kaks pronksi Eesti kergejõustikumeistrivõistlustelt. Kes?
38. Küsitaval NBA võistkonnal oli paljude asjatundjate arvates oluline roll Nõukogude Liidu 1988.
aasta olümpiavõidus, kuna see õpetas suurriigi esindajatele (terminit sovjetid või venelased oleks
siinkohal ilmselt kohatu kasutada), kuidas ameeriklastega mängima peab. 1987. aastal käis kuus
Nõukogude Liidu koondise mängijat, nende hulgas Tiit Sokk, klubi juures staźeerimas. 1988. aastal
aga tegi võistkond vastuturnee Nõukogude Liidus. Klubi peatreeneriks oli toona hilisem Ukraina
koondise peatreener Mike Fratello, tuntuimateks mängijateks aga Spud Webb ja mees, keda tunti
hüüdnime all "The Human Highlight Film". Milline korvpalliklubi?
39. Selle riigi jalgpalli tippajad jäävad veerand sajandi taha, kuigi kõrgeim koht FIFA edetabelis,
koguni 24., oli neil 1998. aasta lõpul. 1980 tuldi oma maailmajao meistriteks, 1976 oldi hõbedal ja
1984 pronksil. 1996 saadi veel korra neljas koht, 2000 jõuti veerandfinaali, aga pärast seda pole
alagrupist edasi saadud. 2000. aastal hoidsid nad aastakese enda käes ka suurimat võitu
rahvusvahelises mängus 20:0, kuni austraallased samoalastele 31 vastuseta väravat lõid. 1982
pääseti ka MM-finaalturniirile, kus saldoks jäi viik Tšehhoslovakkiaga ning kaotused inglastele
(0:1) ja prantslastele (1:4), Moskva olümpial jõuti veerandfinaali. Praegu on aga FIFA tabeli põhjal
selle riigi jalgpall elamas oma halvimaid aegu, sest mullu novembris langeti oma kõigi aegade
madalaimale ehk 172. positsioonile. Mis riik?
40. 1986. aasta suvel hakkasid Euroopa spordiväljaanded seda vasakukäelist noormeest kutsuma
hiiglaste tapjaks e giantkilleriks. Brüsseli turniiril alistas ta üksteise järel Boris Beckeri, Libor
Pimeki, Guy Forget ja Miroslav Meciri ning pidi alles finaalis Mats Wilanderle alla vanduma. Kaks
aastat hiljem tehti talle õlaoperatsioon, millest ta täielikult ei taastunudki. Oma karjäärile pani ta
punkti 1990. aastal, mil võitis paarismängus koos rootslase Peter Lundgreniga Sydney turniiri,
kusjuures finaalis mängiti üle Stefan Edberg – Ivan Lendl. Tema põhiline paarismängupartner oli
siiski teine austraallane Wally Masur. Küsime aga seda meest ennekõike seetõttu, et tema ema Maia
oli tuntud eesti kirjamehe ja tõlkija Leonid Treti tütar. Kes on see eesti juurtega tennisist, kes
üksikmängus jõudis ATP edetabelis 34. ja paarismängus 23. kohale?
41. Mullu 17. detsembril juhtus suusahüpete MK ajaloos esimest korda, et samal võistlusel osales
kolm venda. Kuidas on nende perekonnanimi?
42. Näete pildil oma kodumaa velotrekil 2016.
aastal madisonis maailmameistriks tulnud mehi.
Kes on need mehed, kui on teada, et kummalegi
polnud see madisonis esimeseks
maailmameistritiitliks, kuid koos nad varem
võitnud polnud?

43. See Tšehhi piiri ääres asuv linn, mis suuruse poolest jääb Haapsalu ja Valga vahele, on ainus
Poolas, kus on elanikkonna seas ülekaalus protestandid. Linnast on pärit Adam Malysz, kelle nime
kannab linna lähistel asuv Malinka suusahüppemägi, kus alates 2013. aastast korraldatakse ka MKetappe, seni kõik hilisõhtuste võistlustena. Mis linn?
44. Mis riigi hümn? Suveolümpiamängudel osaleti esimest korda Tokyos, 1968 saadi
korvpalliturniiril viimane koht, Münchenis parandati seda koha võrra, Montrealis
korvpallimeeskonda polnud, Moskvas 11. koht. Soulis võideti kergejõustikus hõbemedal, medalist
ei olnud Atlantas kaugel ka 4x400 m teatejooksu meeskond. Atlantas alistas traagiliselt hukkunud
Küllo Kõiv just selle riigi maadleja. Sydneys oli väljas korvpallinaiskond (viimane koht), Londonis
aga jalgpallimeeskond, kes jõudis veerandfinaali. Rios sai korvpallinaiskond taas kõigilt lakki,
koondise lipukandja jõudis aga naiste vabamaadluses pronksimatšini, mille paraku kaotas.
Jalgpallimeeskond on MM-ile kvalifitseerunud 1966 ja 2002. Kui esimesel korral osalemisest
loobuti, siis 2002 jõuti veerandfinaali, kus jääda alla Türgile. 2014 korvpalli MM-il võideti
alagrupis kaks mängu (Horvaatia ja Puertoriiko vastu) ja pääseti kaheksandikfinaali, kus kaotati
Hispaaniale.
45. Üks lühike filoloogiaküsimus: kui mõtlete erinevatele spordialadele, siis ilmselt oskate vastata:
kuidas nimetatakse prantsuse või hispaania keeles palli?
46. Mint Julep on burbooni viski baasil valmistatud USA lõunaosariikidest pärinev mündimaitseline
kokteil, mida varasemalt joodi hõbepeekritest, kuid praegu serveeritakse seda kõrrega nii madalast
kui kõrgest klaasist. Kokteili valmistamist alustatakse mündilehtede ja suhkru klaasipõhjas
katkitampimisega, hiljem lisatakse alkohol. Seda kokteili seostatakse peamiselt ühe spordiüritusega,
kus seda pakutakse alates aastast 1938 ning kus viimastel aastatel on olemasolevate andmete
kohaselt seda ürituse käigus ära joodud umbes 120 000 tükki. Millise spordiürituse firmajoogiks
on Mint Julep?
47. Rio olümpiamängude avatseremoonial andis sportlaste nimel olümpiavande läbi aegade üks
edukamaid olümpiapurjetajaid ja Brasiilia edukamaid olümpiasportlasi Robert Scheidt. Oma roll oli
mängude avatseremoonial ka tema abikaasal, kelle auhinnakapis leidub kirkaima autasuna 2008.
aasta Pekingi olümpiahõbe purjeklassist Laser Radial. Nimelt kandis Scheidti abikaasa võistluste
avatseremoonial oma kodumaa (mis ei ole Brasiilia) lippu. Millise riigi? Täienduseks olgu öeldud,
et Rio mängudel jäi Scheidti abikaasal napilt medalist puudu.
48. Kes? Ta võitis 1980-1983 New York Islandersi koosseisus neli
Stanley karikat. Tema tütred on tuntud kergejõustiklased ning
osalenud paljudel tiitlivõistlustel finaalis. 2000 juunioride MM-ilt
võitsid nad koos pronksi, noorem tütar on medaleid võitnud ka
täiskasvanute klassis ning saanud 2000 ka juunioride
maailmameistriks. Samuti on ta püstitanud praegugi kehtiva
sisemaailmarekordi (2008). Paraku on õed olnud hädas vigastustega ja
see tõmbas nende karjäärile kriipsu peale.

49. Rio olümpiamängude käsipalliturniiri finaalmängu väljapaistvamateks mängijateks olid
ettearvatult taanlane Mikkel Hansen ja prantslane Nikola Karabatic. Seejuures olid mehed sel ajal ja
on tänini ühe ja sama klubi hingekirjas, Hansen aastast 2012 ja Karabatic aastast 2015. Samas
klubis mängib ka näiteks sarnaselt eelnimetatutega kunagi maailma parimaks käsipalluriks valitud
Daniel Narcisse, kuid hoolimata sellest klubil senini Meistrite Liigat võita pole õnnestunud. Milline
käsipalliklubi?
50. Eastern Sports Club tuli 2016. aastal juba mitmendat korda oma maa jalgpallimeistriks.
Ajalukku läks saavutus aga seetõttu, et võistkonna treeneriks oli 27-aastane naine ning seega oli
tegemist esimese korraga, kui naine viis mõne meeskonna FIFA liikmesmaa tiitlini. Millise maa
liigas see ajalooline saavutus aset leidis, kui on teada, et FIFA edetabelis paiknes selle maa
jalgpallikoondis 2016. aasta lõpul 139. positsioonil?
51. Aasia riikidest pärit autosportlastest on F1 sarjas teinud kõige enam kaasa jaapanlasi, vähemalt
üks GP on kirjas rohkem kui 20 tõusva päikese maa mehel. India võidusõitjatest on GP kirja saanud
kaks meest, Narain Karthikeyan ja Karun Chandhok. Millised on ülejäänud kolm Aasia riiki,
kelle autosportlased on F1 sarjas startinud, kui on teada, et neist igaühest on selline au olnud vaid
ühel mehel? Kaks õiget riiki annab ühe punkti.
52. Kuigi Eestis on see perekonnanimi tuntud ühelt teiselt spordialalt, on spordimaailmas
tuntumaiks selle kandjaks olnud Belgia purjetaja, kes oli Paul Elvströmi üks valusamaid
konkurente. Ta tuli 1956. aastal Finn klassi esimeseks maailmameistriks ja kordas oma tiitlit ka viis
aastat hiljem, lisaks võitis veel kolm hõbedat ja kaks pronksi. Olümpiakulda tal siiski võita ei
õnnestunud, sest nii Melbourne´is kui Roomas tuli alla vanduda Paul Elvströmile ja Roomas lisaks
ka meie hulgast hiljuti lahkunud Aleksander Tśutśelovile. Kes?
53. Kui Kalevi korvpallimeeskond NSV Liidu meistriks tuli, kasutati ka sensitiivide abi.
Meeskonda aitasid Vigala Sass ja Valgejõe nõid Heiki Krimm. Viimase nimi figureeris ka
meeskonna ülesandmislehel, tõsi küll, mitte sensitiivina, vaid hoopis ühe teise ametimehena, kelle
rolli ta ka õige pisut vahest täitis. Kellena oli Krimm üles antud?
54. Kuulete muusikapala, mille kirglikust vutifännist helilooja, kes tuntud peamiselt filmimuusika
autorina, on pühendanud Heyseli staadioni tragöödia ohvrite mälestusele. Sama pala kuuleb
muuseas ka Peter Greenaway filmis "Kokk, varas, naine, armuke". Helilooja on kirjutanud ka kuus
ooperit, neist üks - "Armastus loeb" - räägib poksijast. Nagano OM jäätantsu kullavõitjad Oksana
Grištšuk ja Jevgeni Platov kasutasid just seda muusikat oma vabakavas. Kes on see tänapäeva üks
mõjukamaid heliloojaid?

55. Millise spordiala suurimad võistlused on meestele Thomas Cup ja naistele Uber Cup
(vastavalt aastast 1948 ja 1956), mis on sisuliselt selle ala võistkondlikeks
maailmameistrivõistlusteks?
56. See umbes 1,1 miljoni elanikuga linn kandideeris 1992. aasta olümpialinnaks, kuid kukkus välja
teises ringis. Linnas toimub WTA tuuri turniir AEGON Classic, seal asub maailma vanim
tenniseklubi, linna jalgpalliklubi võitis 1982 UEFA Euroopa karika, linnas on toimunud
kergejõustiku sise-EM ja sise-MM. Mis linn?
57. Millise kokku 59 korral toimunud ja tänaseks ajalukku läinud spordivõistluse kõige
edukamaks sportlaseks jäi viie võiduga sakslane Steffen Wesemann, kes triumfeeris seal aastatel
1992, 1997, 1999, 2000 ja 2003?
58. Kuigi Davis Cupi hakati tennises välja mängima juba aastal 1900, olid esimese kolmveerandsaja
aastaga selle suutnud võita üksnes USA, Suurbritannia, Austraalia ja Prantsusmaa meeskonnad.
Esimest korda suutis 1974. aastal selle neliku ülemvõimu murda riik, millele toona saavutatud
karikas on jäänud tänaseni ainsaks Davise karikavõiduks. Milline riik?
59. Louis Mayer on ühe suurte traditsioonidega võistluse kolmekordne võitja, triumfeerides aastatel
1928, 1933 ja 1936. Lisaks pani ta pärast viimast võitu aluse ühele tavale, milleta toda
spordivõistlust tänini enam ette ei kujuta. Milline võistlus ja milline traditsioon?
60. Kellest jutt? 2016
nimetati ta saalimängijana
võrkpalli Kuulsuste Halli
liikmeks. Ta on olümpiavõitja
ja olümpiapronksi omanik
(mõlemal korral oli
meeskonnas ka tema vanem
vend), MM-idelt hõbe ja
pronks, EM-idelt medalid
1+1+4, maailmaliigast 0+4+2.
Karjääri lõpetas 2014 Kaasani
Zeniidis Venemaa
meistritiitliga, pärast seda
kutsuti Perugia Sir Safety
peatreeneriks, 2015 veebruaris
asus oma kodumaa
rahvuskoondise etteotsa.

1. Tyson Fury (Klitško võitja) AP
2. Aleksander Illi AP
3. Julen Lopetegui; Gian Piero Ventura; Tite IT
4. Kalmus AP
5. Bob Hamman AP
6. Honduras IT
7. Valter Lenk AP
8. Annika Lall AP
9. Feliks Kibbermann AP
10. John Terry AP
11. Nick Kyrgios AP
12. Eddie Edwards IT
13. Kihlasõrmuse AP
14. Peter Norman (AUS) AP
15. Rudyard Kipling „IF” AP
16. Cincinnati Reds (Redlegs) AP
17. Pato AP
18. Solheim Cup AP
19. Brunei; Ida-Timor IT
20. Nathan Jawai AP
21. Nicola Larini IT
22. Jarmo Kekäläinen AP
23. hooker IT
24. Arnold Pihlak AP
25. Lara Gut AP
26. Kielce AP
27. Mitropa karikas AP
28. Edmonton Oilers IT
29. Clas Thunberg AP
30. Henri Rousseau AP
31. lauatennis; sulgpall IT
32. lühikesi pükse IT
33. Sergei Ustjugov, Maurice Manificat, Alex Harvey AP
34. Egiptus IT
35. Maie Pulst AP
36. golf IT
37. Ain Käärt AP
38. Atlanta Hawks IT
39. Kuveit AP
40. Broderick Dyke AP
41. Domen, Cene ja Peter Prevc AP
42. Mark Cavendish; Bradley Wiggins IT
43. Wisla AP
44. Senegal AP
45. pelote/pelota IT
46. Kentucky Derby IT
47. Leedu IT
48. Anders Kallur AP
49. Pariis Saint-Germain IT
50. Hongkong IT
51. Indoneesia (Rio Haryanto); Malaisia (Alex Yoong); Tai (prints Bira) IT
52. Andre Nelis IT
53. Filmioperaator AP
54. Michael Nyman AP
55. Sulgpall AP
56. Birmingham AP
57. Rahutuur IT
58. LAV IT
59. Indianapolis 500; piima joomine IT

