Jüri sarja I voor

1.

2009. aasta mais
algatati Brasiilias ühte
keskkonnasäästlikku tegevust
(või ühest teisest tegevusest
loobumist) propageeriv
kampaania Faça Xixi no Banho.
Millise nime all see kampaania
2016. aasta kevadel Eestis
maandus?

2. Millise loodusobjekti meile teadaolevalt suurim eksemplar nimega B-15 tekkis 2000. aasta
märtsis ning oli 11 000 km2 suur? Paraku ei olnud talle pikka eluiga antud – 2005. aasta
oktoobris lagunes see väiksemateks objektideks.

3. Suur tüürimees Mao ei pidanud

oma avalikes esinemistes mitte ennast
kultuurirevolutsiooni eestvedajaks vaid
tõstis selleks „kõige laitmatuma, kõige
vaprama, seninähtamatu rahvakangelase,
kes jooksis tormi vaenlase kindlusele
kultuuririndel“. Kes oli see 1881–1936
elanud Hiina nüüdiskirjanduse rajaja, kelle
1918. aasta jutustust „Hullumeelse päevik“
peetakse uue Hiina kirjanduse avateoseks?

4. Peale Taj Mahali laskis suurmogul Shah Jahan valmistada ka kõigi aegade väärtuslikuima

tarbeeseme. Selleks kulus 7 aastat, ligi tonn kulda ja lugematul hulgal vääriskive ja pärleid.
Tänapäeva hindades oleks ainult materjali maksumus ligi 800 miljonit dollarit. Kui Nadir-šahh
1739. aastal India vallutas, viis ta eseme sõjasaagina Pärsiasse, kus see pärast Nadiri surma laiali
lammutati. 186-karaadine teemant Koh-i-Noor ja 361-karaadine Timuri rubiin (tegelikult spinell) on
näited selle eseme küljes olnud vääriskividest, mis on hiljem eraldiseisvatena turule ilmunud. Ese
sai oma hüüdnime seda kaunistanud loomakujude järgi.

5. Tuntuimad logaritmid on kümnendlogaritmid, kus aluseks on arv 10, nt arvu 1000 kümnendlogaritm
on 3, sest 103 = 1000 ning kahendlogaritmid, kus aluseks on arv 2, nt arvu 8 kahendlogaritm on 3,
sest 23 = 8. Lisaks neile kasutatakse laialdaselt veel naturaallogaritmi. Mis arv on naturaallogaritmi
aluseks?
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6. Millisest Sitsiilia läänepoolseimast paigast algas
1860. aasta mais Giuseppe Garibaldi Tuhande
ekspeditsioon? Ekspeditsiooni tulemusena
lakkas olemast Mõlema Sitsiilia kuningriik
ning Paavstiriigi valdused piirdusid edaspidi
Lazio maakonnaga. Sama nime kannab Itaalia
tuntumaid kangestatud veine.

7. Mis riigi vägivaldse väidetava lipu

rekonstruktsioon on pildil? Riik rajati 1180. aasta
paiku ning püsis iseseisvana kuni 1897. aastani, mil
ta annekteeriti Suurbritannia poolt. Ehkki õiguslikult
ei eksisteeri seda riiki juba üle sajandi, kroonitakse
endiselt selle traditsioonilisi valitsejaid ehk obasid –
2016. aastal sai järjekorras 40. kuningaks Ewuare
II. Samanimeline riik on ka tänapäeval olemas,
küll mitte samas kohas ja mitte nii grandioosse
lisanimetusega.

8. Milline Tag Heueri kellamudel sai kuulsaks Steve

McQueeni tegelaskuju käel 1971. aasta filmis „Le Mans”?
Kuulsa võidusõidu järgi nime saanud kell oli nii esimene
automaatkell kui ka esimene nelinurkse paneeliga kell.
Seriaalisõpru võib aidata fakt, et telesarjas „Halvale teele”
kinkis küsitava kella Jesse Pinkman Walter White’ile
tema 51. sünnipäeva puhul.

9. Millises Vene linnas ja kubermangukeskuses toimus 1903. aasta 19. ja 20. aprillil suur

juutidevastane pogromm? Kahepäevase rüüstamise ja tapatalgute käigus hukkus ligi 50 juuti
ning üle 500 inimese sai vigastada. Tegemist oli esimese suure ohvriterohke pogrommiga Vene
impeeriumis, millele 1905. aastal järgnes samas linnas ka teine pogromm, kus seekord oli 19
hukkunut.

10.

Milline kahesõnaline termin on puudu organisatsiooni Chambre Syndicale de la … nimest?
2017. aasta kevadhooajal kuulusid sinna 14 liiget, teiste seas Adeline André, Maison
Margiela ja Yiqing Yin.
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11.

Aasta siis oli ’65 ja kuigi Yyteri jaaniõhtukontserdi laval oli kodupubliku iidol Kari Kuuva, ei jõudnud
ligi 10 000 kuulajat ära oodata tema esinemise lõppu. Tema järel lavale tulnud välisesineja kohta
kirjutas üks Soome ajakirjanik hiljem, et „nad esinesid tõenäoliselt oma senise karjääri suurimale
auditooriumile“. Kes oli selle Pori lähedal toimunud kontserdi peaesineja? Nad on Soomet
külastanud veel 1970 (kui võeti Helsingi olümpiastaadioni „kontserdisüütus“), 1995, 1998, 2003 ja
2007.

12. Selle kaubamärgi all alustas J. Lään 1938. aastal Tallinnas,

Kivimurru tänaval mootorjalgrataste tootmist. Tehas hävis
märtsipommitamises ja ühtegi ratast pole täielikult säilinud.
Kaubamärgi taaselustas 2008. aastal Andres Uibomäe. Algselt
valmistas ta käsitööna monokokk-raamiga mootorrattaid, millede
hind ulatus 65–70 000 euroni. Viimasel ajal tegeleb ta rohkem
mootorrataste tuunimisega Telliskivi loomelinnakus asuvas
töökojas. Milline kaubamärk? Mainitud töökoja all asub ka
samanimeline kohvik.

13.

Millise linna siluetti pärast 14. mail 1940
aset leidnud pommitamist on kujutatud
sellel fotol? Vasakul asuv ehitis on püha
Laurentsiuse kirik, mis on ühtlasi ainus
säilinud keskaegne hoone linnas.

14. See 582–602 Bütsantsi valitsenud keiser lõpetas 591.

aastal võidukalt peaaegu 20 aastat kestnud sõja Bütsantsi ja
Pärsia vahel, vallutades suurema osa Armeeniast ja Ibeeriast.
Tema tapmisega usurpaator Phokase poolt käivitus sõda kahe
osapoole vahel uuesti, mis nõrgestas mõlemat riiki, muutes nad
kergeks saagiks Rašiduni kalifaadile. Kes oli see sõjaliselt edukas
keiser, keda peetakse mõjuka sõjandusalase käsiraamatu
„Strategikon” autoriks?

15.

Kelle auks mängiti viimastel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kuuldavat hümni?
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16.

17.

Ilma muusikata muusikaküsimus – Mis lugu
ja kes on esitaja?

Millise koondnimega jäädvustasid
end ajalukku äpardunult
taimekaitsemürgiga tegelenud IG
Farbeni teadlased Gerhard Schrader,
Otto Ambrose, Gerard Ritter ja
Jürgen von der Linde?

18. Milline 20. sajandi riigitegelane poseeris fotodel tihti viltuse peaga,
vältimaks pea taga kaelal asuva väikese lapse suuruse healoomulise
kasvaja rambivalgusesse pääsemist?

19.

Millist filmi seovad tervikuks järgmised muusikateosed? Esitamise järjekorras on nimekiri
järgmine: Johann Sebastian Bachi „Tokaata ja fuuga d-moll”, Pjotr Tšaikovski „Pähklipureja”
süit, Paul Dukas’ „Võluri õpilane”, Igor Stravinski „Kevadriitus”, Ludwig van Beethoveni „6.
sümfoonia”, Amilchare Ponchielli „Tundide tants” ooperist „La Gioconda”, Modest Mussorgski
„Öö lagedal mäel” ja Franz Schuberti „Ave Maria”.

20. Mis nime kannab see Etruski kunsti üks
tuntumaid näiteid, mis on nime saanud
Toskaana linna järgi, kust see 1553.
aastal leiti?
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21.

Peaaegu 200 aastat oli bestselleriks 1486. aastal Salzburgi
ülikooli teoloogiaprofessori Heinrich Krameri (kuigi mõned
peavad teose kaasautoriks Jakob Sprengerit) poolt kirjutatud
raamat „Malleus maleficarum”, mis müüs Euroopas vaid pisut
vähem kui Piibel. Millise valdkonna klassikuga on tegemist?

22. Malaisia sipelgas (Camponotus saundersi) on muidu

täiesti tavaline hobusipelgaliste hulka kuuluv sipelgas. Küll
aga on neil huvitav enesekaitsemehhanism. See mehhanism
on viimastel sajanditel levinud ka inimühiskonnas, aga kas just
enesekaitse otstarbel, on vaieldav. Mis mehhanism?

23. Budismi aluseks on kannatuse lakkamiseni viivad tegevused. Nendeks on: õige vaade, õige

kavatsus, õige kõne, õige tegu, õige eluviis, õige püüdlus, õige teadvustamine ja õige
keskendumine. Kuidas on selle programmi nimi? Seda sümboliseerib ka üks peamisi budismi
sümboleid, Dharma ratas (Dharmachakra).

24. Millise riigi lipu all viidi läbi esimene talvine Antarktika ekspeditsioon? Aastatel 1897–99 väldanud

ekspeditsioon oli tuntud oma rahvusvahelise ja erinevatest teadusharudest pärit inimeste tõttu,
muuhulgas kuulusid sinna Roald Amundsen, Emil Racoviță ja Henryk Arctowski. Ekspeditsiooni
juhiks oli aga mereväeohvitser Adrien de Gerlache, kes oli ekspeditsioonilaeva ostnud norrakatelt,
muutes laeva nime oma kodumaa latiniseeritud nimeks.

25. Kes on kuuldava muusikapala esitaja?
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26. Seda 1925. aastal sündinud meest on

nimetatud Eesti disaini võrdkujuks. Lõpetas
Kunstiinstituudi 1950. aastal ruumikujundajana.
Erialastest töödest olgu nimetatud üleliidulise
põllumajandusnäituse Eesti NSV paviljon
(1952–54) ja Kuku klubi (1957). 1960.
aastatel asutas tööstuskunsti kateedri, mida
võib pidada tootedisaini alguseks ENSV-s.
Mitmetest tema disainitud toodetest ehk
tuntuim on Voltas toodetud õliradiaator
„Tarmo“. Tema eesnime kannab iga-aastane
Eesti disainiauhind. Kes?

27.

Millist nime kannab peamiselt
Türgi köögis kasutatav kohaliku
orhideesordi mugulatest valmistatud
jahu, millest tuntuim toode on
peamiselt talvel joodav kuum rüübe?
Kondenspiima värvi magusale joogile
on kombeks raputada ka pisut
jahvatatud kaneeli.

28. Küsime Eesti suurimat tööandjat 2017. aasta I kvartali seisuga. Ettevõte annab tööd 3881

inimesele. Ettevõttega samas segmendis tegelevad veel ka pingerea 2. ja 3. koht, kes vastavalt
annavad tööd 2732 ja 2654 inimesele. 4. kohale on platseerunud Ida-Tallinna keskhaigla 2344
töötajaga ja võib-olla üllatusena nii mõnelegi on 9. kohal 1976 töötajaga bussifirma Hansaliinid. Mis
ettevõte?

29. Paljudest laevakaptenitest, keda Portugali valitseja Henrique Meresõitja järjekindlalt lõuna poole

saatis, avaldas see kapten esimesena arvamust, et Aafrika ei ole saar, vaid kontinent. Ühe Guinea
lahte suubuva jõe nimetas Krevetijõeks (Rio dos Camarões, praegune Vuri) millest tuletub nimi
Kamerun. 1417. aastal tegi ta oma tähtsaima avastuse, leides saare, mille nimetas Formosa
(„imeilus“). Kes oli see maadeavastaja? Tema avastatud Formosa nimetati peagi ümber, uus nimi
püsis kuni 1973. aastani, kui saar sai värske riigi esimese presidendi nimeliseks.

30. Kui Jaan Kross on eestlaste arvates kõige kuulsam Nobeli preemiata jäänud kirjanik, siis küsitav

on ilmselt kuulsaim ilma Nobelita füüsik. 1924 avaldas ta footonite kvantstatistika, mida pärast
Einsteini laiendusi hakati nimetama …-Einsteini statistikaks. Sellele statistikale alluvat aatomite
kogumit nimetatakse …-Einsteini kondensaadiks ja selle saamise eest sai grupp teadlasi Nobeli
preemia 2001. aastal. Küsitava järgi on nimetatud terve elementaarosakeste klass, kuhu kuuluvad
muuhulgas footon, Z0, W+, W- osake ja veel üks, millest viimasel ajal palju räägitud. Kes?
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31.

Ajalooliselt on see piirkond kandnud ka
Aleksandretta nime ja ta asub Vahemere
idaosas Iskenduruni lahe sopis. 1938–39.
aastani asus seal autonoomne vabariik,
misjärel liideti see rahvahääletuse
tulemusena Türgi territooriumiga, kuna
türklased loevad seda enda ajalooliseks
algkoduks. Mis nime kannab see Türgi
kõige lõunapoolseim provints, mille
kohal tulistati 2016. aastal alla ka Vene
lennuk? Filmisõprasid aitab ehk fakt, et
filmi „Indiana Jones ja viimane ristiretk”
otsustavad stseenid filmiti just seal.

32. Miks leitakse merikarpe ja mereelukate kivistisi mägede tipust? See küsimus, mis oli painanud

inimesi ammust aega, sünnitas 18. sajandil kaks geoloogide vastasleeri. Ühed uskusid, et kõik
pinnavormid on Maaga ühevanused ning muutusi saab seletada merepinna tõusude ja langustega.
Teised uskusid, et vulkaanid ja maavärinad muudavad alatasa planeedi palet. Mis nime kandsid
need kaks koolkonda, mis said nime Rooma jumalate järgi?

33. Šveitsi loomakaitse on alati olnud naaberriikidest progressiivsem. Näiteks peavad kohalikud

kalamehed enne kalastusloa saamist läbima kaastundekoolituse. Šveitsis lemmiklooma ostes tuleb
aga järgida üht innovaatilist loomakaitseseadust. Seaduse alla kuuluvad sotsiaalsed loomad nagu
näiteks kuldkalad, hamstrid, papagoid, oravad …Nimekiri pole lõplik. Milles see seadus seisneb?

34. 1968. aastal tegi William Anders foto, mida on nimetatud „üheks mõjuvaimaks loodufotoks“. 1969.
aastal pandi see foto ka USA postmargile. Sarnaseid pilte oli tehtud ka varem, kuid mida Anders
esimese inimesena esmakordselt „ühes tükis“ pildile sai?

35. Milline kummituslinn on pildil?
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36. Millise nime all esineb endine

The Knife’i naispool Karin Dreijer
Andersson, kelle tuntuim lugu on „If
I Had a Heart”, mida kasutatakse
seriaali „Viikingid” tunnusmeloodiana?

37. Küsitav teadlane pärines kõrgklassi perest: üks tema vanaisadest

oli Devonshire’i hertsog, teine Kenti hertsog. Ehkki teda peeti
oma aja andekaimaks Inglise teadlaseks, oli ta haiglaslikult uje
ning paljud tema oma majas sündinud teadussaavutused avastati
seetõttu tunduvalt hiljem. James Clerk Maxwell, kes toimetas
temast järelejäänud pabereid, leidis tema käsikirjadest, et küsitav
oli avastanud energia jäävuse seaduse, Ohmi seaduse, Daltoni
osarõhkude seaduse, Richteri pöördsuhete seaduse, Charles’i
gaaside seaduse, samuti selgitas välja elektrijuhtivuse põhitõed.
Kes oli see teadlane?

38. Kui nõukogude inimesele sobimatuks spordialaks peeti naiste jalgpalli, siis milline võistkonnaala
keelati iraanlastele pärast islamirevolutsiooni? Ala taaselustati kiiruga 2016. aasta suvel,
eesmärgiks osavõtt 2017. a. veebruaris Jaapanis toimuvatest võistlustest. Taseme tõstmiseks
kaasati koondisse nii Iraani päritolu sportlasi teistest riikidest kui ka väga sarnase sõsarala
kohalikke harrastajad. Eespool nimetatud võistlustest osavõtu nurjasidki topeltkodakondsusega
sportlased, keda turniirile ei akrediteeritud. Eks ole näha, kuidas ala edasi areneb.

39. 1560. aastal andis Peruu asekuningas Pedro de Ursuale ülesande laiendada riigi mõjuvõimu

idasuunal, et seista vastu portugallaste võimalikule edasitungile. Ursua sai ka tiitli „… ja
Omagua kuberner“. Milline nimetus oli selles tiitlis esikohal? Lõuna-Ameerikas ei ole sellenimelist
omavalitsusüksust kunagi reaalselt eksisteerinud, kuid California osariigis on samanimeline
krahvkond (county). Ursua jõudis seda tiitlit kanda alla aasta, kuni ta mässava Lope de Aguirre
poolt tapeti. Tiitli sai endale Fernando de Guzmán, kes langes samuti Aguirre käe läbi. Aastal 1582
sai Antonio de Berrio tiitli „… kuberner“ (ilma Omaguata).

40. Millise tegelase loojaks peetakse Ameerika psühholoogi William Marstonit, kes oli tuntud oma

ebatavalise eraelu tõttu – ta elas koos nii oma naise kui ka naistudengiga, kusjuures tal oli
mõlemaga laps; ning ka seetõttu, et ta aitas kaasa valedetektori loomisele? Tema seksuaalelu oli
tegelase loomisel olulise tähtsusega – nimelt kaotab tegelaskuju oma võluvõime siis, kui tema käed
seotakse mehe poolt kinni.
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41.

Selle aasta augustis toimus ühe suhteliselt uue spordiala iga-aastane suurvõistlus nimega „The
International“. Suhteliselt uus sellepärast, et esimene „International“ toimus alles 2010. aastal.
Võistluse auhinnaraha on jõudsalt kasvanud, ulatudes sel aastal juba üle 24 miljoni euro. Kui selline
kasvutrend jätkub, peaks aastal 2020 „The Internationali” võitnud rohkem kui poole väiksem
meeskond teenima rohkem „pappi“ kui UEFA Meistrite Liiga võitja. Mis spordialaga on tegu? See
ala kuulub 2018. aasta Aasia mängude kavva (esialgu) näidisalana.

42. Mis nime kannab see 400 liigist koosnev

taimeperekond (Geranium), mida aetakse
tihti segamini Lõuna-Aafrikast pärit poti- ja
peenralillena tuntud pelargooniga, mida
mõnikord ekslikult samuti geraaniumiks
kutsutakse? Eestis kasvab looduslikult 13
liiki, sh. ka pildil nähtav aas-…

43. Mis sõnad tuleb lünkade asemel kirjutada,
saamaks teada, mis on YouTube’i kõige
vaadatum mittemuusikavideo? Video
kannab pealkirja „… ... ...: Recipe for
Disaster”

44. Millist nime kannab ainus Kolumbuse-eelne Antillidel kõneldud keel, mis on suutnud ellu jääda?

Keel säilis peale saarte koloniseerimist Saint Vincenti saare keskosas, kus sinna põgenenud orjad
võtsid indiaanlaste keele üle. 1797. aastal, pärast seda kui britid olid saare enda valdusse võtnud
ja kohalike ülestõusu maha surunud, küüditati sealsed elanikud Saint Vincentist 2500 kilomeetri
kaugusele Belizesse, Hondurasesse ja Guatemalasse. Küüditatud ajasid oma juured nii palju alla,
et Antillidel suri keel 20. sajandi alguses välja, ent Belizes, Hondurases ja Guatemalas on täna ligi
200 000 selle keele kõnelejat, keda nimetatatakse Black Caribs.

45. Kunstiprojekt Hollandist – pildiolev maja on multifunktsionaalne. Esmalt siis eelkõige arhitektuuri- ja

kunstiprojekt aga teisalt on sellel ka palju tähtsam eesmärk. Just selle eesmärgi tõttu lubatakse
seesama maja iga 20 aasta pärast paar tooni võrra heledama värviga üle tõmmata. Samal põhjusel
on ka majale võõbatud „graffiti“. Mis on Habog Facility peamine eesmärk?
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46. Mitmed teadlased on veendunud, et käsil on kuues massiline liikide väljasuremise laine. Millist

geoloogilist ajastut lõpetas suurim liikide väljasuremine ajaloos? Teadlaste hinnangul kadus selle
massilise väljasuremise käigus 90%–96% liikidest, sealhulgas mitu varasemat väljasuremist üle
elanud trilobiidid.

47. See usulahk asutati 16. sajandil Austrias ja asutaja järgi neid

ka nimetatakse. Nad on sajandeid mööda Euroopat ringi
rännanud, kuni lõpuks pääsesid suuremast tagakiusamisest
Uues Maailmas. Neile on omane äärmuslik patsifism,
sh. keeldumine sõjaväe- või politseiteenistusest. Elavad
põllumajanduslikes kommuunides (kolooniates), kus tööd ja
omandit jagatakse ühiselt. On vähem tõrjuvad uue tehnika
vastu kui amishid ja mennoniidid, kasutavad mingil määral
arvuteid ja mobiiltelefone, sõidavad autodega. Samuti tohivad
naised ja lapsed kanda igapäevaselt erksavärvilisi riideid. 2012.
aastal laskis telekanal NGC eetrisse ühe koloonia elu kujutava
dokumentaalsarja. Sellest tõusis kära, kuna koloonia liikmete
meelest oli neile stseene ette kirjutatud ja nii jäi vaatajatele
koloonia elust moonutatud pilt. Milline usulahk?

48. Pärast Sebastian Vetteli ebasportlikku käitumist 2017. aasta Aserbaidžaani GP-l arutati

ajakirjanduses, et kas võiks Vettelile määrata selle põlastusväärse teo eest üheetapilise
võistluskeelu. Võistluskeeldu Vettel ei saanud, viimati sai sellise karistuse mees, kes algatas 2012.
aasta Belgia GP-l avarii, mis pühkis teiste seast tiitli nimel heidelnud Lewis Hamiltoni ja Fernando
Alonso. Kes oli see ka tänavusel hooajal F1 sarjas osalev võidusõitja, kes pälvis üheetapilise
võistluskeelu?

49. Seda torudevõrgustikku, mille pikkuseks on rohkem kui 2800 km, on nimetatud maailma suurimaks
niisutusprojektiks. Mis riigis asub see niisutusprojekt, ametliku nimega Suur Inimese Loodud Jõgi,
millele pandi nurgakivi 1989. aastal, ent, mis hoolimata 25 mld dollari suurusest kulutšekist, on
siiani lõpetamata?

50. Kes on pildil olev Eesti tuntud poliitiku abikaasa? Ta on 2013. a. TV-konkursi „Ajujaht” võitnud

idufirma TIMBERTER juht ning lisaküsimusena soovime teada, millega see rahvusvahelise haarde
omandanud idufirma tegeleb.
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SO

29.

Fernando do Po

JL

5.

e ( 2,7182818.. )

SO

30.

Satyendranath Bose

SO

6.

Marsala

JL,
KL

31.

Hatay

JL

7.

Benin

KL

32.

Neptunism, plutonism

IH

8.

Monaco

IH

33.

Loomad tuleb osta paaris

KL

9.

Kišinjov

JL

34.

Maakera

SO

10.

Haute Couture

SO

35.

Piramida

SO

11.

Rolling Stones

SO

36.

Fever Ray

IH

12.

Renard

SO

37.

Henry Cavendish

IH

13.

Rotterdam

IH

38.

Jäähoki (Kommentaar: Keelati ka

14.

Maurikios

JL

39.

El Dorado

JL

15.

Maria Lasitskene

SO,
IH

40.

Wonder Woman

IH

16.

Beach Boys, „Kokomo”

KL

41.

E-Sport, Dota2 – mõlemad loeme õigeks.

KL

17.

Sariin

JL

42.

Kurereha

JL

18.

Kim Il-sung

IH

43.

Masha and the bear / Maša ja karu

IH

19.

Fantaasia

IH

44.

Garifuna

IH

20.

Arezzo kimäär

JL

45.

Tuumajäätmete ladustamine

KL

21.

Nõiakunst

IH

46.

Perm

IH

22.

Sutsiidpommitamine

KL

47.

Hutteriidid

SO

23.

Kaheksaastmeline Tee
(ka Õilis Kaheksaastmeline Tee)

SO

48.

Romain Grosjean

IH

24.

Belgia

IH

49.

Liibüa

IH

25.

Noëp

KL

50.

Anna-Greta Tsahkna, ümarpuidu
mahu määramine.

JL

mõistagi valitsejate seisukohast)

uisutamine, aga küsiti võistkonnaala)

Tänase mängu auhinnad on välja pannud Forsman OÜ, mis on aastal 1979 asutatud Soome firma Aaro Forsman OY maitseteede
ja teetarvikute müüja Eestis. Forsmani valikuga saate tutvuda veebipoes aadressil forsman.ee
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