____________________
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1.

Sel veidi enam kui pool sajandit tagasi
üles võetud pildil on algamas üks jalgpalli MM-võistluste ajaloo mälestusväärsemaid vutimatše. Viiest mehest
fotol on tänaseks meie seas vaid üks.
Homme, 5. novembril, saab neljal MMfinaalturniiril osalenud ja lõviosa oma
pikast karjäärist ühes klubis palli löönud
169 cm pikk ründaja 81-aastaseks.
Saatus oli talle andnud õnne mängida
17 aasta jooksul koondises 72 korda ja
lüüa 43 väravat. Oma sünnilinna aukodanikuks valitud mees hääletati
kolmel korral ka riigi parimaks jalgpalluriks. Meie tahame teada tema
nime!

2.

USA ajakiri Forbes avaldas sel suvel taas maailma makstuimate tegevsportlaste edetabeli. Selles on
lisaks aastateenistuse üldsummale eraldi välja toodud nii iga persooni palgaraha ja võidupreemiad kui
ka sissetulekud reklaamilepinguist. Palk ja preemiad toovad selle arvestuse rekordimehele sisse 58
miljonit dollarit, täpselt sama palju teenib ka edukaim reklaamirahade kasseerija, samuti mees. Kes on
need mehed? 1 õige, 1 punkt, järjestus pole oluline

⊳ Jäisesse vette on end jahutama roninud
praeguseks tiitlivõistlustelt 75 medalit koju toonud
28-aastane Raudne Leedi. Ta on osalenud neljal
olümpial ja võitnud sealt 4 (3+1+0) medalit, kuid
MM- ja EM-võistlustelt on tal ainuüksi kuldasid 43.
Kes on pildil?

3.

4.

Suveolümpiamängudel peetakse olümpiarekordite üle arvet seitsmel erineval spordialal. Viis neist on
kergejõustik, ujumine, laskesport, jalgrattaspordi trekisõit ja vibulaskmine. Millised on ülejäänud kaks
sellist spordiala? Mõlemal alal on olümpiasportlasi sirgunud ka Eestist ning ei puudu ka medalid.
1 õige, 1 punkt

5.

Ehkki oma kullad (kolm) Liidu meistrikatelt võitis
ta Valgevene NSV-d ja Moskvat esindades, peeti
teda Eestis ikkagi oma meheks. Kui taustaks oleva
linnavaate ära tunnete, on ehk pool vastust juba
käes – selles linnas on küsitav 1949. aastal sündinud
ning veab 1992. aastast omanimelist reisifirmat.
Kes?

__________________
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6.

Kes on see tuntud naissportlane, kes poseerib mitte
just oma igapäevases keskkonnas? Oma karjääri põhialale
tõmbas olümpiamängudelt kulla ja pronksi ning neli
neljandat kohta nõutanud sportlanna joone alla 20. IV 2015.
Praegu elab MM-võistlustelt 2005–2013 kaheksa medalit
(3+2+3) kollektsioneerinud blondiin koos oma kanadalasest
abikaasa Devon Kershaw’ga pealinna lähistel Drøbaki
linnas.
_________________________________________________

7.

Millisel spordialal jagatakse medaleid voltižeerimises?
Tulemuse saamiseks on vaja näidata erinevaid kujundeid,
näiteks Lipp, Veski, Käärid, Külg, Pööre välja jms. Eesti
meistritiitli pärast võisteldi sellel alal viimati 1970. aastal,
tänavustel EM-võistlustel selgitati meistrid individuaalselt
(meeste ja naiste arvestuses), võistkondlikult ning paaridele
(pas-de-deux).
_____________________________________________________

8.

9.

10.

Chucky Brown (1989–2002), Jim Jackson (1993–2006),
Tony Massenburg (1990–2005) ja Joe Smith (1995–2011) on
neli NBA mängijat, kelle karjääri seob ühine arv 12.
Tegevmängijatest on neile kõige lähemal Ishmael Larry
Smith, kel see arv on 10. NHL-is on samalaadne rekord
samuti 12, kuid see kuulub vaid ühele mängijale, Michael
Sillingerile (1991–2009). Mis rekord?

⊳ Millise riigi võrkpalli kõrgliiga logo näeb välja
selline? Praeguses formaadis aastal 2000 asutatud
profiliigas lööb kaasa 16 klubi, põhihooajal peab iga
meeskond 30 mängu, järgneb play-off. Eestlasedki on
selles liigas mänginud ja mitte eduta. Alates hooajast
2007/2008 on selle liiga klubid üheksa korda jõudnud CEV-i
Meistrite liigas Final Fouri ja kaks korda finaali, kuid
karikavõit neil seni veel puudub.
UEFA naiste karikasarjas (hooajast 2009/
2010 naiste Meistrite liiga) on võidukarika
õhku tõsta saanud nelja riigi klubid. 9 korral
on seda teinud Saksamaa, 4 korral Prantsusmaa (Lyon) ja 2 korral Rootsi (Umeå IK)
jalgpallurid. Ühe korra on karika võitnud
jalgpalli sünnimaa Inglismaa klubi – hooajal
2006/2007 edestati Umeåt kahe finaalmängu
kokkuvõttes minimaalseima vahega (1:0).
Lisada võib, et sama klubi meeste osakond nii
tähtsat karikat veel võitnud pole. Millisest
klubist on jutt?

___________________
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11.

Prantsusmaal on tärganud uus (palli)spordidünastia.
Pesamuna, 19-aastane Killian, jõudis korvpalli USA üliõpilasmeistrivõistlustel Gonzaga Bulldogsiga finaali ja
tabas poolfinaali lõpuhetkil Maik-Kalev Kotsari koduülikooli Lõuna-Carolina vastu otsustavad vabavisked. Tema
29-aastane vend Kim kuulub korvpalli Euroliigas mängiva
Pireuse Olympiacose ridadesse, 27-aastane Kévin on aga
oma kodumaa parimaid võrkpallureid (klubi praegu
Beijing Volleyball). Vendade isa Laurent (53) on endine
võrkpallur, kes esindas koondist 13 aasta vältel kokku 407
rahvusvahelises kohtumises ning on nüüd Prantsusmaa
koondise peatreener. Ka pereema Caroline on võrkpalliga
sinasõber, tema on mänginud Hollandi koondise tasemel.
Mis on selle palliperekonna liignimi?

12.

Tartu Spordimängu ajaloos on nulliringiks läinud üheksa küsimust. Neist ühe, kolm aastat tagasi
küsitu, esitame seekord uuesti, et näha kui palju tollasest teadasaamisest veel meeles. Niisiis, millisel
kergejõustikualal moodustasid esimestel Euroopa meistrivõistlustel 1934. aastal Torinos esikolmiku
sakslane Hans Scheele, soomlane Akilles Järvinen ja kreeklane Christos Mantikas?

13.

⊳ Küsitav valiti 22. juunil NBA drafti esimeses ringis
seitsmendana Minnesota Timberwolvesi poolt, aga juba
draftiööl läksid tema mängijaõigused Chicago Bullsile.
Tapamajade linna suurklubi andis Timberwolvesile
Jimmy Butleri ja drafti 16. picki Justin Pattoni mängijaõigused ning sai lisaks küsitavale rookie’le vastu veel ka
Zach LaVine’i ja Kris Dunni. 5. juulil kirjutas 20-aastane
mängumees profilepingule alla. Tema neljast pereliikmest kolm on kuulunud oma riigi korvpallikoondisse
– isa ja ema täiskasvanute ning üks vend noorte
omasse. Teine vend on riigi jalgpallikoondises pidanud
14 mängu ja tegutseb praegu laenulepingu alusel
Saksamaal. Tahame teada perekonnanime.

14.

Eesti Paralümpiakomitee (EPOK) moodustati 1991. aasta aprillis ja see on katusorganisatsiooniks
viiele iseseisvale spordiorganisatsioonile – Eesti Invaspordi Liit, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti
Kurtide Spordiliit, Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit ja küsitav, viis aastat tagasi asutatud
Eesti Puuetega Inimeste ..liit. Täitke lünk küsitava spordialaga.

15.

Sellisel hõredat kammi meenutaval ringrajal kimasid F1 autod vaid
kaks korda, 1981 (võitis Alan Jones) ja 1982 (Michele Alboreto).
Sõitjate enamus polnud hiiglaslikule parkimisplatsile rajatud
labürindist vaimustuses (vastupidiselt Nico Rosbergile, kes selle
etapi taastamise korral on lubanud kaaluda tagasitulekut vormelimaailma!), pealegi tuli võistluspaigas lisaks konkurentidele võidelda
ka lämmatava palavusega. Pärast F1-te oli rada kaks aastat CARTsarja etapi kohaks (1983 võitis Mario Andretti ja 1984 Tom Sneva),
siis kadus linn aga võidusõitude ajakavadest. Millise, ka muu spordi
poolest tuntud linna ringraja skeemi näete?

____________________
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16.

Lisaks samasse rassi kuulumisele ja ühisele kodumaale seob neid pilusilmseid kaunitare
ka üks ühine individuaalne sportlik saavutus. Milline?

17.

Arawaki inimeste keeles on selle 1628 km² suuruse maa-ala nimi Karukera ning seal elab vähem kui
pool miljonit inimest. Ometi on maailma spordile kingitud suur hulk tõelisi tähti. Jalgpallurid Thierry
Henry, Anthony Martial, William Gallas, Lilian Thuram ja Alexandre Lacazette, judoka Teddy Riner,
korvpallur Mickaël Piétrus, kergejõustiklased Christine Arron ja Marie-José Pérec, vehkleja Laura
Flessel-Colovic jmt. Millise nime all me Karukera rohkem tunneme?
Suure slämmi turniiridel ei suutnud tema
võitu üksikmängus ka tänavu ükski kaasmaalanna korrata. Nüüdseks soliidses eas
daami mängijakarjäär oli pikk, Wimbledoni
turniiri osavõtukordade rekord naiste seas
kuulub 26 aastaga just tema nimele. Kelle
on kaamerasilm Wimbledoni publikust
üles leidnud? ⊳

18.

19.

Vaid kahel meeskorvpalluril on olnud au olla valitud kahel korral Euroopa meistrivõistluste
finaalturniiri MVP-ks. Esimest tunnustati sellise tiitliga 1971 ja 1975, teist 2009 ja 2015 (teda on MVP
auhinnaga pärjatud ka MM-võistluste finaalturniiril). Nimeta need korvpallurid. 1 õige, 1 punkt

20.

Oma sportlastee esimesed kaheksa aastat suusahüppajana võistelnud ning juunioride MM-ilt meeskondliku kuld- ja hõbemedali võitnud sloveen tegi arenguga
tupikteele jõudmise järel oma sportlaskarjääris kannapöörde 2013. aastal – viskas
suusad nurka ja hüppas jalgrattasadulasse.
Nüüdseks on tal uuel spordialal selja taga
viis hooaega ning ette näidata etapivõidud
Giro d’Italialt ja Tour de France’ilt ning
hõbemedal tänavuse MM-i temposõidust.
Kes on see 177 cm pikk ja 65 kilo kaaluv
kahe ala rüütel?

21.

VIIGILAHUTUS. Naiste kümnevõistluses kuulub Eesti tipptulemus aastast 2004 Anu Teesaare
nimele. Tahame teada mitu punkti Teesaar kogus? Ehk aitab mõtteid õigele rajale seada tõik, et
2005. aastal maailma tipptulemuse püstitanud leedulanna Austra Skujytė kogus 8358 punkti. 2 punkti
teenimiseks võite eksida 50, 1 punkti saamiseks 300 punktiga.

____________________
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22.

385. aastal pärast Kristuse sündi läks viimase
teadaoleva antiikolümpiamängude võitjana ajalukku rusikavõitleja Varazdates, oma maa endine
kuningas. Moodsal ajal tõi samale rahvusele
esimese olümpiamedali, pronksi, USA-d esindanud
(ja 104-aastaseks elanud!) Hal Haig Prieste 1920
Antverpeni mängudel vettehüpetes 10 m tornist,
esimene kuld saadi 1952 Helsingis riistvõimlemises.
Omaenda iseseisva riigi sportlastena on Varazdatesi
järeltulijad nüüdseks võitnud 14 olümpiamedalit
(2+5+7), muude võistkondade (13) ridades võisteldes
aga veel 76 medalit. Millise vägeva spordirahvuse
esindaja oli rusikakangelane Varazdates?

23.

See Egiptuse jalgpalliklubi on kõige edukam Aafrika klubi CAF-i egiidi all toimunud klubiturniiridel.
Võidetud tiitlite seas on 8 CAF-i meistrite karikat, 6 superkarikat, 4 karikavõitjate karikat ja 1 konföderatsiooni karikas. FIFA klubide MM-ilt tuli 2006 pronks, kodumaal on Kairo klubi võitnud
meistritiitli 39 ja karika 36 korda. Klubi kodustaadion on 75 000 pealtvaatajat mahutav Cairo Stadium,
kuid hetkel mängitakse turvakaalutlustel väiksemal, 30 000 istekohaga Al-Salami areenil. Mis klubi?

24.

Need õde-venda tulid eelmiselt taliolümpialt Sotšist
mõlemad tagasi medalitega ning läinud talvel peetud
MM-võistlused näitasid, et PyeongChangist peaks lisa
tulema. Vastuseks kirjutage kaks eesnime ja ühine
perekonnanimi. 2 õiget, 1 punkt

25.

Eesti võrkpallimeeskond on EM-võistluste finaalturniiril mänginud aastatel 2009–2017 kokku neli korda.
Vaid kolm mängijat on koondisse kuulunud kõigil neljal turniiril. Kes? 2 õiget, 1 punkt

26.

2008 Pekingis ühel ja samal alal ning ka
samal päeval olümpiavõitjad, sügisest 2013
ametlikult abielupaar ⊳, veebruarist 2016
poja vanemad. Kui pruut Emma lõpetas
sportlaskarjääri 33-aastaselt juba juulis
2014, siis tänaseks 36-aastane peigmees
Jan rühib ikka edasi ning võitis kaks aastat
järjest maailma ühe mainekama spordivõistluse (tõsi, tänavu tuli tal leppida
hoopis tagasihoidlikuma kohaga, parimast
eesti mehestki tagapool!). Küsime pruudi
neiupõlvenime ja paari ühist perenime.
1 õige, 1 punkt

____________________
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27.

See alates 1931. aastast mootorispordiga
seotud paik on kuulsust kogunud ka rokiringkondades, sest just seal peeti 1980–1996
maailmakuulsat festivali Monsters of Rock, kus
esinejate esirinnas olid megabändid Iron
Maiden, Metallica ja AC/DC . Ühe korra,
1993, on seal korraldatud F1 autode MM-sarja
etapp, aastatel 1987–2009 jagasid sealsel
asfaldil MM-võistluste punkte motoringrajasõitjad. Mis nime kannab Leicestershire’is
asuv spordipaik?

28.

Houston Rocketsi noormängija Chinanu Onuaku tõi 2016. aasta lõpus NBA-sse tagasi tükikese
ajalugu. 2016. aastal 37. draftivalikuna võetud praegu 20-aastane ja 208 cm pikkune keskmängija oli
juba ammu unustusehõlma vajunud võttega edukas koguni kahel katsel. Kuidas Onuaku sooritust
nimetada?

29.

Katusega kaetud staadionilt on ta saanud täiskomplekti MMvõistluste medaleid, lageda taeva alt ühe kulla. Olümpialt on tal oma
alalt medaleid rohkem kui ühelgi teisel mehel ajaloos – 2 hõbedat ja
1 pronks. Maailmarekordi püstitamise tunne on talle tuttav 1987.
aastast, miski inimlik polnud talle võõras ei sportimise ajal ega ka
pärast seda. Kes on see oma tippsportlase aegadega võrreldes
tublisti kaalu lisanud (habemest ja juuksevärvist rääkimata!)
endine maailmakuulus kergeatleet? ⊳

30.

Jalgpalli Eesti meistri- ja esiliiga kõikide kohtade paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide
korral arvestatakse alates 2017. aastast kümmet kriteeriumi. Mis on nendest esimene?

31.

Isa (paremal ) võitis oma ainsa olümpiamedali,
kulla, 23-aastaselt päeval, mil tema tütar oli vaid 79
päeva vana. Järeltulija (vasakul ) jõudis oma kahe
olümpiapronksini 32-aastaselt ning sai neli aastat
vanemana veel hõbeda lisaks. Kahe viimase olümpia
vahel pidas tütar ka 18-kuulise sunnitud võistluspausi dopinguainete tarvitamise tõttu. Tahame
teada perekonnanimesid, mille all isa ja tütar oma
medalid võitsid? 1 õige, 1 punkt

32.

Selle spordiala 2009. aasta maailmameister ameeriklane Avery Jenkins käis 2016. aasta suvel Tartus
Tähtveres harrastajaid koolitamas ning nädalamängul osalemas. Mängu ta loomulikult võitis ning
tulemus oli ühtlasi rajarekord. Küsitava ala tänavused maailmameistrid on meestest Richard Wysocki ja
naistest Paige Pierce (mõlemad USA), Eesti meistrid Silver Lätt ja Kristin Tattar. Mis spordiala?

_____________________
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33.

Saarte mängud (Island Games) on toimunud 17
korda ning tänavu Gotlandil osales neil 23 saart
või saarte gruppi, sealhulgas ka meie Saaremaa.
Päris olümpiamängudel osaleb neist esindustest
vaid kaks, ülejäänud üksuste sportlased võivad
pürgida emamaa koondistesse. Küsitavatest üks
saar on olümpiamängudelt oma lipu all võitnud
ühe pronksi ning sealt on pärit triatloni olümpiadistantsi kahe viimase aasta ITU maailmameister Flora Duffy. Teisel üksusel olümpiamedalit veel pole (Cydonie Mothersill oli 2008
Pekingis 200 m jooksu finaalis kaheksas), ehkki
suvemängudel debüteeriti juba 1976 ja talimängudel 2010. Mis üksused? 1 õige, 1 punkt
NB! Õigete vastuste hulka ei arvestata kunagi samuti
Saarte mängudel osalenud Islandit ja Maltat.

_________________________________

35.
34.

Merevetika haru nokas kandev liver bird on
Liverpooli linna ja sama nime kandva jalgpalliklubi
sümboliks olnud juba aegade algusest. Millisesse
pelikaniliste seltsi Eestiski levinud sugukonda
liver bird kuulub?

Selle juba oma eluajal legendi staatusse tõusnud mehe juhtimisel tuli Austraalia tennisemeeskond
aastatel 1939–1967 kokku 16 korda Davise karikasarja võitjaks. Mängijana tal sama karikat küll võita ei
õnnestunud, ehkki Austraalia lahtistel meistrivõistlustel jõudis mees üksikmängus kolmel aastal järjest
finaali (1930–1932). Kes?

36.

See 1881. aastal kahe juudi venna, Ralphi ja Alberti,
asutatud spordikaupade firma omab maailma pikimat
sponsorlepingut – Wimbledoni tenniseturniiril kasutusel
olevad pallid on selle firma tarnida olnud juba aastast
1902. Firma fookuses ongi peamiselt pallimängualad sh
tennis, golf, kriket ja maahoki. Samas varustati teise
maailmasõja aegu laial skaalal ka Suurbritannia relvajõude. Milline bränd? ( pildil osa logost)

37.

Jules Dang Akodo (Suurbritannia), Daniel Hackett (Itaalia) ja Anthony Randolph (Sloveenia). Lisaks
sellele, et nad kõik lõid tänavusel korvpalli EM-il osalenud rahvuskoondistes kaasa välismaal sündinud
mängijana, sidus neid kolme sel turniiril veel midagi välist ja üsnagi silmatorkavat. Kuni 2014. aastani
oleks selle nägemine FIBA egiidi all peetavatel võistlustel olnud võimatu, NBA-s on see aga alati olnud
lubatud. Mis oli kolmel leegionäril ühist?

____________________
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⊳⊳ Kaks golfikuulsust on enne järjekordset
tiilööki võistluspingest vabanemiseks sigareti
läitnud. Vasakpoolne härra, tuntud hüüdnime
The Hawk (1912-1997) all, võitis oma karjääri
jooksul 9 majorit, parempoolne, hüüdnimega
The King (1929-2016), 7 suurturniiri. Kes on
pildil, Kull ja Kunigas? 1 õige, 1 punkt

38.

39.
Räpimaailmas on ta tuntud nime all Jalgpalluri
Tütar, ta on löönud kaasa grupis 5miinust ja
laulnud Lillekülas Eesti hümni. Tema pilt oli
tänavusel Tartu rattarallil nähtaval kui Eesti
profiratturi Mihkel Räime talisman. Kes?

40.

Nii mõnegi kuulsa Põhja-Ameerika profispordiklubi logo ehib indiaanlaste
sümboolika. Siiski on Ameerika põliselanike mehisus ja vahvus andnud
inspiratsiooni ka vähemalt ühele Vana Maailma klubile punanahk oma logole
joonistada. Klubi hüüdnimi Pühvlid võeti pärast legendaarse Buffalo Billy ja
tolle West Wild tsirkuse külaskäiku eelmise sajandi alguses. 1864 asutatud
klubis tegeldi algselt kergejõustiku ja maahokiga, 1900 lisandus jalgpall, milles
on ühe korra (2015) tuldud ka oma maa meistriks ja kolm korda karikavõitjaks.
UEFA karikasarjas on parimaks jäänud veerandfinaal (1992), tänavu alistati
Euroopa liigas kahe mängu kokkuvõttes Tottenham Hotspur ja jõuti 16
parema sekka, kus kaotati ühele kodusele konkurendile. Mis klubi logo?

41.

See noorhärra tegi oma ala tänavusel MM-il
puhta töö – neli võistlust ja neli kuldmedalit. Just
kuld puudub tal täiuslikust olümpiamedalite
komplektist. Kes on pildil? Spordiala eest 1 punkt

___________________________________________________________

42.

43.

Indianapolise 500 võidusõidu järel on kombeks,
et võitja tähistab oma triumfi klaasi või pudeli
piimaga. Selle väärika traditsiooni algatas 1933.
aastal Louis Meyer. 60 aastat hiljem sai apsakaga
hakkama Emerson Fittipaldi, kes võitjaintervjuud
andes jõi midagi muud. Hiljem autasustamisel
lonksas ta siiski ka piima, aga tava oli ometi juba
murtud. Mida jõi Fittipaldi?
⊳⊳ Piltidel on isa Mihhail (1947) ja poeg Aleksei
(1984), kes jälginud korvpallireeglitest kinnipidamist
kahe põlvkonna vältel. Kel piltidest ei piisa teadku, et
sama nime kannavad jäähoki kolmekordne olümpiavõitja ning pisukese reservatsiooniga ka viiekordne
olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister kujundujumises. Vastuseks kirjutage üks perenimi.

_____________________
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44.

Mis aasta? ±1 aasta, 1 punkt
•Inglise karikafinaal Arsenal – Man United 3:2,
Inglismaa meistriks tuli 11. korda Liverpool
•Pittsburgh’i klubid võitsid kaks ihaldatud tiitlit:
Steelers ameerika jalgpalli Superbowli ja
Pirates pesapalli World Seriesi.
•Björn Borg võidutses Pariisis ja Wimbledonis,
Guillermo Vilas Melbourne'is ja John McEnroe
New Yorgis.
•NL-is peeti seitsmes rahvaste spartakiaad,
Mexico Citys kümnes suveuniversiaad
14.
• jaanuaril lõppes Senegali pealinnas esimene
Dakari ralli.
• Eesti parimad sportlased olid Jaak Uudmäe ja
Reet Palm, maailmas (ISK-i ankeet) Sebastian
Coe ja Marita Koch.
•Sündisid Andrea Pirlo, Kevin Kuske, Svetlana
Horkina, Rafael Márquez, Valentino Rossi,
Nicolas Anelka, Lars Berger, Diego Forlan,
Axel Teichmann, Cindy Klassen, Metta World
Peace, Michael Owen, Gerd Kanter, Tõnu
Endrekson, Urmo Aava, Marko Albert.
•Surid Sándor Kocsis, Tapio Rautavaara, Avo
Talpas, Feodor Prussakov, Heino Raudsik

46.

47.

48.

45.

Pisut topless-materjali kah. Vastake ühe sõnaga,
keda näete pildil?

Floreti naiskonnavõistluses kaks olümpiakulda võitnud Svetlana Tširkova on vehklemisrajale
suunanud ka oma kaks poega. Üks neist (s. 1975) on epees meeskondlikult tulnud kolm korda Eesti
meistriks ja saanud MK-etapil 7. koha, teine (s. 1988) on Eesti meistrikatelt noppinud meeskondliku
hõbeda ja pronksi (NB! koos poolvennaga VK Espada meeskonnas!) ning olnud juunioride MK-etapil
kolmas. Nimetage olümpiavõitja poegade praegused perekonnanimed. 1 õige, 1 punkt
Küsitavast NHL-i hooaja auhinnast on veel uuem vaid üks. Auhinna idee
tuli Brian Burke’ilt juba 1993. aastal, kuid esimene trofee anti võitjale üle
siiski alles pärast hooaja 2009/2010 lõppu. 40-liikmeline paneel valis
esimeseks laureaadiks Don Maloney (Phoenix Coyotes), tema
mantlipärijad on olnud Mike Gillis (Vancouver Canucks), Doug Armstrong
(St. Louis Blues), Ray Shero (Pittsburgh Penguins), Bob Murray (Anaheim
Ducks), Steve Yzerman (Tampa Bay Lightning), Jim Rutherford
(Pittsburgh Penguins) ja tänavu David Poile (Nashville Predators). Kahte
auhinda pole seega kellelgi, ehkki statuut seda lubab. Millise auhinna on
nimetatud mehed oma tööga välja teeninud?
⊳⊳ Erinevad riigid, erinevad ajastud,
erinevad eesnimed ja erinevad tegevusalad, kuid ühine liignimi. Esimene neist
raporteeris esmapilgul lausa uskumatuid
asju 2016. aasta suvel ja hilissügisel, teine
tegi mehetegusid eelmise sajandi teisel
poolel, kuid tema nimi on austusväärne ja
paljudele tuntud veel tänapäevalgi. Mis
perekonnanimi?

____________________
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49.

⊳⊳ Piltnikule poseerivad 21. III 1992 sündinud
kaksikõed, kelle eesnimedki algavad ja lõppevad
ühe ja sama tähega ning kes harrastavad ka ühte
ja sama spordiala. Üks neist on juba jõudnud olla
maailma parim, teine on parimal päeval (tänavu
31. juulil) jõudnud 35. tabelireale. Nimeta nende
ühine perenimi.

50.

Norra velotuuri korraldajad premeerivad etappide agressiivsemaid rattureid omapärase, pool tonni
kaaluva auhinnaga. Kohalikel ratturitel pole auhinna kättesaamisega erilisi probleeme, välismaalastele
toimetatakse kogu kraam korraldajate kulul kuhu vaja. Nii Norras kui Eestis algab selle auhinna kilohind kauplustes 25 euro kandist. Millega norralased rattureid hellitavad?

51.

See mees (58) pühkis oma sünnimaa tolmu jalgadelt juba ligi kaks
aastat tagasi ning tõenäoliselt targasti tegi. Kui vaid aasta varem
oli tema teeneid kodumaa ees hinnatud riikliku autasuga, siis
tänavu septembris kuulutas kohus vennikese „vilepuhumise“ eest
rahvusvaheliselt tagasotsitavaks. Selle otsuse üheks ajendiks oli
kindlasti Bryan Fogeli Icarus. Kes on pildil? ⊳

52.

Noorimad Eesti parimaks sportlaseks valitud mehed olid auhinda kätte saades mõlemad vaid
20-aastased. Kummalegi ei jäänud see ainsaks parima meessportlase tiitliks, kuid huvitava
kokkusattumusena tunnistati mõlemad viimast korda parimaks samuti sama vanalt, 24-aastastena. Nimeta need kaks olümpiaalasid harrastanud Eesti spordikuulsust? 1 õige, 1 punkt

53.

Vasakpoolsel pildil olev mees
lööb jalaga palli Eesti murudel,
keskmisel pildil kujutatud härra
vallatleb veidi väiksema palliga ja
jõudis oma senise spordikarjääri
säravaimasse tippu tänavu sügisel
kodust kaugel, parempoolsel pildil
kujutatu on hoopis tunnustatud
seriaali-, teatri- ja filminäitleja
(peaosa TV-sarjas Nothing Sacred,
film Sleeping with the Enemy koos Julia Robertsiga). Eestist, Aafrikast ja Ameerikast pärit meestel on
ühised nii ees- kui perekonnanimi. Neid me küsimegi!

54.

Endine Manchester Unitedi peatreener Sir Alex Ferguson avaldas mullu, kes on tema meelest läbi
aegade parim kaitsemängija. "Ta on parim. Punkt. Ta tegi oma debüüdi 16-aastaselt ning lõpetas, kui
oli 41. See ütleb juba kõik," sõnas šotlane. Praegu 49–aastane kuulsus veetis kogu oma karjääri ühes
klubis, saades aastatel 1985–2009 kirja 902 mängu ja 33 väravat. Koondise eest jäid mehe nimele 126
kohtumist ja seitse tabamust. Kes?
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55.

Kate Louise ja Helen on esimene samasooliste
abielupaar, kes tulnud olümpiavõitjaks. Rio de
Janeiro mängudel kuulusid nad naiste maahokis
kulla võitnud Suurbritannia naiskonda. 2013.
aastal abielludes muutsid mõlemad oma perekonnanime, lisades sellesse vastse abikaasa liignime. Millise ühise perekonnanime all nad
olümpiavõitjaks tulid? 1 õige komponent, 1 punkt
___________________________________________

56.

57.

58.
59.

Kui Kataloonia püüdlused Hispaaniast lahku
lüüa peaksid realiseeruma, avaldaks see otsest
mõju ka Hispaania jalgpalliliiga koosseisule. Äsja
alanud hooajal (2017 / 2018) mängib La Ligas
kolm Kataloonia klubi. FC Barcelonat me küsima
ei hakka, kuid kes on ülejäänud kaks selles
piirkonnas paiknevat La Liga klubi? Üks neist
on neli korda võitnud Hispaania karika (viimati
2006. aastal), teine debüteerib tippseltskonnas
just sel hooajal. 1 õige, 1 punkt
________________________________________
Aastatel 1998–2001 tegutsenud elukutseliste
jalgrattatiim kandis ühe popikooni abikaasa
nime. Toetajafirma tegeles taimetoidu valmistamise ja propageerimisega ning nii pakuti ka
võistlemisvõimalust eelkõige veganitest ratturitele. Laiemalt tuntud meestest sõitsid selles
tiimis Max Sciandri ja Bradley Wiggins. Kelle
nime kandis meeskond (eesnimi ja nimi)?
Selle aasta autoralli MM-sarja neljas etapp oli Korsika ralli. Sponsorlepingu alusel sai võistlus 2016.
aastal kolmeks aastaks liignime ühe energiajoogi järgi. Tavatuks teeb selle asjaolu, et jook kannab
ühe ikoonilise (anti)kangelase nime. Rosariost pärit olnud tegelane armastas sporti, eriti mootorrattasõitu ja malet. Juan Manuel Fangio oli talle jumalus. Temast tehtud foto on XX sajandi üks
kuulsamaid portreesid. Mis energiajook või kes on see isik?
Seda hiigelsuurt kala hoidvat härrat
teame eelkõige kui Erki Noole kunagist
kõva konkurenti, kes Sevilla MM-il 1999
teenis kümnevõistluses hõbemedali ja kaks
aastat hiljem Edmontonis pronksi ning jäi
Sydney olümpial 2000 suure kolmiku
(Nool, Šebrle, Huffins) järel esimesena
medalita. Pärast karjääri lõppu on sõnaosav mees olnud tegev telemaastikul ning
lisaks spordi kommenteerimisele ka oma
suurest hobist kalapüügist jutustava saatesarja On Coarse juht Discovery Channelis.
Kes on küsitav ekssportlane ja telemees
(39)? ⊳
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60.

Kõrvaltvaatajale tundub, et korvpallitreeneri amet
pole küll selliste killast, mis võiks kindlustada pika eluea.
Ometi on erandeid ka selles vallas. Tänavu juulis suri
Minneapolises 102. eluaastal mees, kes kossusatside
treenerina teenis endale leiva lauale 22 aastat. Minneapolis Lakersi aastatel 1949–1954 viis korda NBA
meistriks viinud mees valiti 1995 James Naismithi nime
kandvasse korvpalli kuulsuse halli ning aasta hiljem liiga
ajaloo treenerite esikümnesse. Kõrge eani elanud ameeriklase isa ja ema olid pärit Slovakkiast, aga
tema perekonnanime kandjaid võib leida ka Eestist. Näiteks üks neist lõi aastaid kaasa oma
kodumaakonna korvpalli- ja kogu spordielu edendamisel enne kui mikrofoni haaras. Ühe korra on ta
osalenud ka Tartu Spordikilval. Milline on nende ühine perekonnanimi?

61.

Millise Eesti spordialaliidu juhid olid esimesel iseseisvusperioodil Gustav Laanekõrb, Jaan Lepp,
Aleksander Lugenberg-Mändvere, Aleksander Mänd, Ado Anderkopp ja Johannes Roska-Orasmaa?
Taasiseseisvumise järel on seda alaliitu juhtinud viis meest.

62.

⊳⊳⊳ Pildil on kolm hirmkõva kergeatleeti, kelle
hiilgeaastad jäid eelmisesse sajandisse. Huvitav, et
kui neist kahe igati määrustepärastes tingimusis
saavutatud isiklikud rekordid kaugushüppes kokku
liita, on summa vaid 15 cm vähem kui suutis kolmas
neegrihärra kolmikhüppes maailmarekordit püstitades. Kas tunned mehed ära? 2 õiget, 1 punkt

63.

Suveolümpiamängude ajaloos on kaks juhust, kus võistlused pole aset leidnud algselt kinnitatud
linnas. 1904 toimusid mängud St. Louisis, esimesena valitud linnal pole aga siiamaani õnnestunud
olümpiat korraldada. Tulemusteta on kandideeritud 1952, 1956 ja 2016. Neli aastat hiljem, 1908,
toimusid mängud Londonis, ehkki algselt pidi neid võõrustama ühe teise riigi linn. Seal aga loobuti
loodusõnnetuse tõttu. Selles linnas on olümpia hiljem siiski toimunud. Millised linnad? 1 õige, 1 punkt

64.

Kui Eesti tehnikaspordihuviline unistas tänavu Ott Tänaku MMtiitlist autorallis, siis lõunanaabrid lätlased saidki mootorite
maailmas meistritiitlit tähistada. Motokrossi MX2 klassis kuulus
kuld 20-aastasele noorhärrale, kel 2015. aastast oli olemas MMvõistluste hõbe ning kes 2011 ja 2013 tuli erinevates masinaklassides ka juunioride maailmameistriks. Kes on üks Läti aasta
parima sportlase tiitli peakandidaate?

65.

WTA edetabelit on peetud aastast 1975, kuid vaid kahel kalendriaastal – 2008 ja 2017 – on juhtunud
nii, et esireketi kohal on olnud koguni viis erinevat naist. Mõlemal nimetatud aastal on edetabelit
juhtinud Serena Williams, kellele tänavu assisteerisid Angelique Kerber, Karolína Plíšková, Garbiñe
Muguruza ja Simona Halep. 2008 olid lisaks ameeriklannale tabeli tipus Justine Henin, Maria Šarapova
ja veel kaks ühe ja sama emakeelega tennisisti, kes mõlemad kerkisid esireketiks kaks korda, kokku
vastavalt 12 ja 18 nädalaks. Hiljem pole kumbki neist seda enam korrata suutnud. Kes? 1 õige, 1 punkt

