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1.

Alustame tänast mängu Tartu küsimusega. Selle kergejõustikuala (kuulub nii MM- kui ka OMkavva) Eesti rekord pärineb 2014. aasta 15. juunist, kui Tamme staadionil peeti 50. Gustav Sule
mälestusvõistlused. Tegemist ainsa välistingimustes pärit kehtiva Eesti rekordiga, mis on Tartus
tehtud. Mis ala?

2.

NHL hooaja 2017/18 suurima palgaga (13 800 000 $) mängijad on Chicago Blackhawksi tähed
Jonathan Toews ja Patrick Kane. Kes aga oli eelneva (2016/17) hooaja palgatabeli tipus
14 000 000 $-ga? Vihjed: sel hooajal 1 miljon vähem, oma meeskonna kapten (teist hooaega),
eurooplane ja suhteliselt lahja möödunud hooaeg suurepalgalise ründaja (76 mängu, 12 väravat +
40 söötu = 52 punkti) kohta.

3.

Eesti korvpallisõbrad teavad kindlasti fännide hüüdlauset „Reinar linnapeaks!“ mis näitas
praeguseks ketsid varna riputanud Reinar Halliku populaarsust. NBA-s on peale oma karjääri olnud
linnapea 2 mängijat. Üks neist on Sacramento linnapeaks saanud Kevin Johnson. Teine on 9 aastat
Detroidis, 2 Washingtonis ja 1 Bostonis mänginud tagamängija. 7xNBA All Star; 1976 a All-Star
mängu MVP; 2x NBA hooaja esimese meeskonna liige; 1967 aasta uustulnuk; 1968 aasta
skoorikuningas; Korvpalli Kuulsuste Halli liige; tema särk numbriga 21 ripub Detroit Pistonsi saali
lae all. Peale karjääri lõppu alustas tegevust teraseäris. Aastal 2009 valiti ta Detroidi linnapeaks
ning tema valitsusajal kuulutas linn välja pankroti. Kes?

4.

Kui Bob Marley oli lootusetu haiguse käes vaevelnud, avaldas ta soovi veeta oma viimased päevad
Jamaikal. Kahjuks ei pidanud ta Saksamaa-Jamaica reisi vastu. Siiski maeti ta oma kodupaika
Jamaicale ning talle pandi hauda kaasa viis eset: Gibson Les Paul kitarr; sõrmus, mille oli saanud
Etioopia prints Asfa Wossenilt; piibel; tükike marihuaanat ja see spordivahend. Mis?

5.

6.

Pildil on endine Eesti murdmaasuusatamise noortekoondise liige, kes tervislikel põhjustel pidi suusatamisest loobuma, kuid leidis endale uue spordiala ja on
nüüd maailma naiste seas esikümnes
discgolfis. Kes?

2016. aastal Rio de Janeiro olümpial … võistelnud
Tonga sportlane Pita Nikolas Taufatofua üritab 2018.
aasta taliolümpiamängudele pääseda murdmaasuusatajana. Rio olümpia avatseremoonial Tonga lippu
kandnud 33-aastane Taufatofua tunnistas, et ei oska
veel suusatada. „Paar aastat tagasi oli mul esimene
kokkupuude lumega. See polnud suusa-tamine. Suusad
panin esimest korda elus alla eile (5.12.2016) viieks
minutiks," rääkis ta. „Taliolümpia on 2018. aastal ja
ma tahan osaleda seal murd-maasuusatajana. Tahan
näidata, et kui mina seda suudan, suudavad seda ka
teised.“ Mis alal võistles Rios Taufatofua?
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7.

Küsime alaliitu, mis loodi 1993. aastal. Presidendiks on Toomas Prangli, peasekretär Jaanus Ritson.
Liikmeteks sellised klubid nagu ABEC MTÜ, Albe Team Spordiklubi, Põltsamaa Spordiklubi
“Tervis”, MTÜ Uus-Maa Spordiklubi, Rakvere Bont, Step by Step jpt. Korrektsuse huvides olgu
lisatud, et mõned ülalnimetatust kannavad klubi nimes ka veel küsitava ala nimetust. Mis alaliit?

8.

LaLigas mängib sellel hooajal kolm Katalooniast pärit jalgpalliklubi. FC Barcelona nendest
nimekaim pole kordagi pärast LaLiga asutamist(1928. a.) sealt välja langenud. RCD Espanyol on
madalamal mänginud ainult neljal korral. Küsitav klubi mängib esimest korda käesoleval
hooajal(2017-2018) LaLigas. Klubi on asutatud 1930.aastal. Hetke seisuga asub LaLiga tabelis
tublil 13. kohal. Võidetud on isegi Madridi Reali. Mis klubi?

9.

Kes oli Markko Märtini kaardilugejaks enne Walesi rallil traagiliselt hukkunud Michael Parki?

10.

11.

Asteroid ehk väikeplaneet ehk planetoid on planeedisarnane taevakeha, mis on millegi või kellegi
järgi oma nime saanud. Nii on eraldi kategoorias muusikud, teadlased, ajaloolased,
maadeavastajad, astroloogid aga ka luuletajad, kirjanikud, nobelistid, fiktiivkarakterid jne.
Muuhulgas ka sportlased, nende seas tennisistid. Kumb särab eredamalt, kas Roger Federer või
Rafael Nadal, näitab aeg. Nimetage aga kaks enne eelpoolmainitud tennisegigante
omanimelise asteroidi saanud naistennisistid.
Näete pildil hoonet, mis asub Floridas St.
Augustine’s. Käesoleval aastal võeti seal
paiknevasse
„tsunfti“
arvele
Henry
Longhurst, Davis Love III, Ian Woosnam,
Meg Mallon ja Lorena Ochoa Reyes. Kuhu
nad said?

12.

Mis aasta?
• ENSV meistriks võrkpallis tuli Tallinna Kalev/TPedI (mehed), TPedI (naised),
• ENSV meistriks korvpallis tuli TRÜ (mehed),
• ENSV meistriks jalgpallis tuli Narva Baltika,
• avati Kirovi-nimelise kalurikolhoosi staadion Viimsis ja Paul Kerese nimeline Vabariiklik
Malemaja,
• sündisid: Gary Neville, Frank Busemann, Markko Märtin, Tiger Woods.

13.

Selle ala rahvusvahelise alaliidu koosseisu kuulub üle 60 liikme (rahvusalaliidu) ning see on
struktueeritud Rahvusvahelise Spordiföderatsiooni koosseisu ja tunnustatud Spordi Arbitraažikohtu (Court of Arbitration for Sport) poolt. Küsitav ala omab ka globaalindeksit GPI, mille
järgi, sõltuvalt liigadest, kuuluvad esikümnesse sellised klubid nagu: New York Tounders, Rome
Emperors, Paris Aviators, LA Sunset, Moscow Wolverines, Sao Paolo Mets, London Royals, San
Francisco Rush, Montreal Nations, Berlin Bears jpt. Mis ala?
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14.

Ott Tänak tegi WRC debüüdi 2009. aastal küsitaval rallil. Viiel korral on sellel rallil WRC arvetuses
võidutsenud soomlaste legend Markku Alen ning Sebastien Ogier. 2017. aastal võidutses Ogier.
Tänak saavutas neljanda koha kuid tal õnnestus võita viimane power stage. Mis ralli?

15.

Praegu on üle lombi aktuaalne mustanahaliste sportlaste põlvitamine USA hümni ajal. Ca 20 aastat
tagasi avaldas oma protesti USA lipu ja hümni vastu Chris Jacksoni nime all NBA-sse läinud ja seal
islami usku astunud ja oma nime muutnud sportlane. Hümni ajaks jäi ta riietusruumi kus tegi
venitusharjutusi. Kui asi suure kella külge läks, tegi Liiga talle trahvi ja jõuti kokkuleppele, et ta
seisab hümni ajal koos teiste mängijatega ning võib palvetada langetatud päi. Vaatamata sportlikele
võimetele jäi talle plekk külge (ta kodu põletati maha, Nike ei pikendanud tossulepingut) ning peale
lepingu lõppemist ei tahtnud ükski NBA meeskond temaga uut lepingut sõlmida. Tema
saavutustest tuntuim on vast tema vabavisete tulemus, kus tal jäi puudu 1 tabamus, et saada oma
nimele parim hooaja tabavusprotsent. Samuti ei loeta parimaks tema karjääri vabavisete protsenti,
kuna tal on kvalifitseerumiseks puudu 39 viset. Kes on see protestija?

16.

Nimeta ühe nimega. Olümpiamaratoni võitja
ning paljukordne muude alade medaliomanik; viiekordne maailmameister ja paljude muude MM-medalite omanik; kahekordne maailmakarikasarja võitja. Ja see
rebane pildil. Mis nimi?

17.

Golfi puhul on hästi teada, et üks löök alla par´i kutsutakse “birdie´ks”, kahte lööki alla par´i
“eagle´ks” (kotkas) ja kolme lööki alla par´i “albatrossiks”. Kuidas nimetatakse aga bowlingus
kolme järjestiku Strike äralööki (10 kurikat ühe viskega)?

18.

Kes on mees fotodel?
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19.

Mõne kuu eest tabas teadusmaailma kurb sündmus- kõigest 40. aastasena lahkus raske haiguse
tagajärjel meie seast Maryam Mirzakhani. Iraanlanna oli esimene naine, kes kolme aasta eest sai
maineka Fieldsi matemaatikaauhinna oma tööde eest kompleksgeomeetria alal. Rahvusvahelise
matemaatikaühingu (International Mathematical Union- IMU) Fieldsi medalit peetakse Nobeli
preemiaga samaväärseks. Millise spordiala kaudu/abil iraanlanna oma teadustööd rakendas?

20.

Sündinud 25. novembril 1961 Kaasanis. Lõpetas 1978 Haapsalu 2. Keskkooli ning 1984 TRÜ
arstiteaduskonna. Aastast 1978 meistersportlane. Aastatel 1979–1983 võitis ta Eesti
meistrivõistlustel 4 kulda, tulnud meeskonnavõistluses mitu korda Eesti meistriks. Kuulus 1978–
1983 Eesti espadronikoondisse. Hetkel mitmete kliinikute omanik. Kes on see arst?

21.

Viimati võitis Kanada klubi Stanley Cup´i 1993 (Montreal Canadiens). Finaali on peale seda jõutud
harva (Vancover Canucks 1994 ja 2011, Calgary Flames 2004, Edmonton Oilers 2006 ning Ottawa
Senators 2007) ja needki kaotatud. Viimane nii-öelda Kanada sisene finaal oli aastal 1989. Mis
võistkonnad mängisid?

22.

Näpuvurrist ehk spinnerist on viimasel ajal palju juttu olnud. Paljudele tuletab see meelde ühe
sarnase vidina – yo-yo – kunagise populaarsuse, mis spordileluna on oma ohtlikkuse tõttu
kogunisti keelatudki olnud. Küsimus on aga samanimelise ehk yo-yo efekti kohta, mille terminina
võttis kasutusele Yale Ülikoolist Kelly D. Brownell. Enamasti meditsiinilisest valdkonnast tuntud
spordisõpradelegi tuttav termin on läinud laiemasse kasutusse, eelkõige meediasse,
sotsiaalmeediasse, foorumitesse ja ka tavavestlustesse. Mida yo-yo efektiga kõige sagedamini
iseloomustatakse/kirjeldatakse?

23.

Lauatennis kasutab sarnaselt jalgpallile ning võrkpallile kollast ja punast kaarti. Kui kollane kaart
tähendab hoiatust ning punane kaart mängija või treeneri eemaldamist. Mida tähendab kui
kohtunik näitab mängijale koos kollast ja punast kaarti?

24.

Sündinud 4. oktoobril 1960 Sindis. Orienteeruja ja
treener. Orienteerumisega hakkas tegelema 1977. Tulnud
orienteerumisjooksus mitmekordseks Eesti meistriks,
kuulunud Eesti koondisse. Püstitanud Eesti noorte- ja
juunioride rekordi maratonijooksus. Treeninud Sixten
Silda, Eveli Sauet. Kevadel oli sunnitud lahkuma Koeru
keskkooli direktori ametikohalt. Kes?

25.

Kuulete esinemas hip-hop gruppi Run-D.M.C. NBA-s on kutsutud meeskonnakaaslasi, kes
moodustasid hooajal 1990–1991 liigas enim punkte visanud kolmiku nimega Run TMC, mis on
tuletatud nende meeste eesnimede esitähtedest. Nimetage palun Run TMC liikmed?
(https://www.youtube.com/watch?v=_hN1SKVx31s)

26.

Sandbagging on mõiste, mida kasutatakse spordis üsna sagedasti. Eeskätt selliste alade puhul nagu
golf, autosport, pokker, piljard. Mõiste juured ulatuvad 19. sajandisse, mil gängid ja tänavajõmmid
võtsid linnades võimust, kasutades liivaga täidetud sokke relvadena rivaalitsevate jõukude vastu.
Üsna hiljutiste uudiste taustal saame rääkida samast nähtusest ka ühe Baltimaade oma ala
parimate sportlaste, Igor Kovalenko, puhul. Mida sandbagging tähendab?
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27.

Eesti paarisaeruline neljapaat (M4x) saavutas maailmameistrivõistlustel 2017. aastal kolmanda
koha. Millise riigi paatkond on suutnud selle distantsi kõige kiiremini läbida? Juhtus see
2014. aastal maailmameistrivõistluste finaalis Amsterdamis. Tänavusel MM-l jäi selle riigi koondis
B-finaalis viiendaks.

28.

Pildil on vennaksed, kellest vanem sündis Kõrgõzstanis ja
noorem Kasahstanis. Mõlemast sirgusid tublid sportlased,
vanem veli võitis 1995. aastal MM-hõbeda, kuid Atlanta
olümpial jäi dopingupahanduste tõttu käimata, noorem sai
1996. aastal EM-hõbeda ja olümpiakulla. Mõlema venna
hõbeda puhul oli võitjaks, muide, sama mees – venelane
Aleksei Lezin. Kes on poisid pildil?

29.

On 8. september 2013. Ta peab oma tänukõnet
korvpalli Kuulsuste halli vastuvõtmisel. Teda
vaatab kõrvalt hea sõber, kasvult sama pikk
Larry Bird, kellega tal ametlikes mängudes ei
õnnestunudki vastamisi minna. Kui hakata
mehe rekordeid üles lugema, läheks vastamine
liiga lihtsaks. Kes?

30.

NB! VIIGILAHUTUS Veebileht Marathon100.com peab Jooksuhullude edetabelis arvestust nii
kodus kui väljaspool enim maratone läbinud eestlaste kohta. Edetabelit juhib ülisuure eduga 1940.
aastal sündinud Rein Pärn, kes jooksis esimese maratoni 1989. aastal Tallinnas ja seni viimase
nädala eest Tartus. Reinuga samal aastal maratoonarikarjääri alustanud, tempomeistrina tuntud
ekspoliitik Meelis Atonen on maratone kogunud üle kahe korra vähem ning on edetabelis kuuendal
kohal. Mitu maratoni on tänase seisuga lõpetanud enim maratone läbinud eestlane Rein
Pärn? (+/- 10)

31.

Pildil olev käesoleval kuul 40-aastaseks saav kunagine olümpiavõitja ja maailmameister. Asudes peale olümpiavõitu tiirlema
profituuridele, langes alkoholiprobleemide küüsi. Praegu elab ta
koos oma kunagise mänedžeriga pereelu Las Vegases. Kes?
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32.

Habemega rekordid. Teadupoolest vanim Eesti kergejõustiku rekord välivõistlustelt on Ilmar Ruusi
3000 m takistusjooksu 8.29,6 aastast 1971. Mis alal ja mis aastast kehtib Eesti vanim
sisevõistluste rekord? Jutt käib ikka meestest. (1 õige = 1 punkt)

33.

Harrows, Unicorn, Winmau, Target, Phil Taylor, Bottelsen, Shot, Nodor. Millise spordiala maailma
parimad brändid?

34.

Selle suve kuum nimi jalgpalli turul oli
kindlasti Neymar. Palju räägiti ka Philippe
Coutinho võimalikust siirdumisest Liverpoolist
Barcelonasse. Pooli fännide õnneks jäi tehing
ära. Meie tahame teada Coutinho kasvataja
klubi. See 1898. aastal asutatud Rio de Janeiros
asuv klubi on üks Brasiilia populaarsemaid –
enam kui kahekümne miljoni toetajaga. Maa
meistriks on tuldud neljal korral, viimati 2000.
aastal. Ajaloost väärib veel mainimist, et Pele
lõi selle klubi vastu oma karjääri 1000. värava.
Hetkel hoiab liigas 8. kohta. Mis klubi?

35.

Eestlased on aastaid kokku võttes agarad igasugu tiitleid välja andma. 2012. aastal kuulutas
Õhtulehe sporditoimetus „Aasta hauakaevajaks“ Rakvere Tarva treeneri Andres Sõbra. Mille eest
ta sellise tiitli sai?

36.

Mis alast on jutt? Lihtne ja meeleolukas reketispordiala, mis sobib igas vanuses ning füüsilises
vormis liikumishuvilisele inimesele. Mängurõõmu nautimiseks ei ole vaja eelnevat reketispordiala
kogemust, vaid hoopis head tuju ning meeldivaid mängukaaslasi. Mäng ühendab endas tennise ja
squashi elemente. Mängima hakati seda 1969. aastal Mehhikos. Eesti ainus ala keskus asub Rocca al
Mares. 14. ja 15. oktoobril toimus Eesti … Liidu korraldatud esimene … GP, mille tulemuste põhjal
selgus ka esimest korda Eesti edetabel.

37.

Enamus siinviibijaid teab hästi, mis on kübaratrikk- jalgpallis ja jäähokis (aga ka paljude teiste
spordialade puhul) nimetatakse kübaratrikiks olukorda, kui üks mängija lööb ühes mängus 3 või
enam väravat. Sama saavutust, kuid 2 löödud väravaga kutsutakse duubliks. Kuidas kutsutakse
aga 4 väravaga olukorda? Vihjeks niipalju, et termin kattub ühe teise mõneti vastuoluliseks (ja ka
riigiti vastuoluliseks) peetava spordidistsipliiniga.

38.

Sellel spordialal selgitatakse meistreid üksik- ja paarismängus, triodes ja tulistamises. Eesti …
klubide Liidu presidendiks on Hardo Sokk. Meeste 2017 aasta reitingutabeli liider on Ivar Viljaste,
naistel Kadri Alunurm. Käesoleval aastal septembri osales Eesti meeste triode EM-il, kus pääses
veerandfinaali, tulistamises sai Margus Berkmann 17. koha. Läbi aegade edukaim eestlane sellel
alal on olnud Veiko Proos. Mis spordiala?

39.

Mis ringrada? Esimest korda oli vormel-1 kalendris 1999.
aastal ja siis võidutses seal Eddie Irvine. Neljal korral on
võidurõõmu maitsnud Sebastian Vettel. Tänavu võidutses
seal Max Verstappen. Distantsiliselt on tegemist selle
hooaja pikima võidusõiduga(310,408 km).
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40.

Millise spordivõistlusega on seotud
fotol olev kull Rufus?

41.

Tahame teada füüsikast tuleneva efekti nimetust, millega selgitatakse spordis palli trajektoori
muutmist palli pöörlemise tõttu. Lendav pall, olles vastutulevas õhuvoolus ja pööreldes, tekitab
pöörlemisteljega ristiolevatel külgedel erineva kiirusega liikuva õhuvoolu palli pinna suhtes
õhukese piirikihis ca 5 mm. Sellel küljel, kus palli pinna punktide joonkiirus liitub vastutuleva
õhuvoolu kiirusega tekib väiksem õhurõhk ja vastasküljel kiiruste lahutumise tõttu suurem
õhurõhk. Efekti kasutatakse jalgpalli, tennise, võrkpalli, pesapalli, kriketi, golfi ja eeskätt
lauatennise puhul, kuna viimase osas on küsitav efekt hästi tuvastatav seoses palli kerguse ja reketi
kummise pinnaga. Üht omal alal maailma tipus olevat sportlast ja üht tubli Eesti odaviskajat
iseloomustab samasugune nimi. Mis efekt?

42.

43.

Kelle nime kannab see staadion Cordobas.
Ehitatud 1976–1978, avatud 16. mail 1978.
Pealtvaatajaid mahutab 57 000. 2010. aasta
oktoobrini kandis Estadio Cordoba nime.

Eelmisel sügisel sai AVIS Rapla tsenter Thomas van der Mars hakkama
korraliku esitusega, kogudes Pärnu Sadama vastu 17 punkti kõrval
koguni 24 lauapalli. Korvpalli Meistriliiga lauapallirekordist jäi aga
ülinapilt vajaka. Korvpalliajaloolase Märt Ibruse andmetel on Eesti
kõrgliiga lauapallirekord 1970. aastast alates küsitava käes, kes võttis
ühes kohtumises 26 lauapalli. See Tartus sündinud mängija alustas
korvpalli treeninguid EPA-s Harri Russaku juhendamisel. Kuulunud
Kalevi esindusmeeskonda ja Eesti koondisse. Sõjaväeteenituses olles
tuli Riias ASK-s Läti meistriks. Kes?
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44.

George W. Bush, Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower, Franklin D. Roosevelt. Milline füüsiline
ala neid ühendab?

45.

Kuulete ansambli Simple Man laulu „Tüdrukule“. Solistiks on meie kunagine olümpiakandidaat, kes
kahjuks olümpiale ei jõudnud. Küll aitas ta näiteks Šotsi mängudel ETV-s kelgutamist
kommenteerida. Kes? Lisaks Simple Man’ile on ta olnud solist ansamblites Shanon, High’n’Dry, Riff,
Sarabande jt. (https://www.youtube.com/watch?v=N0Zx0a_A3H8)

46.

Spordiküsimus edasijõudnutele. Austraalia jalgpalliliiga AFL hooaeg jõudis septembris
lõpule suurejoonelise finaaliga (kohalikus mõistes nagu Superbowl) 100 000 pealtvaataja ees Melbourne'i kriketistaadionil. Karika võttis veenva võiduga Adelaide'i
Vareste (Crows) üle meeskond, kes oli seda võimalust oodanud 37 aastat, olles eelmise
hooaja lõpetanud edetabeli 13. positsioonil. Mis meeskond on AFL 2017 karikavõitja?

47.

Eestlased on saavutanud NSV Liidu kergejõustikumeistrivõistlustel kaksikvõidu vaid korra. Kes?
Eesti Vabariik on avaldanud austust Paul Keresele,
pühendades talle viiekroonise rahatähe. Samasuguse
nominaalväärtusega rahatähe on Suurbritannia 2005.
aastal pühendatud ühele sportlasele, kes ühtlasi on ka
esimene isik elavate hulgast, kellele Ühendkuningriigid on väljaspool kuninglikku perekonda sellise au
osutanud. Kes? Ala eest saab punkti.

48.

49.

Tartu ja Moskva ülikooli matš
Käärikul. Kes on fotol kaks
esimest jooksjat?
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50.

Spordiajaloos on üheks kurioossemaks juhtumiks omas nišis peetud 1993. aasta Prantsuse lahtisi
tennises, mil seoses tennisist Mary Pierce´i juhtumiga seoses viidi sisse ka teatud reegel või
uuendus (korralduslikus plaanis). Sama võinuks teha ka Kata Kamsky male maailmameistrivõistluste poolfinaalis Nigel Shorti vastu mängides 1994. aastal Linareses. Millest jutt?

51.

Jubelõust“ Dennis Rodman`i (vasakul)
võiks teada iga korvpallisõber (viiekordne NBA meister, parimaid liiga
lauapalli hankijaid, 2 kordne NBA All
Stars jne) ja Hollywoodi soperdisi
näinud filmihuviline (Double Team,
Simon Sez, The Comebacks jne), agaaga, küsin hoopis David Rodman`i
(paremal). Nimelt on mees hokimängija ja osales ka 2017. aasta MMil. Mis riigi koondises?

52.

Äsja korvpallis Euroopa meistriks tulnud Sloveenia koondises tegi suuri tegusid 18-aastane Luka
Dončić, kellele pakkus kodakondsust ka Hispaania, kuna Dončić siirdus Madriidi Reali
korvpalliakadeemiasse juba 13-aastaselt ning oli Hispaanias elanud kodakondsuse taotlemiseks
piisava arvu aastaid. Dončić keeldus. Meie küsime montenegrolast, kes läks Reali akadeemiasse 14aastaselt, võttis Hispaania kodakondsuse ning oli uue kodumaa 2015 EM ja 2016 OM-koondises.
Kes?

53.

Ei ole kahtlust, et siinolijad on kõik suured spordiaustajad. Kindlasti on teile silma jäänud mõnd
oma lemmikala jälgides maailma suurimaks spordihuligaaniks tituleeritud tegelase tegutsemine.
Kataloonlane on häirinud viimastel aastatel vormelisõitu, rägbi MM finaali LAVi ja Inglismaa vahel,
tennises Federeri ja Söderlingi Grand Slami finaali, aga ka 2010. aastal Eurovisiooni finaali,
matkides koreograafiat Hispaania loo ajal koos taustatantsijatega. Eriliseks lemmikuks on
naljahambal aga jalgpallimatšid. Tõelise spordihuligaani ja –fännina on ka tema (pseudonüümi)
teine nimi seotud ühe spordiala keskse tegevusena. Mis nime all tunneb maailm seda huligaani
(sobib nii pesudonüüm kui pärisnimi)?

54.

Küsime perekonnanime, mis sobib nii ainsale Eesti kodanikule, kes on pääsenud maailma mõistes
jalgpalli suurklubi juhtima; üle kahe meetri pikale noorele korvpallurile kui ka Pärnu jalgpallurile,
Eesti meistriliiga omaaegsele suurimale väravakütile. Mis nimi?

55.

Alates hooajast 2005-2006 on Eesti Korvpalli Meistriliiga andnud välja Finaalseeria väärtuslikema
mängija auhinda. Selle 12 aasta jooksul on vaid üks mängija võitnud selle auhinna rohkem kui
korra. Kes valiti finaalide MVP-ks aastatel 2012 ja 2013?
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56.

Pildil olev staadion mahutab tänapäeval
vutti vaatama 70 500 pealtvaatajat. Suurimaks ametlikuks mahutavuseks oli 196070ndatel enam kui 100 000 kohta. Vaatajakohti vähendati praegusele tasemele
viimase renoveerimisega, mis lõppes 2011.
aastal. Pidulikul avamisel esines Shakira ja
2 päeva hiljem mängis rahvuskoondis 3:3
viiki Saksamaaga. See staadion on võõrustanud jalgpallis nii olümpiamängude kui ka
EM-turniiri mänge. Mis staadion?

57.

Randy Johnson tegi seda 24. märts 2001 treeningmängu ajal Diamondbacks´i ja Giants´i vahel.
2002. aastal sai sellega Austraalia lahtistel tennises hakkama Michael Llodra, 2011. aastal samadel
võistlustel Andy Murray vend Jamie. Jacques Rudolph, tuntud Lõuna-Aafrika kriketimängija, tegi
seda aastal 2009. 2014. aastal sai sama asjaga hakkama golfiproff Jimmy Walker ning aasta hiljem
tegi sama ka üks amatöörmängija, kelle püsitatud video levis kulutulena sotsiaalmeedias, võites
kümnete tuhandete inimeste tähelepanu ja isegi poolehoidu. Fernando Alonso tegi seda käesoleva
aasta esimesel poolel Indy 500 harjutuse ajal kogunisti kaks korda. Mida?

58.

Millised meeskonnad olid 2017. aasta korvpalli EM-il edukaimad põhilistes näitajates?
Punktid 91,6; lauapallid 42,0; resultatiivsed söödud 24,3 mängu kohta. (Igale näitajale kirjutada
meeskond, kaks õiget = 1 punkt)

60.

Lõpetuseks üks lõbus lugu meie kahevõistlejatelt(Allar Levandi, Ago Allar Levandi, Ago Markvardt,
Magnar Freimuth) – „Lumi On Muinasjutt“. Tahame teada heliloojat ja sõnade autorit?
(https://www.youtube.com/watch?v=NVSOY1pdZnw)

