Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi spordimälukas, Tartu 2. veebruar 2019
NB! Sinise värviga on tähistatud kõik need vihjed, mis sisaldusid vaid kergemas mälumängukomplektis!
1. Neil naaberriikidest pärit olümpiavõitjal on kahepeale ülemaailmsetelt tiitlivõistlustelt (MM, OM) nopitud
üle 30 medali, mõnigi kord on nad ka koos pjedestaalil seisnud. Perenimed on neil nõnda sarnased, et 2017.
aastal Soomes toimunud MM-võistlustel pookisid telepildi tootjad vasakpoolse pildilolija eesnime külge
(vähemalt korraks) hoopis parempoolse sportlase perekonnanime. Mis perekonnanimed need siis on?

2. Hakatuseks tuli ta 19-aastaselt lauatennise maailmameistriks, seejärel jäi ping-pongi plats talle kitsaks ning
kolis tenniseväljakule. Tulemus? Oma nelja hiilgeaasta 1933-36 jooksul viis ta kodumaa 4 x järjest Davis
Cup’i võiduni ning tegi hulga mehetegusid Grand Slam sarjas: võitis esimesena maailmas üksikmängus kõik
neli suurturniiri (karjääri Grand Slam) ning sai sel tasemel kokku 8 esikohta üksikmängus + 6 (sega)paaris.
Pärast tippspordist taandumist lõi omanimelise riietebrändi ning mõnede allikate kohaselt on just teda peetud
ka nn higipaela väljamõtlejaks. See suurkuju lahkus elavate seast täna, 24 aastat tagasi. Kes on see inglane?
3. Olümpiaajalugu tunneb üldse vaid kolme maadlejat, kes suutnud olümpiavõiduni jõuda nii Kreeka-Rooma
kui ka vabamaadluses. Lisaks meie Kristjan Palusalule ja rootslasele Ivar Johanssonile on seda suutnud ka
üks soomlane, kelle kullad tulid aastatel 1920 ja 1924. Selle soomlase perekond on hiljem tuntust kogunud
tänu tema nimekaimust pojale, kes oli ühe mälestusväärse, Eestiski (eriti hästi nt Viljandis) tuntud ja omas
ajas eduka, ehkki mõne aja eest tegevuse lõpetanud Soome kaubandusliku ettevõtte rajaja. Seega, mis nime
isa ja poeg kandsid?
4. 1992-1993 aastal vaieldi üsna palju selle üle, kas ja mil määral tohiks kasutada mittekodanikke Eesti
rahvuskoondise mängudes. EJL juhatus võttis vastu otsuse, et pärast 1. aprilli 1993 ei tohi koondises enam
mittekodanikud debüteerida. Vahetult selle eel ilmus ajakirjanduses avalik pöördumine, milles süüdistati
jalgpalliliitu ja peatreener Uno Piiri nelja "võõrkodaniku" koondisesse sokutamises. Kolm nendest olid
Borissov, Bragin ja Puštov, kuid kes oli neljas? Tegu on Pärnust pärit mehega (s. 1972), kes mängis 19922004 Eesti eest 58 mängu, kandis kümnel korral kaptenipaela ja lõi 2 väravat. Ta võitis 4 Eesti meistritiitlit
ning mängis mõnda aega ka Iisraeli ja Norra klubides. Kes?
5. Olümpiamängudelt on see riik võitnud 3 kulda, 1 hõbeda ja 2 pronksi, kuid olümpiavõitjaid on sel maal 19,
nende hulgas ka üks naisterahvas – kes ainsana on kahekordne olümpiavõitja. Esimese medali (hõbeda) tõi
neile poksija Joseph Bessala 1968. aastal Mexicost, esimene olümpiakuld tuli aastal 2000 Sydneyst. Mitmete
seal sündinud tuntud sportlaste seast olgu siin nimetatud korvpallurid Ruben Boumtje-Boumtje, Sofoklis
Schortsanitis ja Joel Embiid, jalgpallurid Rigobert Song, Carlos Kameni ja Dimitri Oberlin. Mis riik see on?
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6. Vaid korra ajaloos on juhtunud, et nii meeste kui ka naiste korvpalli euroliiga finaali on ühel hooajal jõudnud
ühe ja sama klubi esindusvõistkonnad – see juhtus 2017. aastal. Meeskond toona võitis, naiskond aga kaotas.
Mõlemad on hetkel valitsevad kodused meistrid ja teevad endiselt kõva tulemust Euroopas – nii et ka tänavu
võivad mõlemad raudselt finaalipääsule mõelda. Meestel ongi seni ette näidata see üksainus euroliiga võit,
kokku aga neli Final Fouri pääsu (seejuures aastatel 2015-2018 järjest!); naised on euroliiga nelja hulgas
olnud kuuel korral (seejuures aastatel 2012-2017 järjest!), ent ikka jäänud seni võiduta. Mis klubist on jutt?
7. Näete pilti ajaloolisest ja südantsoojendavast hetkest, mis on tehtud 15. oktoobril 1988. aastal ning oli
suurelt-suurelt nähtav ka staadionitablool. See 19-aastane Eesti noormees (s. 1969), kes Souli
paralümpiamängude avadefileel NSV Liidu esinduse ridades marssis ja uljalt sini-must-valget lipukest
lehvitas, võitis nendel mängudel ujumises ühe hõbemedali – Eesti meessportlaste esimese ja kolme kümnendi
vältel ainsaks jäänud paralümpiamedali. Praegu tegutseb see tartlane IT-valdkonnas. Kellest on jutt ja pilt?

8. Näete 18. novembril 2018 Sydney nüüdiskunstimuuseumis tehtud fotot.
Meie tahame teada nende kahe võluva daami (teineteisest erinevaid)
perekonnanimesid. Vasakpoolse pildilolijaga võiks tegelikult seostada
kahte personaalset nime, ühe neist saate tuvastada nähtava vapi põhjal.
Oleme üldiselt harjunud, et need praegu küsitavad nimed koos kõlavad,
aga et nad praegu vastuseks sobivad, võib olla küll väikene üllatus. Kes?
(vasakpoolse daami emb-kumb nimi annab 1p, parempoolse nimi ka 1p).
9. Möödunud kevadtalvel Birminghamis toimunud sise-MM-il võidutses naiste 60m jooksus maailma kõigi
aegade 6. ajaga 6,97 Murielle Ahoure, kuid võitu tähistades jäi ülevoolavalt rõõmus Elevandiluuranniku
sportlane jänni – tribüünilt polnud leida kodumaa lippu. Õnneks jagus nii pealtvaatajail kui vastsel tšempionil
piisavalt nutikust, et lahendus leida ning asjakohane auring ning pildid vägagi sobiva lipuga siiski ära teha.
Mis lippu Murielle Ahoure fotograafidele poseerides lehvitas?
10. Naiste mäesuusatamises võimutseva Mikaela Shiffrini järel on MKsarjas teisel kohal just see pildil nähtav preili (s.1995). Tal on kahe
OM ja kolme MM kogemused, kuid individuaalmedalid puuduvad.
Tõsi, kahe aasta eest oli ta võistkonnavõistluses osaline riigi
esimese alpialade MM-medali (hõbeda) võidus. Ühtegi väikest
kristallgloobust tal samuti pole ega juhi ta ka praegusel hetkel
2018/19 hooajal üheski arvestuses, küll aga tõusis ta tänavu oma
kodumaa Slovakkia edukaimaks mäesuusatajaks läbi aegade
(vähemalt MK-etapivõitude arvestuses). Kellest on jutt ja pildid?
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11. See Tartust pärit spordimees (s. 1966, parimail päevil 177 cm, 74 kg) lõpetas 1985 TSIK-i ja 1998 TTÜ
majandusteaduskonna. Oma meelisspordiala purjetamisega alustas Valdeko Säre juhendamisel, tuli NSV
Liidu noortemeistriks (1982), täiskasvanuna võitis paar hõbedat (1988, 1989) ning ENSV meistrivõistlustelt
kolm kulda ja kolm pronksi. EM-konkurentsis jäid tol perioodil laeks kohad kolmandas kümnes. Pärast
mõningast pausi alustas 2000. aastatel taas ning noppis 2001-04 isegi kolm (veidi küsitava väärtusega) MMmedalit, kaaslasteks muuhulgas nt Tõnis Haavel ja Andres Viisemann. Alates aastast 2007 on tegutsenud OÜ
Midfield juhatajana ja avalikkusele tuttav pigem mitte spordirubriigi veergudelt. Kes?

12. Pildil on Eesti 2018. aasta mees- ja naissportlane
ning keegi kolmas. Multifunktsionaalne abimeesmänedžer-treener-asjaajaja-taustajõustiklane. Kes?

13. Need suurde sporti mõneti justkui sobiva nimega vennaksed on viimastel aastatel jõudsalt kujundanud Norra
jäähoki mainet. Vanem vendadest, Mathis (s 1986), on näiteks Frölunda klubisse kuulununa pälvinud MVP
auhinna ajaloo esimesel hoki Meistrite Liiga hooajal (2015) ja olnud 2011. aasta MM-il parim sööduandja.
Koondise eest on ta seni 121 mänguga löönud 40 väravat. Noorem, Ken Andre (s 1989), on oma statistika
saanud veelgi paremaks – tal on kirjas 165 koondisemängu ja 43 väravat. Mis on vendade perekonnanimi?

14. Pildil on Tauron Arena, oma kodumaa suurim spordihall,
mis mahutab sporti vaatama umbes 15000, kontserte jmt
aga koguni üle 20000 pealtvaataja. Alates selle areeni
avamisest 2014. aastal on sealne publik näinud meeste
võrkpalli MM-võistluste mänge, jäähoki MM-võistluste I
divisjoni kohtumisi, meeste võrkpalli ja käsipalli EMfinaale, aga ka heitlusi võrkpalli maailmaliigas, naiste
korvpalli euroliigas jm. Eesti sporditippudest näeb seda
suurrajatist kõige sagedamini arvatavasti jalgpallur Sergei
Zenjov. Küsime, mis linnas Tauron Arena asub?
15. See riik oli 1978. aasta jalgpalli MM-i kõige skandaalsema kohtumise üks osapooltest. Vahegrupiturniiri
viimases voorus vajas Argentina vähemalt neljaväravalist võitu, et Brasiiliat edestada ja ise esikohamänguni
jõuda. Tulemus 6:0 tagaski pääsu finaali, mille nad hiljem teatavasti samuti võitsid. Tagantjärgi on selgunud,
et suureskooriline tulemus lepiti kahe riigi kõrgemates sfäärides omavahel kokku ja võitjapool saatis hiljem
kaotajaile altkäemaksuna tonnide kaupa vilja. Mis riik oli selle skandaali teine osapool? Nad osalesid ka
eelmisel aastal toimunud MM finaalturniiril, kuid jäid prantslaste ja taanlaste järel alagrupis kolmandaks.
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16. Kui rääkida Hollandi paremate sportlaste valikust, siis võiks arvata, et kiiruisutajad riisuvad aasta auhindade
galal tihti kogu koore. Ometi on alates 1970. aastate algusest juhtunud ainult ühel korral, et nii aasta parim
mees- kui ka naissportlane on kiiruisutajad. See juhtus 1998. aastal, mil mõlemad võitsid kaks olümpiakulda,
meesterahvas kahel pikemal distantsil, naine 1000 m ja 1500 m sõidus. Mees lisas sellele 2002. aastal veel
ühe hõbeda, naissportlane 2006. aastal veel ühe kulla – ja temast sai esimene hollandlane, kes võitis kulda
kahelt erinevalt taliolümpialt. Ehk on kellelgi abi teadmisest, et mõlemas küsitavas perekonnanimes sisaldub
sama kolmetäheline kombinatsioon, mis prantsuse keeli tähendaks madame. Kes olid need kaks uisutähte?
17. Kui 18. juunil 1932. aastal kirjutasid 8 riigi esindajad alla FIBA asutamisürikule, siis oli nende seas ka Läti.
Lõunanaabrite poolt andis allkirja poola päritolu Jāzeps (Joosep) .........., mitmekülgne mees, kes nt Eesti-Läti
korvpalli maavõistlusel 1926 Tallinnas (Eesti võitis 26:20) oli lätlaste suurim korvikütt 7 punktiga. Ta olevat
olnud ka Läti koondise liige jalgpallis ning võistelnud eestlaste vastu mõlemal alal. Lisaks andis ta Lätis välja
võrkpalli algõpetuse. Tema järeltulijad on hiljem ajanud juuri Eestimaal, võtame kasvõi lapselapselapsed:
nendest neidistest üks valiti eelmise aasta Eesti parimaks noorvõrkpalluriks, tema õdedest üks on võistelnud
olümpial, saanud noorsoo EM-il kulla ja juunioride MM-il 3. koha ning teine vastavalt 5. ja 4. koha. EMV
medaleid on võitnud ka mainitud põlvkondade mitmed vahelülid. Mis on nende kõigi perekonnanimi?
18. See 1985. aastal Hertfordshire’is sündinud ja tolleaegse ameerika kergejõustikutähe järgi eesnime(d) saanud
mootorispordi mitmekordne tiitlivõitja on tänaseks ka ise tulemuste poolest juba üks ajaloo paremaid. Kes?

19. Homme mängitava Super Bowli eel on igati paslik küsida I Super Bowli võitjat. Toona, 1967. aastal, alistas
küsitav meeskond finaalis Kansas City Chiefsi ning kaitses tiitlit ka aasta hiljem. Nende esimeste võitude
arhitektiks olnud treener Vince Lombardi järgi on nime saanud ka Super Bowli võidukarikas. Bowli võitis
küsitav meeskond veel ka aastail 1997 ning 2011. Nende värvideks on tumeroheline, kollane ja valge ning
nende asukohalinn on oma 105 000 elanikuga Wisconsini osariigis suuruselt kolmas Milwaukee ja Madisoni
järel, mis on kogu NFL-i väikseim näitaja. Mis klubi võitis aegade esimese Super Bowli?
20. Võrkpallireeglite järgi on võrgu kõrgus maapinnast naiste
võrkpallis parajasti seesugune, et võrdub täpselt nii mõnegi
spordimehe pikkusega. Wikipedia andmetel on nii pikad
olnud näiteks NBA-s mänginud korvpallurid, Hollandi torn
Rik Smits (vasakpoolsel pildil) ja 1983. aasta drafti esimene
valik Ralph Sampson (parempoolsel pildil). Muide, meeste
võrgu kõrgus on nt 243 cm. Kui kõrgel maapinnast on siis
naiste võrkpalli võrgu ülaserv? (+/- 1 cm annab 1 punkti).
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21. Ajakirjanik Nathaniel Cooke’i poolt 1849. aastal Ühendkuningriigis disainitud ja patenteeritud ning küsitava
ala omaaegse tipu Howard Stauntoni järgi nime saanud esemed on tänapäeval standardsed mänguvahendid
ühe spordiala ametlikel võistlustel. Küsitava ala rahvusvahelise föderatsiooni peakorter asub Ateenas, selle
esimene president oli hollandlane Alexander Rueb. Rahvusvahelise alaliidu poolt jagatakse sel alal MMtiitleid 1948. aastast saati, ent maailma paremaid selgitati juba aastaid varemgi. Ja veel: 2016. aastal peeti ka
Tallinnas EM-võistlusi, kus niisuguseid Stauntoni stiilis mänguvahendeid vaja läks. Väga tõenäoliselt olete te
kõik ka ise sellise tegumoega vahendeid kunagi käes hoidnud. Mis ala see on?
22. Äriideede konkursil Ajujaht pälvis tähelepanu Füsioradari veebitarkvara, mis aitab kokku viia kliendi ning
füsioterapeudi, massööri, kiropraktiku, joogaõpetaja ja hõlbustab nende edasist omavahelist asjaajamist.
Küsime selle projekti üht eestvedajat, juuresolevatel piltidel sinises pintsakus olevat tüüpi, kes on ühtlasi
viimase kümmekonna aasta jooksul võitnud ühel kergejõustikualal 17 Eesti meistritiitlit (kõrgushüppes, sees
ja väljas). Tiitlivõistluste kogemusi on ta kahel korral ammutanud Helsingist – 2012 EM-il oli ta ühtaegu nii
staadioni töömees kui võistleja ning 2005. aasta MM-il sõidutas raadio teel juhitava väikese autoga odasid ja
kettaid (ning pärast Andrus Värniku kullavõitu ka sinimustvalget lipukest mööda staadioni muruplatsi). Kes?

23. Viimastel aastatel on Tšehhi aasta korvpalluri tiitlit omavahel järjekindlalt jaganud ikka Jan Vesely ja Tomas
Satoransky. Leidmaks selles arvestuses mõnda muud nime, tuleb tagasi vaadata aastasse 2006, mil tiitli pälvis
vasakpoolsel pildil nähtav Pardubices sündinud härra, kes on tänaseks oma korvpallurikarjääri lõpetanud,
kuid kes võib sellele tagasi vaadates muuhulgas ette näidata ligemale veerandtuhat mängu NBA-s. Kes?
24. See Riias sündinud (1961) rattaäss püsis maailma rattakarussellis võrdlemisi kaua ning tegi 90ndate aastate
keskel dr. Michele Ferrari poolt manustatud raketikütuse najal suurtuuridel üldkokkuvõttes võimsa seeria:
Giro d’Italia 2. koht (1993), Tour de France 2. koht (1994), Giro d’Italia 3. koht (1995), Giro d’Italia 4. koht
(1996) ja Tour de France 7. koht (1996). Rein Kirsipuu on meenutanud, et Läti parimate sportlaste valikul
vilksatas ta heal juhul 6. koha piires – ilmselt olid põhjused spordivälised, sest oma ainsal olümpial Atlantas
osales ta vene koondises. Kes?
25. Küsime üht 1882. aastal Prantsusmaal loodud
spordivarustust tootvat firmat, mis muuhulgas
valmistab ka Tour de France’i eri kategooriate
liidrisärke. Tõeline tippaeg jäi 1980. aastatesse,
kui nende toodetud võistlusvormides mängisid
end jalgpalli MM-il kullale nii Itaalia (1982)
kui ka Argentina (1986). Võimalik, et seda
küsitavat nime kuuldes liiguvad mõtted hoopis
Tähtvere kanti. Mis spordivarustuse tootja?

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi spordimälukas, Tartu 2. veebruar 2019
26. Pildil olev mäesuusataja võitis oma esimese MM-tiitli ja pälvis oma kodumaa parima sportlase nimetuse juba
23-aastaselt. Seejärel tulid tagasihoidlikumad aastad, vigastused ja mees kadus mõneks hooajaks pildilt, enne
kui uuesti edulainele jõudis. Ta võitis olümpiatelt neli hõbemedalit ja 31-aastasena sai ka MK-sarja üldvõidu.
Viimased tiitlivõistluste medalid – alpi kahevõistluse hõbedad – võitis ta 33-aastaselt MM-il ning 34-aastaselt
Vancouveri olümpial. Juuresolev pilt on tehtud Sotši mängude aastal, kui abiellus Elin Arnarsdottiriga. Kes?

27. See brutaalne kuju (s. 1969) moodustas koos Thomas Graveseniga sajandivahetuse aegu Taani keskväljale
paari pitbulle, mida iga mõistlik vastane püüdis vältida. Osales 1996-2002 neljal tiitlivõistlustel, klubivutti
mängis peamiselt Duisburgis, Hamburgis ja Boltonis. Ta on nii mängijakarjääri ajal kui hiljem korduvalt ja
eri põhjustel olnud seadusega pahkusis – tõsi, ei saatnud korda midagi nii kohutavat see, mida pidi noorena
ise läbi elama. 13-aastaselt avastas ta nimelt koolist koju jõudes, et tema isa oli tapnud tema ema ning tegi
peagi sama ka iseendaga – saladus, mida hoiti avalikkuse eest kokkuleppeliselt varjul väga pikka aega. Kes?
28. Selle olümpiaspordiala EM-võistlustega tehti algust 1987 Lääne-Berliinis. Soomel EM-medalid puuduvad,
Eestil on üks kuld ja Lätil natuke hõbedat-pronksi. Eelmise aasta EM-il (2018) tõid Lätile pronksi Pavels
Svecovs ja Ruslans Nakoņečnijs. Võistlusalade arv on ajapikku kasvanud, kokku anti mullu täiskasvanutele
välja 7 medalikomplekti ning ainsana võitis 3 kulda prantslane Valentin Prades. Korra on EM-võistlust
võõrustanud ka Riia (2007). Rahvusvaheline alaliit loodi 1948 ja aasta hiljem alustati ka MM-võistlustega.
Rahvusvahelise alaliidu peakorter asub Monte Carlos, seda juhib alates 1992. aastast sakslane dr Klaus
Schormann. Olümpiamedalivõiduni on jõudnud nii Läti, Leedu, Soome kui ka eestlane. Mis spordiala?

29. ETV sporditoimetuses juhtus Toomas Uba ajal ikka uskumatuid asju. Kunagine tipplaskesuusataja ja ERR-i
sporditoimetaja Even Tudeberg on meenutanud, kuidas kord Monacos teleõiguste lepinguid sõlmides koos
kasiinosse satuti ning esimese hooga teleülekanneteks mõeldud raha maha mängiti: „Kuna meil oli raha vaja
tagasi saada, läksime nagu kaks õiget meest sinna. Ma muud ei osanud, kui ruletilaua taga, punane ja must,
veel ühe peale oli kirjutatud .........“ Mehed said raha tagasi ja lahkusid. Mis teemakohane sõna see oli, mis
olevat aidanud sporditoimetuse raha tagasi saada?

30. See mees pildil valiti eelmisel aastal oma kodumaal Norras aasta
treeneriks. Ta on sündinud 1966. aastal ja seitsme lapse isa. Tema
hoolealuste vaieldamatu edu taustal on talle süüks pandud ka liiga
professionaalset suhtumist, varast spetsialiseerumist ning oma lastelt
lapsepõlve röövimist. Ta ise on küll kinnitanud, et on riigi praeguse
spordimudeli vastu. Kes on see geniaalne treener või lastepiinaja?
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31. Kaks treenerit-venda, kel vanusevahet 10 aastat, on olümpiakorvpalli ajaloos hakkama saanud sellise trikiga,
et üks vennastest viis meeste võistkonna kullavõiduni ühel olümpial ja teine sai samalaadse saavutusega
hakkama neli aastat hiljem naiskonna juhendajana. Erinevuse leiame MM-tiitlite arvestuses – vanem vend (s.
1928) võitis kolmest MM-finaalist kaks, nooremale (s. 1938) jäi laeks üks hõbe. Mõlemad on viinud oma
hoolealused ka Euroopa meistritiitlini. Mis on nende FIBA kuulsuste halli kuuluvate vendade perenimi?

32. Pildil olev “dünaamiline duo” veetis
ühise tööandja juures koos mitu ühist,
tulemuslikku ja nagu pildilt näha, ka
meeleolukat hooaega, kuid algavaks
aastaks on nende koostöö lõppenud.
Seega ongi ehk viimane aeg küsida,
kes on pildil? (1 õige, 1 punkt)

33. Ta alustas tiitlivõistluste võitmist 2012. aasta EM-il Helsingis. Sellele
järgnes võimas siseseeria: EM kullad 2013, 2015 ja 2017 ning MMkullad 2014, 2016 ja 2018 – kõik 7 esikohta on võidetud ühel ja samal
võistlusalal (täpsemalt 400 m jooksus). Kellest on pilt ja jutt?
34. Hõreda konkurentsiga olümpiaregatt Pirital, kus medaleid püüdsid teiste hulgas Tallinna venelased Nikolai
Poljakov (sai hõbeda), Aleksandr Zõbin (4.), Sergei Ždanov ja Vladimir Ignatenko (10.), said täistabamuse
hoopis meie lõunanaabrid. Kolmanda OM-kulla võitnud Valentin Mankini Star-klassi paadis istus mees, kes
purjespordiga tegi 6-aastasena algust Irtõši jõel, ent hiljem leidis püsiva ankrupaiga Riias. Enne olümpiat
võitis kaks EM-kulda, hõbeda ja pronksi, hiljem lisandus veel üks hõbe. Kahjuks ei oska seda küsimust
lihtsamaks teha, küsimegi armutult: mis oli selle mehe nimi?

35. Näete ühte vasakut kätt pärast 2016. aasta jõulude eel saadud
vigastust, mille järel arstid arvasid, et käe omaniku sportlik
karjäär võib olla lõppenud. Vigastused tekkisid rüseluse käigus,
kui sportlane püüdis oma kodus tõrjuda noaga relvastatud
röövlit. Neljatunnise operatsiooni käigus õnnestus käsi enamvähem taastada ja tänasel päeval on see olümpiapronksi võitnud
kangelaslik sportlane taas tippkonkurentsis tagasi. Kes?
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36. Vaadake nelja ülareas olevat pilti ja me tahame teada, mis neid ühendab.
Loetelu on lõplik ning pildid ajateljel õigesse järjestusse sätitud. Sellele
nelikule lisaks näitame siiski ka viiendat pilti – seda allpool teksti kõrval
olevat, parempoolset. See pilt ei kuulu küll otsitavasse loetellu – ehkki
napimast napilt – ent võiks avada tehtud valiku tagamaid ning hõlbustada
otsitava kvarteti kindlakstegemist. Missorti selektsiooniga on tegu?

37. Eestlastele on see traditsiooniline olümpiaala hästi tuttav, juba 1928. aasta Eesti spordi aastaraamatus on see
nimetamist leidnud kui “kombineeritud jooks hüpetega”. Olümpiamedaleid on sel alal jagatud alates 1924.
aastast ja nende jagamise juures on sõna sekka öelnud mitmed maailma spordi suurriigid USA-st kuni NSV
Liiduni, kusjuures punalipu all jõudis sel alal esimesena olümpiamedalini (pronksini) Nikolai Gussakov
1960. aastal. Selle ala esimeseks maailmameistriks tuli aga tšehh Otakar Nemecky. Mis spordiala see on?
38. Bostoni (Massachusetts) lähistel Foxborough’s asuval ja 65 000 inimest mahutaval Gillette Stadiumil peavad
oma kodumänge kaks Kraftide perekonnale kuuluvat ja osalt sarnase nimega jalgpallimeeskonda, kuid üks
neist kuulub NFL-i ja teine MLS-i. Kui sealne „tavalise“ jalgpalli meeskond pole seni suurte võitudeni
jõudnud ja võib vaid uhkustada kui legendaarse Itaalia väravavahi Walter Zenga mängijakarjääri viimane
ning treenerikarjääri esimene klubi, siis sealne ameerika jalgpalli meeskond võib ette näidata koguni 5 NFL
võitu ja kokku 11 Super Bowlile pääsu. Mis meeskonnad? (Emba-kumba meeskonna nimi annab 2 punkti)

39. Kes eestlastest võistles esimesena neljadel olümpiamängudel? Debüüdi tegi ta, muide, 23-aastaselt ning
viimase olümpiavõistluse ajal oli vanus juba 39-aastat.

40. Küsime aegade noorimat individuaalset epeevehklemise
maailmameistrit (Wikipedia andmetel), kes võitis selle
tiitli 1975. aastal, olles toona 19-aastane. Selle võiduga
pani küsitav sakslane, Tauberbischofsheimi suur poeg,
aluse pikale võituderohkele karjäärile, mida ilmestavad
2 OM-kulda (ind 1976 ja meesk 1984), 4 MM-tiitlit,
EM-tiitel ning kõige krooniks ka kodumaine sajandi
vehkleja aunimetus. Hiljem on küsitav tegutsenud nii
Saksamaa koondise kui ka koduklubi treenerina. Kes?
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41. Rusikat viibutab seni värskeima kergejõustiku olümpiarekordi
(püstitatud 19. augustil 2016) omanik, tubli sportlane, kes osalenud
alates 2000. aastast juba 4 OM-il, jõudes kullani aga alles viimasel
katsel. Lisaks ühele olümpiakullale on tal 6 MM-tiitlit, Rahvaste
Ühenduse mängude kuld, 2012. aasta Laureuse auhind jmt. Kes?

42. Tallinna esimene ’päris’ jalgpalliväljak rajati 1913. aastal Härjapea jõe kaldale. Algselt seal olnud paistiik oli
muutumas mülkaks ja täideti 1910–1911 „Estonia“ vundamendiaugust saadud pinnasega. Juhkentali tänavast
lõuna pool (praeguse Kalevi halli ja kergejõustikuhalli kandis) alustati ka sama nime kandva pargi rajamist,
millest tänaseks on järel tagasihoidlik 3,3 ha suurune osa. Et sealne spordiplats oli saja aasta eest parim, mis
meil võtta oli, siis peeti seal 1921. aastal ka meie jalgpalli rahvuskoondise esimesed kodumängud Rootsi ja
Soome vastu. Tõsi, juba samal aastal keelati seal igasugune sportimine ära, kuna lärm segas lähedal asuva
haigla patsiente. Mis nime kandis meie jalgpalli esimene koduareen?
43. See spordihuvilistele telekast hästi tuntud isik (s 1977) on omandanud magistrikraadi Edinburghist Napieri
ülikoolist. Tema mitmekülgset elukäiku palistavad koos Kertu Ruusiga välja antud luulekogu “Aeg jookseb.
Lilled vangile”, eesti keelde tõlgitud Michael Wolffi skandaalne raamat “Tuli ja raev. Elu Trumpi Valges
Majas”, kaastöö raamatule “Eesti ujumise lugu” ja veel rohkesti tegemisi meie spordimaastikul. Vihjeks veel:
tema perekonnanimi kattub Oneega ja Laadoga järvede vahel voolava Sviri jõe vepsakeelse nimega. Kes?
44. Küsime võistlusnumbrit, mis on F1 radadel hetkel ainsana külmutatud (kasutamiseks lukku pandud), sest see
oli hukkunud Jules Bianchi võistlusnumber. Sama number on külmutatud Golden State Warriorsi (seal kandis
seda Chris Mullin) ja Boston Celticsi (John Havlicek) poolt NBA-s, Edmonton Oilersi (Jari Kurri) poolt
NHL-is, aga ka Prantsuse jalkaklubi RC Lens (Marc-Vivien Foé) ning koguni Venemaa hokikoondise poolt
(2013. aasta film seda kandnud mängijast sisaldab oma pealkirjas täpselt sama numbrit). Mis number (arv)?
45. Selle spordiala MM-võistlused, mida peetakse kahel võistlusalal, on väga noored, nagu ka paljud oaslejad.
Ühel alal on MM toimunud alates 2016. aastast Rootsis ja (kahel korral) Hiinas, edukamad on 3 medaliga
olnud brasiillane Pedro Barros ja jaapanlanna Kisa Nakamura. Teisel alal on MM-i peetud alates 2014.
aastast USA-s (neljal korral) ja Brasiilias ning igal aastal on medalile jõudnud ameeriklane Nyjah Huston
ning brasiillanna Leticia Bufoni. Muide, mõlemad mainitud brasiillased on võistelnud ka Eestis. Toimub ka
muid ülemaailmseid jõuproove, nt X-mängude raames. Kuni 2017. aastani oli selle spordiala harrastajate
katusorganisatsiooniks FIRS, mis loodi juba 1924. aastal. Üks asutajatest – Otto Myer – oli tollane ROK-i
kantsler, mis lõi juba siis head eeldused, et tegu võiks olla tulevase olümpiaspordialaga. Olümpiale jõutakse,
tõsi küll, siiski alles järgmisel aastal Tokyos. Paari aasta eest alaliit reorganiseeriti ning praeguseks on
moodustatud uus laiapõhjaline ühendus, mille presidendiks valiti itaallane Sabatino Aracu. Mis spordiala?
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46. Alates 1980. aastate keskpaigast oli ta paljude jaoks iidol, ent pidevad ärilised äpardused ja sekeldused
(naistega) on teda tihedalt endasse mässinud. Praegu väidab see sakslasest olümpiavõitja (1992) end olevat
Kesk-Aafrika Vabariigi diplomaadi ning spordi- kultuuri- ning humanitaarvaldkonna atašee Euroopa Liidus.
Tema ’kodumaa’ ametnikud pole selles aga sugugi kindlad, kuna diplomaatiline pass olevat võltsitud.
Segaduse peategelane ise väidab: „Olen pagulase poeg, mu pere on segarassiline ja tunnen Aafrika vastu
sümpaatiat“. Ta pole KAV pinnale kunagi sattunud, kuid kinnitab, et võtab oma diplomaadikohustusi väga
tõsiselt. Eks ta peabki, sest püüab saadikupuutumatuse najal pääseda pankrotist, mis tema suhtes 2017. aastal
välja kuulutati. Kes?
47. Käimas on 1959. aasta Eesti meistrivõistlused korvpallis. Esiplaanil, palli pärast võitlemas, võib näha üht
toonast Tallinna Kalevi mängijat, hilisemat spordiajakirjanikku ja korvpallikommentaatorit, kes aitas otseeetris meieni tuua ka Kalevi kullavõidu 1991. aasta NSV Liidu meistrivõistlustel. Hiljem tegutses see 1940.
aastal sündinud meesterahvas nii korvpalli kui ka jalgrattaspordiföderatsioonide juhatuses. Kes on see mees?

48. Torontos asuvast jäähoki kuulsuse hallist leiab ka ühe Eesti hokikoondislase särgi. See kuulub sealsamas
Torontos 1981. aastal sündinud mehele, kes on ema poolt eesti, isa poolt aga odžibve põlisrahvuse verd.
Küsitav kuulus aastail 2013-2015 Tallinna Pantri meeskonda. Tänaseks on ta oma suure hokikarjääri
lõpetanud ning omandanud sotsiaaltöö alase kõrghariduse, elab taas Kanadas ja tegeleb sealse põlisrahvaste
kultuuri edendamisega, ekkki hoiab endistviisi sidet ka Eesti jäähokiliiduga. Otsitavaga sama nime kannavad
ka Viljandimaal asuvad küla ning järvistu (...-Karula järved). Kes on see pool-indiaanlane-pool-eestlane?
49. 2018/19 Tour de Ski lõppes meeste arvestuses päris trööstitult – esitosinasse jõudis lisaks venelastele ja
norrakatele vaid üks muulane - teda küsimegi. Vaatamata koduseinte toetusele andis ta viimasel päeval
kõvasti kohti ära ja taandus lõpuks 9. kohale. See Itaalia mees on seni edukam olnud pigem klassikatehnikas
ning mass-stardist sõitudes. Elu esimese MK etapivõidu sai 2015 Lahtis, MK-üldkokkuvõttes oligi ta sel ajal
kahel aastal järjest parim U23 suusataja. Olümpiamängudel on individuaalselt parimaks jäänud kohad 20.22., MM-võistluste tulemused on veel viletsamad. Kes?
50. Maailma mainekaim võidusõiduportaal Autosport reastas
möödunud aasta lõpus mulluse hooaja kiiremaid võidusõitjaid.
Parima WRC-piloodina oli Ott Tänak on koguni neljas, temast
ettepoole jäid vaid F1 kogemusega mehed. Kaks paremat olid
Lewis Hamilton ja Fernando Alonso, kuid kes oli kolmas? Näete
tema pilti, lisaks võib mainida, et F1 sarjas kihutas see
prantslane 2011-14 Toro Rosso kokpitis ning möödunud hooajal
tuli ta elektrivormelite Formula E maailmameistriks. Kes?
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51. Küsime sportlast (s 1962), kes on võitnud EM- ja MM-võistlustelt kokku 25 kuldmedalit ja üldse 42 medalit,
olles selliselt mõlemas arvestuses läbi aegade Eesti edukaim sportlane tiitlivõistlustel. Eesti koondisse on see
6-kordne maailmameister kuulunud alates 1983. aastast ning ta on löönud kaasa ka oma ala Euroopa
föderatsiooni FEMA juhtkonnas. Ja veel: tema peaaegu täielik nimekaim (sama perenimi ja pea sama
eesnimi) on olnud Eesti rekordiomanik teivashüppes. Kes?
52. Paljusid kurvastas kindlasti mitte väga ammune teade, et olümpial 4. koha
saanud Läti kaugushüppekaunitar Ineta Radevica on tagantjärgi põrunud
dopingukontrollis. Mõnevõrra varem pidid samasuguse mõru pilli alla
neelama ka lätlaste lõunanaabrid, sest üks Leedu naiskaugushüppaja on
pidanud samuti olümpiamängude 4. kohast dopingupattude tõttu ilma
jääma, nimelt Barcelonas 1992. Neiupõlves kandis ta nime Bluškytė, tema
isiklikuks tippmargiks jäi 7.14 ning kõige säravamaks saavutuseks 1985.
aasta sise-MM-i pronks. Üks sama perekonnanimega vene sportlane võitis
PyeongChangis iluuisutamises kaks OM-hõbedat. Mis on tema nimi?
53. Küsime 1981. aasta kultusfilmi „Escape to Victory“ kaasatud vutiässa (s. 1943), kes oli koduliiga 4 x
väravakuningas, lõi koondise eest 81 mänguga 30 väravat ning aitas kaptenina jõuda 1970. aasta MM-ile ja
1972. aastal kodusel EM-il III kohale. Hiljem koges edu ka treenerina – võitis Brüsseli Anderlechti lootsina
UEFA karika (1983) ja jõudis Belgia rahvuskoondisega MM-il 1/8-finaali (1994). Hüüdnime Polle Gazon all
tuntud mees valiti möödunud sajandi lõpul toimunud küsitlusel kodumaa parimaks vutimeheks. Teda teati ka
hüüdnimega Preili, mille teenis ajakirjanikelt seetõttu, et ta polnud platsil just eriti innukas võitleja. Ühispildil
on ta tagareas vasakult teine. Kes?

54. Näete siin üht kunagist F1 kuulsust mäesuusarajal. Sellel alal kuulus
küsitav teismelisena Itaalia koondisessegi, ent otsustas lõpuks siiski
tehnikaspordi kasuks. Tema aastail 1977-93 kulgenud F1 karjäär oli
võrdlemisi edukas (6 etapivõitu, 8 parimat stardikohta, 281 punkti
ning parimaks saavutuseks on olnud MM-i 2. koht 1992. aastal), kuid
seda tumestavad ka süüdistused rootslase Ronnie Petersoni surmaga
lõppenud avarii põhjustamises 1978. aasta Itaalia GP-l. Kes?
55. Kõige rohkem pallikaotusi teinud mängija NBA ajaloos jõudis rekordilise 4524 tähiseni LA Lakersi ridades
2004. aastal. Kokku kulus tal selleks 1476 mängu (st keskmiselt 3,07 kaotatud palli igas mängus). Muide,
pallikaotuste edekabeli teiselt realt leiame tema kauaaegse kompanjoni, kellega nad mängisid samas tiimis
koos peaaegu kaks kümnendit, kahepeale puterdati ära ligi kuus palli igas mängus. Lisaks kõigele muule on
tema kontol kõige rohkem kaotusi play-off seeriates – kokku 95. Üht-teist on küsitaval mehel ette näidata ka
aktiva poolelt: 14 × NBA All-Star, 2 × NBA põhihooaja MVP, 2 x olümpiakuld (1992 ja 1996). Kes?
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56. Möödunud spordiaasta lõpul otsustas EOK 3000 euroga premeerida MM-kulla võitnud mitteolümpiaalade
individuaalsportlasi. Nende hulgas oli ka Rein Kolk – mees, kes 2016 ja 2017 valitses maailma klassis F,
kuid möödunud aastal sai oma kolmanda MM-tiitli juba klassis B. Tema võidutulemus oli 2 559 624 ja seda
oli märgatavalt rohkem, kui paremuselt järgmistel eestlastel, 90. koha piires lõpetanud Andres Puusepal
(82 404) ja Guido Miliusel (76 368). Tema treenerina teenis 1500 eurot Tõnno Vähk. Mis spordiala see on?

57. Nii nimetati 1908. aastast kuni 30. aastateni toodetud voolujoonelist
kokkuvolditava katusega auto(kere) tüüpi. Kuna sedasorti masinaid
toodeti ka Moskva tööpalees Proletariaadi Sepikoda (’Пролетарская
Кузница´), võttis ka (auto)tehase jalgpallivõistkond selle nime omaks.
NSV Liidu meistriks tuli see ühendus kolmel korral (1960, 1965 ja
1976) ning karika omandas kuuel korral. Alates 1997. aastast kannab
nende kodustaadion Eduard Streltsovi nime. Selles klubis on palli taga
ajanud ka pool tosinat Eesti koondislast. Küsitava nimega võistkondi
tekkis mujalegi ja just seda klubinime me teada tahamegi. Mis klubi?
58. Läbi aegade F1 karussellil tiirutanud 5 naisest on end punktikohale suutnud sõita vaid aastatel 1974-76
võistelnud Lella Lombardi ja meid huvitabki, kui palju ta karjääri jooksul punkte noppis? Võrdluseks –
täpselt sama suure punktisaagi kogus Gianni Morbidelli oma F1-karjääri esimese kolme aasta vältel Ferrarit
roolides. Muide Ferrarisse pääses ta seetõttu, et Alain Prost sealt minema saadeti. Ja kui veel Alain Prostiga
jätkata, siis 1984. aastal kaotas see legendaarne prantslane MM-tiitli Niki Laudale just sellesama küsitava
punktihulgaga. Millisest punktisummast on siis jutt? Eksimisruumi seekord pole, ootame täpset vastust!

59. 100 m ja 200 m jooksu kullad Amsterdamist 1928 ning 2 aastat hiljem tehtud 100 m jooksu MR 10,3 tegid
temast (1909-1982) rahvuskangelase, keda peeti koduste Montreali mängude eel lausa läbi aegade suurimaks
Kanada olümpiasportlaseks. Paraku oli vanapoisina koos emaga elanud küsitav selleks ajaks elus kibestunud,
lükkas tagasi kutse külalisena Montreali sõita ning lõpetas elu mõni aeg hiljem enesetapuga. Küsitava spinteri
perekonnanimi on spordis üpris levinud, ka kiirjooksjate seas, nii et olgu siinkohal lisavihjena antud veel ühe
mõned aastad tagasi häid tulemusi näidanud USA välejala saavutused ja pilt - sprinditeate OM-kuld ja 200 m
jooksu OM-hõbe (2004) ning 100 m jooksu MM-hõbe (2001). Mis on nende meeste ühine perekonnanimi?

60. Kui täna spordimuuseumisse tulite, siis ilmselt kohtusite meie toreda külastusjuhiga (näete ka pildil). Tema
nimi on Ingris Suvi ja ta on valitsev Eesti meister ühel olümpiaspordialal (räägime ikka täiskasvanutest, ehkki
tiitel on tal ka noorte hulgas). Selle ala Euroopa katusorganisatsioon loodi 1963, peastaap asub Luxembourgis
ning tegevust ohjab serblane Aleksandar Boričić. Eesti alaliidu juhatusse kuuluvad nt isandad Agur Jõgi
(asepresident), Jaano Haidla, Lauri Kasper, Tarmo Keskküla, Indrek Luukas jt. Et loetelu liiga maskuliinseks
ei läheks, siis peasekretär on Helen Veermäe ning avalike suhetega tegeleb Mariel Gregor. Mis spordiala?
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VASTUSED:
1. Maiken Kaspersen Falla ja Charlotte Kalla / RM
2. Fred Perry / RM
3. Kalle Anttila (Anttila juunior asutas Anttila kaubamaja) / KV
4. Sergei Hohlov-Simson / RM
5. Kamerun / KV
6. Istanbuli Fenerbahce / KV
7. Mart Soomre / RM
8. Maarja Raevald (alates aprillist Järveoja) ja Janika Tänak / RM
9. Iirimaa lipp / RM
10. Petra Vlhova (Slovakkia) / RM
11. Paavo Pettai, Keskerakonna reklaamiguru / RM
12. Marek Vister / RM
13. Olimb / KV
14. Krakow / KV
15. Peruu / RM
16. Marianne Timmer ja Gianni Romme / RM
17. Šadeiko / RM
18. Lewis Carl Davidson Hamilton / RM
19. Green Bay Packers / UP
20. 224 cm / KV
21. Male (Stauntoni stiili kasutatakse malenuppude kujunduses, Eestis toimus kiir- ja välkmale EM) / KV
22. Karl Lumi, kõrgushüppaja / RM
23. Jiří Welsch / KV
24. Pēteris Ugrjumovs (Pjotr Ugrjumov) / RM
25. Le Coq Sportif / RM
26. Ivica Kostelić / RM
27. Stig Tøfting / RM
28. Kaasaegne viievõistlus / RM
29. EVEN (inglise keeles ’paaris´, vastand oleks ODD ehk ’paaritu’) / RM
30. Gjert Ingebrigtsen / RM
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31. Aleksandr ja Jevgeni Gomelski / RM
32. Daniel Ricciardo ja Max Verstappen (Red Bulli meeskonna F1 piloodid) / KV
33. Pavel Maslák / RM
34. Aleksandrs Muzičenko / RM
35. Petra Kvitová / RM
36. Eesti 8-meetri-mehed kaugushüppes (olgu lubatust tugevama taganttuulega või ilma) – Tõnu Lepik,

Aivo Mõttus, Erki Nool, Rain Kask ja lisaks veel ka 7.99 hüpanud Tõnis Sahk / RM
37. Põhja kahevõistlus, suusakahevõistlus / KV
38. New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS) / KV
39. Jüri Tamm / RM
40. Alexander Pusch / KV
41. Vivian Cheruiyot (Keenia) / KV
42. Tiigiveski spordiplats / RM
43. Aet Süvari (vihjatud oli Süvari ehk Sviri jõgi) / KV
44. 17 (Vene hokikoondises ei kanta seda numbrit Valeri Harlamovi auks) / UP
45. Rulasport / RM
46. Boris Becker / RM
47. Tarvo Villomann / KV
48. Mike Auksi / KV
49. Francesco De Fabiani / RM
50. Jean-Éric Vergne / RM
51. Lembit Vaher, automudelisportlane (teivashüppaja on Lembi Vaher) / KV
52. Nijolė Medvedeva / RM
53. Paul van Himst (Belgia) / UP
54. Riccardo Patrese / UP
55. Karl Malone / RM
56. Raadiosport / RM
57. Torpeedo / RM
58. 0,5 punkti / UP
59. Percy Williams (USA sprinter kandis nime Bernard Williams) / KV
60. Võrkpall / RM

Küsimusi koostasid Rait Männik, Kalle Voolaid ja Urmet Paloveer.

Aitäh! 😊

