1. Alustame olümpiaga, praegu ehk veel kõigil midagi meeles. Pekingi
taliolümpial läks võsudel mitmel alal hästi, küsime üht mäesuusa
dünastiat. Omal ajal esindasid neli õde-venda oma riiki olümpiatel,
pildil olev naisterahvas võitis 1972 Sapporos slaalomikulla. Temaga
osaliselt sama perekonnanime kandev poeg võttis 2022 oma riigile
Pekingist ainsa mäesuusamedali, hõbedase. Mis nimi? Vastuseks
sobib ükskõik kumma, ema või poja perekonnanimi.

2. Milline jalgpalliliga vahetas 2020-2021 hooaja eel seoses
sponsorlepingute muudatustega ka oma logo? Suusataja pildi all
näete nii eelmist kui ka praegust logo.

3. Kui Kelly Sildaru krooniti X-Mängude võitjaks, imestati mitmes
tuntud USA väljaandes, kuidas on võimalik pargisõidus nii heaks
saada riigis, kus ei ole ühtegi mäge. Üheks Kelly salarelvaks on 2016.
aastal Peetris avatud Baltimaade suurim elamusspordikeskus. Lisaks
hüppetornile sisaldab kompleksi sisehall maailma tipptasemel BMX
krossi treeningrada, skateparke, sportvõimlemise ja akrobaatika osa, trampoliine ning palju muud. Kõik
eelolev loob võimaluse treenida ja võistelda Eestis aastaringselt ilmastikust olenemata. Milline keskus?

4. Järgmiste olümpiamängudeni Pariisis on veel omajagu aega. Kes on aga nende mängude
korralduskomitee juht, kolmekordne olümpiavõitja (pilt all vasakul)? Hiljuti jõudis paljude spordihuviliste
raamaturiiulitele Martin Fourcade’i elulooraamat, millele küsitav eessõna kirjutas. Õige ala eest 1 p.

5. Madridi Reali korvpalliklubi keskmängija Walter Tavares (pilt all keskel) on ilmselt oma riigi kuulsamaid
sportlasi. Riik on suveolümpial esindatud olnud alates 1996. aastast, ühtegi medalit võidetud pole.
Jalgpallikoondis on oma maailmajao finaalturniirile kvalifitseerunud kolmel korral (viimati sel aastal, kui
kaheksandikfinaalis kaotati hilisemale võitjale). Mis riik?

6. Käesoleval hooajal on Jüri Vipsi konkurendiks F2 sarjas üks 19-aastane vormelipiloot (pilt all paremal),
tiimiks Virtuosi Racing. Kindlasti on ta nooruspõlves imetlenud kodus olevaid medaleid ja karikaid ning
ehk on seegi innustanud teda mootorite maailmas läbilööki üritama. Latt on igatahes kõrgel, kuna ta isa
võitis lisaks viiele meistritiitlile ka rohkem kui kolmandiku oma tipptaseme sõitudest, 54 137-st. Kes?

7. Propageerime heal tasemel sporditeemalist kunsti. Kes on
kõrvaloleva, Eesti Kunstimuuseumis hoitava teose (1965) autoriks? Tegu
on Eesti kunstnikuga (1921-1986), kelle kaks tütart on samuti
kunstnikud, viljeledes küll erinevaid stiile. Kuna küsitaval kunstnikul
endal teadaolevad sportlikud saavutused puuduvad, paneme vihjeks
kaks spordile ja sportlastele viitavat pilti. Kui isikud piltidelt ära tunnete,
on küsitava perenime konstrueerimine käkitegu.

8. 2003. aasta male võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel tabas küsitavat ebameeldiv üllatus.
Valitseval FIDE maailmameistril oli 20. sünnipäev ning et enne mängu õnnitlesid teda kohtunikud ja
vastased, unustas Ukraina esindaja oma telefoni välja lülitada. Nii juhtuski tema telefon mängu ajal
helisema ning kohtunikud karistasid teda täie rangusega, määrates talle tehnilise kaotuse. Tegemist oli
esimese korraga, kui sellise karistuse sai rahvusvaheline suurmeister. Kes oli kannataja?

9. Pildil olev 29-aastane Itaalia ajakirjanik on viimaste aastate jooksul
kerkinud kõige usaldusväärsemaks allikaks jalgpalli üleminekuturuga seotud
uudiste osas. Peamiselt postitab ta uudiseid oma Twitteri kontole, millel on
hetkel üle 7 miljoni jälgija. Lisaks teeb ta kaastööd näiteks ka The Guardianile.
Kes on see ajakirjanik? Tema perekonnanimi erineb vaid ühe tähe võrra üle
22 m tõuganud Brasiilia meeskuulitõukajast.

10. Milline Grand Prix naaseb Moto GP sarja selle aasta 10. juulil pärast 39-aastast pausi? Võistlus oli
lisatud ka 2020. ja 2021. aasta kalendrisse, kuid jäeti koroonaviiruse tõttu ära. Samas riigis toimusid
motoringraja MM-etapid vahemikus 1962-1982.

11. Pekingi taliolümpial võitis vähemalt kolm kuldmedalit 5 sportlast. Kes nendest olid ainsad kaks, kes
said individuaalselt kolm kulda?

12. Pildil on kannab Maarja Punak naiste esiliigas mängiva FC Elva jalgpalliklubi
vormi. Varem ka näiteks meistriliigas mängiva JK Tammeka vormi kandnud
naine on meile kindlasti tuttavam aga oma igapäevases töises vormiriietuses.
Ta oli Andero Sepa järel teine inimene küsitaval ametikohal, hetkel töötab
selles ametis üheksa inimest. Sama vormi, ent teisel ametikohal, kannab ta
tänaseni. Küsime, millist ametit pidas Maarja Punak aastatel 2012-2018?

13. Kes on kõrvaloleval pildil?

14. 2010-2022 võidetud kolm kulda ning üks hõbe
teevad temast ühe edukaima hokimängija
olümpiamängude ajaloos. Ta on ainus mängija, kes on
skoorinud neljas olümpiafinaalis ning kolmes võidetud
finaalis on just tema löönud võiduvärava. Pekingi
taliolümpia avamisel Kanada lippu kandnud sportlasel
on ette näidata ka kaks MM-tiitlit, ning neistki ühel on
just tema värav olnud otsustavaks. Kes? Sama
perekonnanimega 1982-1995 NHL-is (Philadelphia,
Boston, Washington; 3x All-Stars) mänginud
hokimehega seosed puuduvad.

15. Küsime teilt tuntud Tartu spordiperekonda. Sportlike saavutusi on enam ette näidata naispoolel:
mänginud Eesti noortekoondises ja TRÜ naiskonnas, võitnud 1977 NL-i noortemv-tel pronksi, veteranide
maailmameister 2001 ja 2017, Eesti parim seenior-sportlane 2019. Treenerina on edukaimaks õpilaseks
Merike Anderson. Treeneritöös on rohkem saavutusi pere meespoolel: hetke Võru naiskonna abitreeneril
on ette näidata näiteks Eesti meistritiitel 1996 Pro Spordi naiskonnaga või 2003-2004 Balti liiga võit Pere
Leib meeskonnaga. Tuntuimad õpilased on ehk Oliver Venno ning Kristo Kollo. Tema vennapoeg on
tõenäoliselt tuntud ka enamikule mälumänguritele, näiteks on ta olnud viimase kümne aasta jooksul
mälumängu EMV-l küsijaks. Milline on nende ühine perekonnanimi?

16. All pildil olev kaheksajalg pälvis suurt tähelepanu 2010. aasta jalgpalli MM-i ajal, mil ta ennustas 14-st
ennustada antud kohtumisest 12 tulemuse õigesti. Kuidas oli tema nimi? Küsitav nimi ühendab näiteks
kahekordset olümpiavõitjat (2008, 2012) korvpallis, kahekordset Eesti aasta sportlast, Norris Trophy
võitjat 1985-1987, sportlast Eesti sportlaste äparduste kuldvaramust jne.

17. Ülal keskel on valitsev maailmameister naiste käsipallis ja 2021. aasta MM-i kõige väärtuslikum
mängija. Paremal olev mees võitis aga 2021 laskesuusatamise MM-il ühisstardis hõbeda ja
individuaaldistantsil pronksi. Mis on nende kaasmaalaste ühine perekonnanimi?

18. Kõige rohkem Super Bowli võite mängijana on mõistagi Tom Bradyl (kokku 7). Kuid meistrisõrmuste
nimekirja tipus on legendaarne treener, kes lisaks kuuele New England Patriotsi peatreenerina saadud
tiitlile võitis kaks meistrisõrmust ka New York Giantsi kaitsekoordinaatorina. Kes?

19. Lisaks sportlastele võiks teada ka neid, kes meile sporti vahendavad. All vasemal pildil on meenutus
vanadest headest aegadest, neli härrat piiramas Kikut. (Pildil) keskmised kirjatsurad on ehk liigagi tuntud,
neid me ei küsi. Kes aga seisavad äärtes? (1p+1p)

20. Üle 15 meetri on määruspärastes välitingimustes kolmikut hüpanud 25 naist. Ülemisel parempoolsel
pildil oleval naisel jäi sellest puudu täpselt üks sentimeeter. Ta tulnud 2011. aastal maailmameistriks, kolm
korda Euroopa meistriks ja 2013. aasta Euroopa sisemeistriks. 2020 olümpial osales ta juba oma riigi
parlamendisaadikuna. Kes?

21. Pildil olev iluuisutaja tuli 2010. aastal olümpiamängudel meeste
üksiksõidus pronksile ja võitis MM-tiitli. Ta jõudis vahepeal juba
karjääri lõpetada, kuid tuli aastaid hiljem tippsporti tagasi ja hakkas
sõitma hoopis jäätantsu. Tänavu sai ta Tallinnas nelja kontinendi
meistrivõistlustel jäätantsus hõbeda. Ühtlasi on ta esimene
iluuisutaja, kes on nelja kontinendi meistrivõistlustel kahel alal
medalile tulnud. Kes on pildil?

22. Mille poolest erineb Draymond Greeni 10.02.2017 mängus
Memphise vastu sooritatud triple-double kõigist teistest
kolmikduublitest NBA ajaloos? Triviaalsed vastused (a la "ainus sel
päeval Memphises tehtud kolmikduubel") võivad küll olla õiged, aga
nende eest punkte ei saa.

23. Pildil on Eesti esimene medalivõitja vibulaskmise MM-idelt. Ta tuli
eelmisel aastal meeste plokkvibus pronksmedalile. Edukaid tulemusi
on näidanud ka tema õde. Kes on pildil? Vastuseni aitab jõuda ka
filmis “Siin me oleme!” mänginud inimeste tundmine.

24. Mängijaid, kes on olnud ühes meeskonnas nii Cristiano Ronaldo
kui Lionel Messiga, on 21. Vaid üks neist on olnud mõlemale
klubikaaslane JA kuulub ühega neist ka samasse rahvuskoondisse. Kes?

25. Eelmise aasta sügisel kohtusid nii Kalev/Cramo kui ka Tartu Bigbank Meistrite liiga eelringis ühe ja
sama suurklubiga. Kalev võitis, Tartu aga kaotas ja langes välja. Kindlasti kõige tuntum on aga sama klubi
jalgpallivõistkond, kes on ka sel hooajal Meistrite liigas tublisid esitusi näidanud. Mis klubi?

26. Korra skandaalne, alati skandaalne. Kõrvaoleval pildil
on üks kunagine U-19 ja U-21 koondislane (sinises), kellele
on kihlveopettuse tõttu määratud nii Eestis kui ka
ülemaailmselt jalgpallis tegutsemise keeld. See pole mehe
elus ainsaks skandaaliks ega keeluks jäänud. Kes on pildil
(sinises)?

27. Charles Smith oli esimene küsitava spordiala sportlane,
kes olümpiamängudel oma delegatsiooni lippu kandis.
Toimus see 1912. aastal. Neil mängudel oma teise kulla
võitnud sportlane sai sama au osaliseks ka
lõputseremoonial. Kokku on olümpiamängude ava- või
lõputseremoonial delegatsiooni lippu kandnud 30 selle spordiala esindajat, viimastena lisandusid Tokyo
mängude lõputseremoonial sellesse nimekirja Ioannis Fountoulis, Andro Bušlje ning Dušan Matković. Üks
neist sportlastest võitis Tokyos oma esimese
olümpiamedali, teisel on varasemalt võidetud kaks
medalit. Milline spordiala?

28. Pildil olev naine võitis maadluses kuni 23-aastaste
Euroopa meistrivõistlustel hiljuti pronksmedali. Eelmisel
aastal teenis pronksmedali nii U-20 MM-il kui ka EM-il.
Kes?

29. 2022. aasta on eriline, kuna samal aastal toimuvad
kergejõustikus nii maailmameistrivõistlused kui ka Euroopa meistrivõistlused. Millistes linnades need
aset leiavad?

30. Kuulete üht paljukõlanud spordilaulu. Selle esitajateks on märgitud kolm härrat, kellest kahe koostöö
ei piirdu selle looga. Mis nimede all me neid kolme härrat tunneme? (2 õiget, 1 punkt). All ka laulu
esimeste salmide ja refrääni Google’i tõlked.
Oleme miljon volti valguse basseinis
Täna õhtul elekter tuppa
Sündis tulest
Päikesest lendavad sädemed

Sest teil on usku ja te ei karda võitlust
Sa tõmbad öösel lüüasaamisest lootuse
Minu mõtetes on sinu pilt
Võiks olla vihane, aga sul võib õigus olla

Oleme inimesed, keda oleme oodanud
Vihkamise ja sõja varemetest välja
Armastajate armee, mida pole varem nähtud
Oleme inimesed, keda oleme oodanud
Oleme avatud käte inimesed
Dublini tänavatelt Notre-Dame'i juurde
Ehitame selle paremini kui varem
Oleme inimesed, keda oleme oodanud
Oleme inimesed, keda oleme oodanud

31. Piltmõistatus. Millise neljase (või 3+1) kooslusega on tegu?
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32. 2021. aasta snuukri British Openi avaringis kiskusid asjad inetuks. Võistlustest võttis osa ka 12-kordne
naiste maailmameister, kellele loosi tahtel sattus avaringi vastaseks tema kunagine elukaaslane ning tütre
isa. Tegu oli tõsiselt raevuka vastasseisuga — The Guardian tembeldas selle spordiajaloo kõige
isiklikumaks matšiks. Naismängija, kes matši algul keeldus oma vastase kätt surumast, vajas võiduks vaid
ühte edukat lööki, ent kogenud mängija ei pidanud pingele vastu, eksis ja kaotas. Ka pärast mängu ei
surunud vastased teineteise kätt. Kes kohtusid (vt pilt all vasakul)?

33. Millise meeskonna algrivistust, mida kasutati näiteks 2021-2022 Meistrite Liiga hooaja avavoorus,
näete ülemisel parempoolsel pildil?

34. Kes on see 2021. aasta sügisel laineid löönud noormees? Oma elu
esimesed 12 aastat möödusid tal Gruusias, ta on juuniorina tulnud mitmel
korral Eesti meistriks vabamaadluses, täiskasvanute seas võitnud ühe
pronksi. Hobikorras tegeleb lohesurfiga, osaledes ka alaliidu juhtimises.

35. Pildil olev naine on ainuke ujuja, kes võitnud ujumise MM-il samal distantsil
medali 8 korda järjest ja ainuke naisujuja, kes jõudnud samal distantsil olümpial 5
korda järjest finaali. Kokku on tal pika raja MM-idelt 6 kulda, tuli Pekingis 2008.
aastal ka olümpiavõitjaks. Hoiab oma põhidistantsil tänaseni ka maailmarekordit.
Lõpetas eelmise aasta lõpus karjääri ja on hetkel ROK-i sportlaskomisjoni liige. Kes?

36. Hetkel pisut enam kui 40 000 elanikuga Bostoni eeslinn on oma nime andnud Boston Red Soxi
kodustaadionile. Staadioni järgi on oma praeguse nime võtnud 2001. aastal loodud investorite ühendus,
mis samal aastal tegi eduka pakkumise Boston Red Soxi omandamiseks. 2020. aastal omandas John W.
Henry poolt rajatud ühendus Liverpool FC enamusosaluse, eelmise aasta viimasel päeval saadi aga
Pittsburgh Penguinsi kontrollpaki omanikeks. Milline nimi ühendab neid kõiki?

37. Pekingist sai äsja esimene linn, mis korraldanud nii suve- kui taliOM’i. Hiljutisel Tartu spordimängul toodi ka esile asjaolu, et varemgi
on ühes ja samas linnas toimunud nii suve- kui tali-OM’i alasid. Küsime
siis hoopis seda, et veel enne neid eelmainituid, milline linn sai
esimesena selliseks, mis on kandideerinud ühte tüüpi OM’i
korraldamiseks ning tegelikult korraldanud teist tüüpi OM’i? Vihjeid
ka. Enne tegelikult asetleidnud olümpiat kandideeriti kolm korda nii
suve- kui talimängude korraldamiseks, kusjuures 1944 mõlemale!
Linna rahvaarv on 1,78 miljonit.

38. Kõige ülemisel pildil on lõppenud Tokyo olümpiamängudel ajalugu
teinud sportlane. Kes?

39. Ülevalt teisel pildil olev Granit Rushiti kehastab hiljuti välja tulnud
eluloofilmis ühte tuntud sportlast, kelle karjäär on veel käimas.
Eluloofilm põhineb 2011. aasta samanimelisel autobiograafial, mis on
kirjutatud koos David Lagercrantziga. Kellest film räägib?

40. Ülevalt kolmandal pildil olev meesterahvas on kolmekordne Eesti
meister, viimastel aegadel külastab ta aeg-ajalt me teleekraani siiski
enne spordiuudiseid. Kes on see esikohaga harjunud mees?

41. Alumisel pildil olev mees on tulnud eelmisel kahel aastal
maailmameistriks temposõidus. Lisaks on tal 5 MM-kulda trekisõidus
ja Tokyos võitis ta trekisõidus olümpiakulla meeskondlikus
jälitussõidus. Kes on alumisel pildil?

42. Terapeut ja vehklemisõpetaja, teadlane ja osalise tööajaga poeet
Per Henrik Ling, kes asutas Stockholmis kõrgkooli, mis koolitas kehalise
kasvatuse õpetajaid armee ja kooli jaoks, on tuntud mitme
kehakultuurivahendi autorina. Lisaks kasthobusele kuulub tema
leiutiste hulka ka küsitav, peaaegu kõigile vanuserühmadele sobiv
vahend, mille abil võib tugevdada peaaegu kõiki lihasgruppe. Eriti
tõhusad on harjutused käte, selja- ja kõhulihaste tugevdamiseks.
Samuti aitab see arendada laste painduvust ning vähendada
kõrgusekartust. Milline vahend?

43. Küsitav spordivahend on üllatuslikult üsna vähe reglementeeritud. See võib olla valmistatud mistahes
materjalist, samuti on määratlemata selle suurus. Reeglid sätestavad vaid, et vahendi pind peab olema
sile ning sinna võib olla lisatud veidi teipi. Määratletud aga on kast, kus seda vahendit kasutatakse - see
on 1 m pikk, ühes otsas laiust 60 ning teises otsas 15 sentimeetrit. Eesti spordifolklooriski kindla koha
leidnud vahendi hinnatuimad tootjad on USC Spirit ning ESSX. Milline vahend?

44. Ja nüüd null-null-mitmes bondiaana küsimus. Küsime spordiala, mida pildil jälgib pingsalt James Bond
1974. aasta filmis The Man with the Golden Gun. Kui teate, kus enamus selle filmi seiklustest aset leiab,
olete õige vastuse väljamõtlemisele väga lähedal. Eestis on vastava spordiala alaliit asutatud 2007. aastal,
ollakse EOK liikmeks. Harrastajad on koondunud 19-sse klubisse, näiteks MTÜ Centrion, MTÜ Defender,
Sports Club Garant jne.

45. Kes on see karikatuuril olev meesterahvas (1948-2021)? Ratsutamistreeninguid alustas Mihhail
Fadejevi ja Jüri Villemsoni juhendamisel, tuli 1961 Eesti noortemeistriks ja 1963 täiskasvanute klassis
pronksile. Ühiskondlikult aktiivne mees (kuigi tema ühiskondlik mõjukus oli pigem langustrendis) leidis
hiljem muude tegevuste kõrvalt aega juhtida ka ratsaspordiliitu (1992-97).

46. Kes on pildil? Lisaks õigetele nimedele
toob kaks punkti ka Šamil Tarpištševile 2014.
aastal aastase tegutsemiskeelu ning 25 000
dollarit trahvi toonud väljend.

47. Eelmisel aastal lahkus me seast (tol hetkel)
vanim elusolev quadriplegia (ka tetraplegia)
diagnoosiga inimene (1942-2021). Selle
diagnoosiga pidi ta elama oma viimased 35
eluaastat. Kes oli see üleilmselt tuntud
sporditegelane?

48. Pildil olev korvpallur on sel hooajal NBA-s esile kerkinud Golden State
Warriorsi ridades (visanud keskmiselt 7,1 punkti mängus). Tal on ka palju
kuulsam isa, kes tuli 2 korda olümpiavõitjaks, 2006 NBA meistriks ja valiti 9
korda All-Stars mängule. Mis on nende ühine nimi?

49. Mis on ainuke linn, kus on toimunud suveolümpia, meeste jalgpalli ja korvpalli MM-i kohtumised,
ujumise MM ning vormel 1 etapp?

50. Küsitav iga-aastane Dota2 turniir on maailma suurim e-spordi üritus. Esimene turniir peeti 2011.
aastal, esimesel korral oli auhinnafondis 1,6 miljonit dollarit (musd). Juba 2014. aastal jagati enam kui
10musd, mullu oli potis juba enam kui 40musd. Eesti ehk tuntuimal e-sportlasel Clement "Puppey"
Ivanovil on turniir veel võitmata, ent näiteks mullune kolmas koht andis tema tiimile viie peale jagamiseks
enam kui 3musd. Milline turniir? Sama nime kannab ka Tom Tykweri 2009. aastal linastunud actionthriller.

51. Vasakpoolsel pildil olev mees on Itaalia jalgpallimeistrivõistlustel selle hooaja suurimate väravalööjate
seas hetkel lausa esinelikus. Ta on mõned mängud kirja saanud ka rahvuskoondise särgis. Märksa kuulsam
on aga tema isa, kel oli omal ajal edukas ja vastuoluline mängijakarjäär (esindas koondist üle 100 korra).
Pärast seda kuni tänaseni saavutanud suurt edu ka treenerina. Mis on nende ühine perekonnanimi?

52. Parempoolsel pildil olev vanem mees on endine mängija ja praegu Eesti U-20 koondise peatreener.
Noormees on aga tema poeg, kes on maailma mainekaimas liigas oma meeskonna kapten. Ta võitis 2014
OM-pronksi ja 2016 MM-hõbeda. Mis on nende ühine nimi?

53. Millisel laskespordi distsipliinil vajasid võitjad Vincent Hancock ning
Amber English Tokyos olümpiavõiduks kõige enam laske? Abiks olgu
teadmine, et Vincent Hancock on teel olümpiavõidule edestanud ka Eesti
sportlast.

54. Kes on see pildil olev 9-aastane noorsand? Viimasest 9-st olümpiast
on ta oma spordialaga seotult kohal olnud 7-l. Tunnustatud muuhulgas
Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgiga (2001), riikliku spordi
elutööpreemiaga (2011). 2020. aastal ilmus ta elutööd tutvustav raamat.

55. Kui arvate, et kuuldav bänd on oma nime võtnud pildil oleva
isiku järgi, siis te eksite. Tegelikult on bänd oma nime saanud ühe
võidusõiduhobuse järgi, kes peale edukat karjääri Jaapanisse
tõuaretuseks osteti ning kui ta vananemise tõttu üleliigseks jäi,
siis suurema tseremooniata loomasöödaks vorbiti. Sellest
sündmusest ajendatuna asutati heategevuslik fond vananenud
võidusõiduhobuste heaks. Küll aga sai hobune oma nime selle
isiku järgi. Milline on bändi ja isiku ühine nimi?

56. Kes meie spordikommentaatoritest on aerutamises 36x Eesti
meister? Kaks vihjet veel mehe kohta. Esiteks, keskmisele
spordihuvilisele seondub mees pigem teistlaadi spordialadega.
Teiseks, käbi ei kuku kännust kaugele.

57. Pildil oleva tennisistiga Anett Kontaveit enam kohtuda ei saa,
kuna ta lõpetas eelmise aasta detsembris pikka aega vaevanud
põlvevigastuse tõttu karjääri. Karjääri tipphetkel jõudis ta WTA
edetabelis 4. kohale. Nii Austraalia lahtistel, Wimbledonis kui ka
Prantsusmaa lahtistel jõudnud poolfinaali. Kes on pildil?

58. Kes oli viimane eurooplasest maratoni maailmameister
meeste arvestuses, kes võitis nii 1997. kui ka 1999. aastal? Tema
perekonnanimi on ka levinud eesnimi.

59. Pildil on 1981. aastal Tartus sündinud Eesti saalihokimängija
ja tennisetreener. Ta on tulnud 8 korda Eesti meistriks, aastatel
1999-2010 kuulus ka Eesti koondisse. 2018. aastal valis Eesti
Tenniseliit ta aasta treeneriks. Kuigi küsitava meistritiitlid jäid
aastate taha, oli ta lähikondsetel ka 2021. aastal põhjust
(võidu)rõõmu tunda. Kes on pildil?

60. 07.07.2018 sai USA disc-golfar Paul McBeth hakkama
saavutusega, mis seni klassikalise golfi mängijatele
kättesaamatuks on jäänud. Ta läbis par 72 raja 54 viskega, ehk
keskmiselt läbis iga korvi birdie'ga. Kuidas seda saavutust
nimetatakse? Mõtlemine Ed Sheeranile võib aidata.

VASTUSED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cochran(-Siegle) (MMA)
Ligue1 (Prantsusmaa) (PN)
Spot Of Talllinn (PN)
Tony Estanguet, kärestikuslaalom (LV)
Cabo Verde (Roheneemesaared) (LV)
Jack Doohan (Mick Doohan’i poeg) (MMA)

7. Luulik Kokamägi (piltidel Kaspar Kokk ja
kergejõustikutreenerid Mägid) (MMA)
8. Ruslan Ponomariov (PN)
9. Fabrizio Romano (LV)
10. Soome (LV)
11. Irene Schouten, Therese Johaug (LV)
12. Veebikonstaabel (PN)
13. Reimo Sagor ja Kristjan Sarv (PN)
14. Marie-Philippe Poulin (PN)
15. Kaljuvee (Iivi, Alar, Omar) (PN)
16. Paul (Chris Paul, Paul Keres, Paul Coffey,
Andrus Paul) (PN)
17. Dale (Kari Brattset Dale ja Johannes Dale)
(LV)
18. Bill Belichick (LV)
19. Tarmo Tiisler, Veiko Visnapuu (MMA)
20. Olga Saladuhha (PN)
21. Daisuke Takahashi (LV)
22. Ainuke kolmikduubel ilma punktideta (PN)
23. Robin Jäätma (LV)
24. Angel di Maria (PN)
25. Lissaboni Benfica (LV)
26. Elvis Liivamägi->Brauer (MMA)
27. Veepall (PN)
28. Viktoria Vesso (LV)
29. Eugene, München (LV)
30. Martin Garrix, Bono, (The) Edge (Martin
Garrix ja U2 = 1p) (MMA)

31. Eesti meeste murdmaasuusakoondis
Pekingis (teatenelik: Kilp, Alev (pildil
Aegviidu), Himma (pildil Els Himma), Roos
(ka eraldi, sest teates starti ei saanud))
(MMA)
32. Reanne Evans ja Mark Allen (PN)
33. Inter Milan (PN)
34. Lauri Laats (MMA)
35. Federica Pellegrini (LV)
36. Fenway (Fenway-Kenmore, Fenway Park,
Fenway Sports Group) (PN)
37. Montreal (MMA)
38. Laurel Hubbard (PN)
39. Zlatan Ibrahimovic (LV)
40. Kristo Aab (MMA)
41. Filippo Ganna (LV)
42. Varbsein (ka rootsi redel) (PN)
43. Teivas (PN)
44. Tai poks (Muay Thai) (MMA)
45. Juhan Aare, ratsutamine (MMA)
46. Inaki ja Nico Williams („vennad Williamsid“)
(PN)
47. Frank Williams (MMA)
48. Gary Payton (LV)
49. Barcelona (LV)
50. The International (PN)
51. Simeone (LV)
52. Barkov (LV)
53. Jahilaskmine, kaarrada (PN)
54. Rein Ottoson (MMA)
55. Franz Ferdinand (PN)
56. Are Eller (MMA)
57. Johanna Konta (LV)
58. Abel Anton (LV)
59. Martin Karis (Alar Karise poeg) (MMA)
60. Perfect round (PN)

