Tallinna (Sparta spordiklubi) spordipaarismäng 2022 (22/01/2022)
Küsimused: Ove Põder, Igor Habal, Tauno Vahter
Viigilahutus. Kuna Margus Hundi karjäär kettaheitjana on tõenäoliselt jäädavalt läbi, siis küsime
minevikuvormis, et milliseks jäi tema isiklik rekord meeste kettaga (2 kg), heidetuna 2010. a 6.
juulil Viljandis?
1. Esimene küsimus olgu pühendatud võõrustajatele. Sparta nime kandvatest meeste
jalgpalliklubidest on kindlasti tuntuim Praha Sparta, mis tulnud Tšehhoslovakkia/Tšehhi Vabariigi
meistriks 36 korral ning jõudnud paaril korral ka UEFA sarjades poolfinaali. Mis linnast on pärit
tinglikult Euroopa tugevuselt teine Sparta – oma riigi vanim professionaalne jalgpalliklubi, mis
tulnud oma riigi meistriks kuuel korral (viimati hooajal 1958/59) ning kuni hooajani 2001/02 oli
alati püsinud oma riigi (kolme klubi domineeritavate) meistrivõistluste kõrgeimas divisjonis (siis
sai klubi peatreeneriks üks riigi läbi aegade suuremaid tähti, kes mängijana tegi tegusid 1980-ndatel
ja 1990-ndatel, aga peatreenerina kukutas klubi kohe esimesel hooajal 2. divisjoni)?
2. Eelmise aasta põhja-suusaalade MM-võistlused Oberstdorfis said meeldejääva lõpu, kui meeste
50 km murdmaasuusatamises läks finišisirgel kitsaks Johannes Høsflot Klæbo ja Aleksandr
Bolšunovi vahel, mis lõppes lõpujoone esimesena lõpetanud Klæbo jaoks diskvalifitseerimise ning
Bolšunovi jaoks kepi purunemise ja hõbemedaliga. Kellele (fotol tähistatud sõõriga) tõi see juhtum
aga kaasa ehk mõnevõrra teenimatu MM-tiitli?

3. Esimesed … Mängud toimusid eelmisel aastal, 4. septembrist 11. septembrini, võistluste logol
oli mütoloogiline tulilind, võistluste maskotiks lumeleopard. Milline ca 30 aastat tagasi
moodustatud riikideühendus jõudis oma mängude korraldamiseni alles 2021. aastal?
4. Leedukal Jonas Čepulisel (1939–2015) jäi olümpiavõitjaks tulemisest puudu piltlikult ainult üks
samm. Milline (hilisem) spordilegend nurjas tema võimaluse olümpiavõitjaks tulla?
5. Suusahüpete nelja hüppemäe turnee võitjatel on juba mõnda aega üks veider ühine nimetaja.
Nimelt on viimase 14 aasta jooksul selle võitja koduriigi lipul reeglina kaks värvitooni. Milline
sportlane on selle aja jooksul suutnud ainsana seda reeglit rikkuda?
6. Millise kahekordse mäesuusatamise maailmameistri vanem vend François-Cyrille süütas 8aastaselt koos Michel Platiniga 1992. a Albertville’i taliolümpiamängude olümpiatule?

7. Fotol oleva majutusasutuse nimi on „Excelsior“. Millisest ca 3400 elanikuga asulast selle leida
võib?

8. 13,72 meetrit, 9 x 9,14 meetrit, 14,02 meetrit. Millise ühe spordiala distsipliiniga on need
pikkused seotud?
9. Millise praegugi elava inimese järgi on nimetatud jalgrattaspordis meeste UCI World Tour’i ainus
isikunimeline võistlus? Selle Geelongis algava ja lõppeva ühepäevasõidu esimene võistlus peeti
2015. aastal. World Tour’i kavva kuulub ta 2017. aastast ning 2020. ja 2021. aastal kuulus sõit ka
naiste World Tour’i kavva.
10. Milline 1956. aastal sündinud, meile üsna hästi tuntud isik jõudis autoralli MM-võistlustel kahel
etapil ka poodiumile: nii 1989. a Uus-Meremaa rallilt kui 1993. a Walesi rallilt (RAC Rally) sai ta
(piloodina) 3. koha?
11. Millise riigi ragbimeeskond, hüüdnimega Welwitschias, on osalenud kuuel ragbi MM-il (kuuel
järjestikusel alates aastast 1999), ent pole 23 kohtumises saavutanud ühtegi võitu? 2003. aastal said
nad ka MM-ide ajaloo suurima kaotuse, kaotades Austraalia tulemusega 0–142.
12. Milline Lillehammerist umbes 20 km kaugusel mägedes asuv suusakeskus on sageli
laskesuusahooaja mitteametlik avavõistlus? Kuigi tegu ei ole MK-etapiga, on see enamasti
novembri alguses toimuv võistlus üks olulisemaid katsevõistlusi, kus otsustatakse paljude MKsarjas osalema hakkavate koondiste koosseisud.

13. Millise tugeva jalgpalliriigi meeskond eemaldati 1990. a MM-i kvalifikatsiooniturniirilt, pärast
seda, kui tuli välja, et nende U20 meeskond oli kasutanud nelja lubatust vanemat mängijat 1989. a
U20 MM-i kvalifikatsiooniturniiril?
14. Fotol oleva sportlase teenistusleht on üsna omapärane. Oma esimese suurte tiitlivõistluste
medali, individuaalse MM-hõbeda võitis ta juba 1989. aastal. 1992. aastal tuli ainus individuaalne
olümpiamedal, taaskord hõbedane. MM-idelt laekuski talle ainult hõbedaid-pronkse ning karjääri
ainus tiitlivõistluste kuldmedal tuli kummalisel kombel alles 39-aastaselt, 2007. a EM-ilt koos üsna
mitme kaaslasega. Kes on see 1967. aastal sündinud endine tippsportlane, kes Eesti spordisõpradele
ei tohiks kindlasti tundmatu olla, kuna üks ta tugevamaid konkurente oli just eestlane?

15. Millise riigi koondiselt sai USA meeste korvpallikoondis oma viimase kaotuse suurturniiridel
(olümpiamängud või MM-võistlused) enne 2019. a MM-võistlusi – 2006. a MM-i poolfinaalis
kaotati neile 95–101?
16. 1990-ndatel aastatel kutsuti NHL-i klubi Philadelphia Flyers ründekolmikut nimega „Legion of
Doom“ („Hukatuse leegion“) – tegemist on Supermani vaenlase Lex Luthori juhitava pahalaste
jõugu nimega. Selle üks liige oli rootslane Mikael Renberg. Millised kaks põhjaameeriklast, kelle
perekonnanimed algavad ühe ja sama tähega, olid kolmiku ülejäänud liikmed?
17. Peking võitis 2022. a taliolümpia korraldamise õiguse 2015. aastal üllatavalt napilt, kõigest nelja
häälega (44–40). Millises samas maailmajaos asuvas linnas oleksid mängud toimunud teistpidise
tulemuse korral?
18. Nagu teame, siis võib golfis Eesti meistriks tulla ka Jaan Martinson. Medaleid on võimalik võita
ka muude spordialade endistel tipptegijatel. Milline endine kergejõustiklane, kelle nimel on juba
aastakümneid ühe ka olümpiakavva kuuluva distsipliini Eesti rekord, võitis 2014. ja 2019. aastal
Eesti meistrivõistlustel naiskondliku pronksi?

19. Will Smith pälvis hiljuti Kuldgloobuse parima draamafilmi meespeaosa kategoorias 2021. a
filmi „King Richard“ („Kuningas Richard“) eest. Tema kehastatav reaalselt eksisteeriv isik töötab
turvamehe ameti kõrval ühe spordiala treenerina. Mis on selle Richardi perekonnanimi, kui on teada,
et tema kaks hoolealust on võitnud selle spordiala kõige tähtsamad võistlused kokku 30 korral ning
kumbki on olnud ka maailma esinumber?
20. Tiger Woods oli ühe erandiga aastatel 1999–2009 PGA Tour’il igal aastal enim turniire võitnud
golfimängija (seejuures ei jaganud ta seda tiitlit ühelgi aastal kellegi teisega). Kes oli see erand, kes
võitis 2004. aastal enim PGA Tour’i turniire?
21. Neville Chamberlain (1869–1940) oli Suurbritannia peaminister 1937–1940 ning on ehk enim
tuntud negatiivse külje pealt – Hitleriga 1938. aastal sõlmitud Müncheni kokkulepete poolest, mis
lõppkokkuvõttes viis Tšehhoslovakkia loovutamiseni Saksamaale. Millise spordiala loojaks
peetakse aga tema nimekaimu, aastatel 1856–1944 elanud Briti ohvitseri Neville Chamberlaini, kes
saatuse tahtel pidi tööülesandeid täitma ka kodumaalt kaugemal?
22. Näete vasakul ühe raamatu natuke töödeldud kaanepilti, kus on ebaharilik lahendus – autori pilt
(kaetud) on suurem kui selle inimese oma, kellest raamat räägib. Milline 1984. aastal sündinud ning
cum laude ärijuhtimise magistrikraadi kaitsnud inimene on kirjutanud selle raamatu, mis räägib
Łódźi lähedal Babskis surnud sportlasest?

23. Kes on see USA motoringrajasõitja (paremal), kes on ainuke ilma maailmameistritiitlita
MotoGP kuulsuste halli valitud sportlane? Ta sõitis 500 cm3 klassis aastatel 1979–1992 ning lõpetas
hooaja 2. kohaga koguni neljal aastal (1980, 1981, 1984, 1987). Oma karismaatilise oleku ja
agressiivse sõidustiili tõttu oli ta suur fännide lemmik, üheks ta leivanumbriks oli finišeerimine
üksnes tagarattal.
24. 2021. a Tokyo olümpiamängud tõid vehklemises juurde kolm uut medalimaad. Üks neist oli
mõistagi Eesti oma kahe medaliga (kuld ja pronks vastavalt naiskondlikust ja naiste individuaalsest
epeest). Mis olid ülejäänud kaks – üks Aasiast, teine Euroopast? Mõlemad medalid (kuld, pronks)
tulid meeste individuaalsest floretist.

25. Jaapani profisumo kõrgeimal tasemel on aastas kuus suurturniiri (honbasho). Kes on praeguse
seisuga ainus sumomaadleja, kes võitnud ühel kalendriaastal kõik kuus turniiri?
26. Praeguse seisuga on kaks Itaalia sportlast võitnud olümpiamängudelt kahekohalise arvu
medaleid. Üks neist on vehkleja Edoardo Mangiarotti 13 medaliga. Kes on teine, 10 medaliga?
27. Kahevõistluses oli praegu ka maailmameistrivõistluste programmis olev paarissprint MK-sarjas
juba 1990-ndate alguses. Allar Levandi ja Ago Markvardt suutsid ühel võistlusel koguni neljal
hooajal järjest (1990/91–1993/94, neist esimene kord veel NSVLiidu lipu all) jõuda pjedestaalile,
iga kord mõistagi 2. kohale. Millises Saksamaa talispordikeskuses iga aasta jaanuaris peetud
paarissprindi võistlus nendele nii hästi sobis?
28. Need kaksikvendadest jalgpallurid (vasakul) kuuluvad mõlemad Vene Föderatsiooni koondisse
ja osalesid koos 2018. a MM-il, kus platsile sai neist küll vaid üks, aga koondise eest on mõlemad
löönud väravaid. Huvitav on see, et veel 2016. aastal mängis üks vendadest Eesti Meistriliigas
Levadia särgis. Mis on nende praeguseks Moskva Lokomotivis ja Itaalias Atalantas mängivate
vendade ühine perekonnanimi?

29. Tema juhendamisel on iluvõimlemise mitmevõistluse olümpiavõitjateks tulnud Julia Barsukova
(2000), Alina Kabajeva (2004), Jevgenija Kanajeva (2008, 2012) ning Margarita Mamun (2016),
lisaks kullavõitjad võistkonnavõistluses. Ta on ta abielus Venemaa ühe rikkama mehega (usbekk
Ališer …), tema nime kannab Lužniki olümpiakompleksis asuv areen, kus selgitati 2021. a MMtiitlid sportronimises. Kes on see iluvõimlemise kuningannaks tituleeritud daam (paremal)?
30. 1994. a komöödiafilmis „Naked Gun 33⅓: The Final Insult“ on Leslie Nielseni kehastatud
politseinik Frank Drebin sattunud vanglasse ning tõdeb: „I was inside the cold, gray walls of
Statesville Prison. I was surrounded by pimps, rapists, and murderers. It was like being in the stands
of a … … game.“ (tõlkes umbes: „Olin Statesville’i vangla külmade ja hallide müüride vahel. Olin
ümbritsetud sutenööridest, vägistajatest ja mõrvaritest. Oli tunne, justkui viibiksin staadionil … …
fännisektoris.“). Punktiiride asemel on üks NFL-i klubi, mis on tuntud oma kodulinna pideva
vahetamise poolest. Aastatel 1960–1981 ja 1995–2019 oldi ühes linnas, aastatel 1982–1994 teises,
ent samas osariigis paiknevas linnas ning 2020. aastast ollakse kolmandas, ühes naaberosariigis
asuvas linnas. Mis klubi? 1 punkti saamiseks piisab ka, kui nimetate ühe nendest kolmest linnast.

31. 2021. aastal tuli Barbora Krejčíková suurema osa maailma jaoks ikkagi „ei tea kust“ ja võitis
naiste üksikmängus Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused. Kuna ta võitis samal turniiril ühe
soojaga ka naiste paarismängu (koos Kateřina Siniakovága), siis sai temast pärast 2000. aastat
esimene naine, kes võitnud Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused ühel ja samal aastal nii
naisüksikmängus kui naispaarismängus. Kes oli eelmine selline?
32. FC Flora ja tema äsjane osalemine UEFA Euroopa Konverentsiliiga alagrupiturniiril ei ole teps
mitte esimene kord, kui Eesti jalgpalliklubi on mänginud mõne UEFA karikasarja alagrupiturniiril.
Milline klubi sai seda teha 1995. aastal UEFA Intertoto sarjas, olles ühes klubis Bayer Leverkuseni,
OFI Crete, Nea Salamis Famagusta ja FK Budućnost Podgoricaga ning jäädes grupis kindlalt
viimaseks (0 võitu, 0 viiki, 4 kaotust, väravate vahe 2–13)?
33. Millise olümpiamängude kavasse kuuluva distsipliini rajatisega on tegemist?

34. Kanada gridiron-jalgpalli profiliiga CFL-i (Canadian Football League) üks läbi aegade
edukamaid võistkondi on olnud Edmonton Eskimos, kes võitnud liiga peaauhinna (Grey Cup) 11
korral (viimati 2015). 2021. aastal sai klubi endale uue nime (2020–21 oli nimeks lihtsalt Edmonton
Football Team) ja kannab seda ilmselt senikaua kui solvumissüüdistusega ei tule lagedale
loomaõiguslased, sest selleks nimeks on üks loomaliik mitmuses (sarnaselt eskimotele algab ka see
e-tähega). Mis on siis praegu Edmontoni klubi nimeks?
35. Isa poolt filipiini päritolu ameeriklanna Vicki Draves (neiupõlvenimega Manalo) oli 1948. a
Londoni OM-il esimene naisterahvas, kes tegi OM-idel ühe spordiala n.ö kuldse duubli, võites selle
mõlemad tollal kavas olnud distsipliinid. Mis spordialaga on tegemist?
36. Aleksandr Antipov, Valeri Sapon, …, Viktor Tšumakov, Jevgeni Okorokov, … . Millise kahe
sportlase nimed käivad selle 1982. aastal maailmameistrivõistlustelt pronksmedali pälvinud
NSVLiidu kollektiivi loetelus punktiiride asemele?

37. Millised kaks meeste male maailmameistrit surid saatuse tahtel ühes ja samas haiglas, peaaegu
aastase vaheajaga?
38. Kes on mäesuusatamises MK-sarja etappide võitudelt kõigi aegade edukaim vendadepaar ja
kõigi aegade edukaim õdedepaar (siis selle klausliga, et mõlemad vennad või õed peavad olema
võitnud vähemalt ühe etapi)? Vendade kontos on kahe peale kokku 36 etapivõitu, õdedel 63
etapivõitu. Vastuseks piisab kahest perekonnanimest.
39. Vormel-1 MM-sarja napim tiitlivõit pärineb 1984. aastast, kui Niki Lauda tuli kolmandat ja
viimast korda maailmameistriks vaid 0,5 punktise eduga oma tiimikaaslase ees, kuigi pälvis hooaja
jooksul viis võitu tiimikaaslase seitsme võidu vastu. Kes jäi sel aastal Lauda järel teiseks?
40. Millise maailmakuulsa sportlase isa sündis 1943. aastal Liepajas lätlanna Erika Alksnise ja
baltisakslasest isa pojana? Küsitav, 1990-ndate teise poole ja 2000-ndate alguse legend on võitnud
võistkonnaga palju auhindu, pälvinud ka mitmeid parima sportlase auhindu ning sai 2021. a suvel
ise oma vana pikaajalise koduklubi peadirektoriks.
41. Vasakpoolne vanahärra (s. 1937) on three-cushion-piljardi MM-ide edukaim võistleja 21 tiitliga.
Oma esimese tiitli võitis ta 1963. aastal ja viimase 2001. aastal, seejuures tuli ta aastatel 1963–73
koguni 11 korda järjest maailmameistriks. Ent kuna sedavõrd marginaalsete alade tegijaid ei ole
mõistlik küsida üksnes nende enda nime järgi, siis olgu öeldud, et sama perekonnanimi on ka ühel
tema kaasmaalasest jalgpalluril (paremal), kompromissitul keskväljamehel, kes tegi mehetegusid
1980-ndatel. Mis on nende kahe mehe ühine perekonnanimi?

42. Eelmise aasta Hispaania velotuur (Vuelta a España) oli Rein Taaramäe koduklubi Intermarché–
Wanty–Gobert Matériaux jaoks üle ootuste edukas: Taaramäe võitis 3. etapi ning klubi hoidis enda
käes punast liidrisärki peaaegu poole tuuri vältel. Kaks päeva (4. ja 5. etapil) oli see Taaramäe seljas.
Milline tema klubikaaslane sai liidrisärki kanda seitse etappi, 11.-17. etapil, enne kui see lõplikult
Primož Rogliči selga läks? Kui nime ei tea, siis 1 punkti saab tema koduriigi nimetamise eest.

43. Milline ühelt teiselt spordialalt rohkem tuntud sportlane tuli 2021. a Eesti kergejõustiku
meistrivõistlustel hõbemedalile naiste 3000 meetri takistusjooksus?
44. Selles Šveitsi talikuurordis peetavat suusahüpete MK-etappi võib pidada omamoodi
soojenduseks aastavahetuse nelja hüppemäe turneele, sest just sealsel Gross-Titlis-Schanze
hüppemäel peetakse tavaliselt iga aasta detsembris viimase jõulueelse nädalavahetuse etapp. Mis on
see talikuurort?
45. Iraani parasportlane Morteza Mehrzad (fotol mõistagi keskel) on oma 246 sentimeetrise
pikkusega väidetavalt maailma pikim sportlane. See akromegaalia all kannatav mees on tulnud
olümpiavõitjaks nii 2016. kui 2020. a OM-il. Millist spordiala (või millise traditsioonilise
olümpiaala paraversiooni) ta harrastab?

46. Millise Ungari linna käsipallinaiskond nimega ETO oli eelmise kümnendi Euroopa naiste
käsipalli hegemoon, võites Meistrite Liiga aastatel 2013, 2014, 2017, 2018 ja 2019? Klubi
suurtoetajaks on Audi, kes on oma tehasega linna suurim tööandja (üle 12 000 töötaja).
47. NHL-is mängib hetkel sportlasi 18 riigist. Mis on neist ainus riik, mis ei asu Euroopas või PõhjaAmeerikas? Seda esindav sportlane ei ole küll selles riigis sündinud ning enne NHL-i mängis Tšehhi
liigas, kuni valiti 2014. a draftis 89. valikuna Washington Capitalsi. Viimasel ajal on ta esindanud
St. Louis Bluesi, kus vahel pääseb ka platsile. See vähetõenäoline hokiriik on siiski korra osalenud
olümpiamängudel, 1960. a OM-il kaotasid nad kõik mängud väravate vahega 10–87. 1987. aastal
püstitasid nad maailmarekordi koondisemängude suurima skoori osas, kui võitsid üht oma
lähipiirkonna riiki 58–0.
48. Olümpiamängudel on naiste kompleksujumises üsna tavaline n.ö kuldne duubel. Mis olid seni
viimased olümpiamängud, kus üks ujuja ei võitnud nii naiste 200 meetri kui 400 meetri
kompleksujumist?

49. Kanada 20. sajandi parimate meessportlaste valimistel (mis viidi läbi 1999. aastal) mahtus
esikümnesse ainult üks püsivalt suveolümpiamängude kavas olnud spordiala harrastaja (pooled
esikümne kohad hõivasid mõistagi jäähokimängijad). Kes? (ei pea minema ajas väga kaugele)
50. 1980-ndad aastad olid NBA-s sisuliselt Boston Celticsi ja Los Angeles Lakersi suur vastasseis.
Õigupoolest ei pääsenud Lakers vaid kahel aastal kümnendi jooksul NBA finaali. Milline
läänekonverentsi klubi mängis Celticsiga finaalis aastatel 1981 ja 1986, ent kaotas mõlemal korral
tulemusega 2–4?
51. Millised kaks tennisisti on hetkel rekordiomanikud emana üksikmängus võidetud Suure Slämmi
turniirivõitude poolest kolme turniirivõiduga?
52. Mida on meeste jalgpalli MM-finaalturniiridel ainsatena teinud Laurent Blanc, Henri Camara,
Ahn Jung-hwan ja Ilhan Mansiz?
53. Millise kergejõustiku distsipliini seni ainsad olümpiavõitjad on Alvin Kraenzlein (1900) ja
Harry Hillman (1904)? Selle distsipliini maailma tipptulemus kuulub juba 1960. aastast Don
Styronile tulemusega 21,9.
54. Fotol on Eesti poksi tulevikulootus, kes eelmisel aastal võitis Montenegros toimunud noorte
EM-il pronksi ning nüüd valmistub võistlema täiskasvanute klassis. Mullu aprillis noorte MM-il
Poolas toimus aga temaga seoses vahejuhtum, mida Kalle Klandorf kirjeldas sõnadega “poks on
selline ala, kus sellised asjad ikka võivad juhtuda”, ehk tema jordaanlasest vastane suri matši käigus
saadud vigastustesse. Kes on see Narvast pärit noor poksija?

55. Kes on esinenud olümpiamängudel nähtava lipu all? Kahtedelt mängudelt võideti kokku kolm
kulda, neli hõbedat ja viis pronksi. Kahe punkti vääriliseks vastuseks ootame ühte sõna/nime.

56. Milline tippajal üle 2800-se Elo reitinguga maletaja ning kunagine maailma edetabeli teine
esindab eelmise aasta lõpust alates USA-d, olles seeläbi USA paremuselt teine maletaja? Põhjuseks
oli tema senise koduriigi vähene huvi toetada malet, pärast seda kui 2018. aastal tuli võimule uus
valitsus ning hoolimata faktist, et ta on aidanud viia riigi kolmel korral maleolümpia võitjaks.
57. Kuna kahevõistlusest on Eesti jaoks taas saanud üks edukamaid alasid, siis ei ole kaks
kahevõistluse küsimust ühes mängus sugugi palju. Viimasel neljal hooajal on kahevõistluse MKsarjas eraldi auhinnatud ka parimaid hüppajaid ja suusatajaid. Kui kahel viimasel hooajal pälvis
parima hüppaja tiitli loomulikult Jarl Magnus Riiber, siis parima suusataja tiitli pälvis soomlane, kel
individuaalne etapivõit on MK-sarjas veel saavutamata, ent kes Oberstdorfi MM-ilt tuli tagasi
väikese mäe võistluse hõbemedaliga. Kes?
58. Spordivõistluste teleülekannete puhul on nii maailmas kui ka Eestis sageli tavaks, et
professionaalse spordiajakirjaniku kõrval on kommentaatorikabiinis assisteerimas ka mõni endine
või praegune tippsportlane. Eelmise aasta Tokyo olümpiamängude puhul usaldas Eestis
ülekandeõigusi omav teatud meediakontsern aga näiteks triatloni kommenteerimise n.ö
põhikommentaatori rolli endisele tippsportlasele (lisaks oli kõrval Marko Albert). See oleks aga
võinud lõppeda fiaskoga, sest kommentaatori enda sõnul jõudis ta 26. juulil peetud meeste võistluse
ajaks stuudiosse napilt enne võistluse algust, otse saunalavalt, kuna olevat ajanud päevad segi. Kes
oli see endisest tippsportlasest kommentaator?
59. Itaalia ralliminevikust võime leida sellised ässad nagu Massimo „Miki“ Biasion ja Sandro
Munari. Kes on aga toonud Itaaliale nende seni viimase autoralli MM-võistluste etapivõidu – see
jäi ka küsitava autosportlase ainsaks etapivõiduks ning päevakajaliselt oli selleks 1997. a Monte
Carlo ralli?
60. Kuuba maadleja Mijaín López Núñez (s. 1982) võitis eelmise aasta Tokyo OM-il teatavasti
neljandat korda järjest olümpiakulla kreeka-rooma maadluse raskeimas kehakaalus. Ka tema vanem
vend Michel (s. 1976) on olümpiamedali omanik, tema teenis pronksmedali 2004. a Ateena OM-ilt.
Millisel teisel spordialal (vabamaadluse loeme samaks alaks, seega seda pakkuda ei maksa)?

VASTUSED
Viigilahutus: 61.33 (OP)
1. Rotterdam (OP)
2. Emil Iversen (OP)
3. SRÜ (IH)
4. George Foreman (OP)
5. Peter Prevc (TV)
6. Jean-Baptiste Grange (IH)
7. Seefeld (OP)
8. 110 meetri tõkkejooks (OP)
9. Cadel Evans (IH)
10. Malcolm Wilson (OP)
11. Namiibia (IH)
12. Sjusjøen (TV)
13. Mehhiko (IH)
14. Václav Chalupa (OP)
15. Kreeka (OP)
16. Eric Lindros, John LeClair (IH)
17. Almatõ/Alma-Ata (TV)
18. Sirje Eichelmann (OP)
19. Williams (Venuse ja Serena isa) (IH)
20. Vijay Singh (OP)
21. snuuker (OP)
22. Giorgio Chiellini (TV)
23. Randy Mamola (IH)
24. Hongkong, Tšehhi Vabariik (OP)
25. Asashōryū (2005) (IH)
26. Stefania Belmondo (OP)
27. Reit im Winkl (OP)
28. Mirantšuk (Anton ja Aleksei) (TV)
29. Irina Viner-Usmanova (IH)
30. Raiders (Oakland, LA, Las Vegas) (OP)

31. Mary Pierce (OP)
32. Pärnu Tervis (OP)
33. Big air (TV)
34. Elks (IH)
35. vettehüpped (IH)
36. Enn Sellik, Toomas Turb (OP)
37. Emanuel Lasker, Jose Raul Capablanca (OP)
38. Mahre, Pröll (OP)
39. Alain Prost (IH)
40. Oliver Kahn (TV)
41. Ceulemans (Raymond ja Jan) (IH)
42. Odd Christian Eiking, Norra (OP)
43. Tuuli Tomingas (OP)
44. Engelberg (OP)
45. istevõrkpall või võrkpall (IH)
46. Győr (IH)
47. Austraalia (TV)
48. 1992 Barcelona (OP)
49. Donovan Bailey (OP)
50. Houston Rockets (IH)
51. Margaret Court, Kim Clijsters (OP)
52. löönud „kuldse värava“ (OP)
53. 200 meetri tõkkejooks (IH)
54. Anton Vinogradov (TV)
55. Australaasia (TV)
56. Levon Aronian (IH)
57. Ilkka Herola (IH)
58. Margus Ader (OP)
59. Piero Liatti (OP)
60. poks (OP)

