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1. See mäng on alguse saanud vanast Egiptusest ning juba mitmeid tuhandeid aastaid enne meie
ajaarvamist. Herodotos mainib oma teostes, et mängust oli olnud väga huvitatud ka üks vaaraodest, kes
elas 5000. aasta paiku eKr. Egiptusest levis mäng Kreekasse, sealt Rooma ning tänu Rooma riigi
mõjule juba pea kõikidesse tema valduses olevatele aladele Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Hiljem
mainitakse seda Giovanni Boccaccio "Dekameronis". Esimene …..raamat ilmus 1547 Valencias, selle
autoriks oli Antonio de Torquemada. Maailmameistreid hakati selgitama 19. sajandi lõpus, tiitlivõitjate
hulgas on olnud ka Läti esindajaid. 2017 toimusid MM-võistlused Tallinnas. Mis mängust on jutt?
Eelmisel hooajal jäi meie mängus selle spordialaga seotud küsimus õige vastuseta.
2. Eesti meistrivõistlustel vehklemises jagati aastail 1947-58 lisaks tavapäraste epee, espadroni ja
floreti kõrval medaleid veel ühel üksikalal. Nimetage see (distsipliini nimetus rohkem tuntud
sõjandusvaldkonnast).

3. Norra 2018. aasta parimate sportlaste valimisel domineerisid Pyeongchangi OM-il kuldmedaleid
võitnud atleedid, esimeseks valiti Marit Björgen. Küsime aga esikümnes (vastavalt 2., 6. ja 7. kohal)
olnud kolme mittetalialade tegijat, kelle saavutused pole karvavõrdki kehvemad. Esimene (sünd 1990)
kaitses MM-tiitlit, teine (sünd 2000) tegi ajalugu EM-il, kolmas (sünd 1995) aga valiti esmakordselt
naistele maailmas välja antud trofee laureaadiks. Kes on need 3 sportlast (2 õiget annab 1 punkti)?
4. BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on 10. hooajal lähemal kui kunagi varem pääsule VTB
Ühisliiga play-off mängudele. Küsime treenerit, kes on olnud erinevate klubide juhendaja kõigil
toimunud hooaegadel. Sel aastal toimunud vastasseisus pidi Kalev/Cramo vastu võtma 3-punktilise
kaotuse küsitava juhendatavalt võistkonnalt. Võitis treenerina VTB Ühisliiga avahooaja, hiljem pole
seda korrata suutnud. Eelmisel aastal oli lühikest aega ka Cantu Pallacanestro peatreeneriks, samuti
olnud oma riigi koondise peatreener. Kes on see nimekas treener?
5. See tuntud Inglismaa koondise ja meistriliiga jalgpallur (sündinud 1957) on autobiograafias
tunnistanud, et jõi kõigil nädalapäevadel õhtuti vähemalt pindi õlut, vahele jäi vaid reede, meistriliiga
voorueelne õhtu. Ka tulevase abikaasaga (1979 kuni tänaseni) tutvus ta õllebaaris klaasi taga. Samas
pole ta kunagi olnud alkoholiga pahuksis ega käinud ravil, kuigi 2011. aastal opereeriti tal kõrivähki
Bangkokis, kus ta töötas Tai rahvuskoondise peatreenerina. Ühtki muud koondist ta juhendanud pole,
ainult klubisid. Inglismaa koondises 1980-1991, 90 mängu ja 26 väravat, kahekordne Inglismaa
meister (92/93 ja 93/94) ja kolmekordne karikavõitja, 1991 UEFA karikavõitjate karikavõitja. Tema
nimekaim on Inglismaal küsitavast märksa tuntum treener. Kes on see regulaarne õllejooja?

6. Pildil olev mees, hiljuti oma esimest juubelit tähistanu, oli 1990 Novi Sadi maleolümpial viimase
NSV Liidu koondise esimese laua mängija (Kasparov ja Karpov mängisid samal ajal MM-tiitlile).
Teda peetakse viimase poole sajandi geniaalseimaks maletajaks Kasparovi kõrval (nt briti suurmeister
Gawain Jones peab küsitavat läbi aegade kõige andekamaks). Erinevalt Kasparovist on tal MM-tiitel
klassikalises males (senini) saavutamata, küll on ta neljakordne olümpiavõitja kahe erineva riigi
koondises, lisaks tulnud ka maailmameistriks välk- ja kiirmales. Aastal 2008 oli 3 päeva maailma livereitingus esimene. Kes? Viimasel ajal harrastab ka kabet, mistõttu jättis ühe maleolümpia vahele.

7. Kas mäletate, kes on see vormelisõitja (↑), kellest viimase etapi viimasel ringil möödudes saavutas
Lewis Hamilton oma esimese MM tiitli aastal 2008? Edu Felipe Massa ees oli kokkuvõttes vaid 1
punkt. Küsitava saavutused peale eeltoodu liiga silmapaistvad F1 sarjas pole (osales 2004-2012),
kokku 91 starti, 3 poodiumikohta. Oli mh Toyota, Virgini ja Marussia sõitja. Kes on piltidel?
8. Piltidel olevat snookrimängijat nähakse ühe lähituleviku suurima tippumurdjana, kuid saavutusi on
tal juba praegugi. Ta kontos on 2019 German Mastersi ja 2015 Shanghai Mastersi võit, 2018 MM-i
poolfinaal ning 152 century break’i. Tõusnud reitingutabelis juba esikümnesse. Kes? Muide sama
perekonnanimega mees on Susijengi üks liidritest. Samanimeline on ka üks tuntud spordivahendite
tootja, nt ameerika jalgpallis, korvpallis, tennises jm.

9. Novembris 2018 tegi ootamatu käigu veel hiljaaegu Eesti koondises korralikke esitusi (oli viimase
MM-i valiktsükli kodumängus Iisraeli vastu parim korvikütt) pakkunud korvpallur (↑), kes otsustas
meistriliigast kolida aste madalamal mängivasse Paide meeskonda.. Viimastel aastatel olnud TTÜ üks
liidritest, mänginud varem ka BC Kalev/Cramos. Jaanuaris aga lahkus Järvamaalt hoopis Soome
mängima. Kes?
10. Millega on olümpiamängude ajalukku läinud lühirajauisutamise kahekordne olümpiavõitja (1994
ja 1998) Kim Yun Mi Lõuna-Koreast?

11. 2018. aasta suvel palkas Prantsusmaa laskesuusakoondis peatreeneriks mehe (sündinud 1975), kes
tuli 2005. aastal maailmameistriks ning samal aastal sai MK-sarja kokkuvõttes teise koha. Ta on
seisnud poodiumil ka 2009. aastal Otepääl. Taliolümpial pole tal suurt edu olnud – teatesõidus sai
parimana 4. koha (2006 ja 2010) ja individuaalselt viienda koha (2010). Uus peatreener on ala kaht
poolt arvestades pigem spetsialist suusatamises kui laskmises. Kes on prantslaste uus peatreener?
12. Tänavu saavutasid NBA 30 meeskonnast selle statistilise näitaja Miami Heat ja Chicago Bulls.
Tegemist on statistilise näitajaga, mida juhtub suhteliselt harva, seda enam turniiridel, kus on hooaja
jooksul palju kohtumisi nagu NBA-s (82). Meeskonna lõpptulemust antud näitaja otseselt ei mõjuta,
on ju ka Bulls tänavu NBA-s väga halvasti ja Heat keskpäraselt mänginud. Samamoodi eelmisel
hooajal, kui antud statistilise tulemuse said kirja Boston Celtics ja Phoenix Suns - üks tugev ja üks
nõrk meeskond. Lisame veel, et Kaunase Žalgiris saavutas sama Euroliiga 2016/17 hooajal. Millise
statistilise näitajaga/tulemusega on tegemist?
13. Suusahüpete maailmarekordi omanik on tänase seisuga Stefan Kraft, kes hüppas 2017 Vikersundis
253,5 meetrit. Küsime aga absoluutselt pikima hüppe sooritanud atleeti, kelle tulemus 254 meetrit ei
läinud 2015. aastal arvesse, kuna ta kukkus maandumisel. Suuri saavutusi muid küll väga pole, 9 MK
individuaalset poodiumit (+ 3 meeskondlikku), kuid ilma etapivõiduta. Torino OM-il juhtis K90
hüppemäe võistlust peale avavooru, kuid pidi leppima 10. kohaga. Vaatamata märkimisväärsele
vanusele (sünd 1979), oli Seefeldis toimunud MM-il oma riigi paremuselt teine suusahüppaja.
Küsitavaga sama ees- ja perekonnanime kandev sportlane tuli 1984 ja 1988 olümpiavõitjaks
laskesuusatamises. Kellest jutt?
14. Ka sel spordialal peetakse suure slämmi turniire nagu tenniseski. Tänavusel hooajal toimuvad need
Pariisis, Düsseldorfis, Jekaterinburgis (eeltoodud linnades juba võisteldi), Bakuus, Brasilias, Abu
Dhabis ja Osakas. Samuti lõpetab tennisega analoogiliselt hooaja Masters, mis 2019. aastal peetakse
Shenzhenis. Maikuise Bakuu turniiri ülesandmislehel on ka kolm Eesti sportlast. Oleme sel alal
seisnud poodiumil olümpiamängudel, samuti MM- ja EM-võistlustel. Lisaks on ala kalendris GPetapid, millest üks toimub parajasti sel nädalavahetusel Antalyas. Milline spordiala?
15. Kui esimeseks dopingutarvitajaks OM-il on märgitud Rootsi viievõistleja Hans-Gunnar
Liljenwalli, kes 1968 liialdas etanooli tarvitamisega, siis taliolümpia ajaloos oli esimeseks
vahelejäänuks Sapporos hokimängija Alois Schloder. Meid huvitavad aga 2 Innsbrucki OM-il 1976
vahelevõetud tipptegijat, kellest üks jäi efedriini tõttu ilma pronksist murdmaasuusatamises, teise süü
tõttu aga tühistati jäähokikoondise 7:1 võit Poola üle, kuna dopingukontroll tuvastas hokimängija poolt
kodeiini ja morfiini tarvitamise. Kes olid need patustajad? 1 õige = 1 p.

GEOGRAAFIA
16. Prantsusmaale kuuluval ühel meretagusel territooriumil sündinud sportlastest on kõige tuntumad
käsipallurid Jackson Richardson (2 MM kulda) ja Daniel Narcisse (2 OM kulda, 4 MM kulda, 3 EM
kulda) ning jalgpallur Dimitri Payet (2016 EM-i finalist). Seal on sündinud ka lendur Roland Garros,
kelle nimeline on lisaks Pariisi tennisekompleksile selle piirkonna ainus rahvusvaheline lennujaam.
Lisaks üks geograafiline fakt antud piirkonnast: seal on mõõdetud maailma suurim ööpäevane
sademete hulk. Milline Prantsusmaale kuuluv nn meretagune ala?
17. Küsime Antsu üht lemmikveekogu, mille pindala on 370 km² ja suurim sügavus 346 m. Üks
tähtsamaid spordivõistlusi sel veekogul on maikuine purjeregatt Olympic Week, kus 2011. aastal sai
Deniss Karpak Finnil teise koha. Teine tähtis võistlus on Bardolino triatlon, mis algab muidugi
ujumisega antud veekogus, aga rattarada läbib kahe itaallasest kergejõustiku olümpiavõitja, Adolfo
Consolini ja Sara Simeoni sünnipaiku. Veel toimub maikuus mägirattakross marsruudil Riva del .... Trentino. Milline veekogu?
18. Mõned aastad tagasi esitasime küsimuse Saaremaa kolme päeva jooksu kohta (kolmel päeval
läbitakse kokku maratonidistants). Kuid aastast 2016 joostakse Saaremaal ka pärismaratoni. Selle idee
algatajaks võib pidada tänast vallavanemat, tollast linnapead Madis Kallast. Mis nime see maraton
kannab? Nime leidmiseks piisab, kui teate, et just Saaremaa on paljuotsitud müütiline ……… ……..,
kuhu 4. sajandil eKr jõudis ajaloo esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas. Sellest räägib mh Raul
Talviku teos “Teekond maailma ääreni”. Ka üks tuntud muusikakollektiiv kannab sama nime. Ootame
kahesõnalist vastust!

19. Londoni Arsenali jalgpallimeeskond sai sel hooajal klubi ajaloos esimest korda varrukasponsori.
Logo ei panda mitte rinnale, vaid mängijate särgi vasakule käisele. Sellel on kirjutatud „Visit .....“. Mis
riik peitub selle logo teises sõnas? Tegemist on riigiga, mille pindala on 26 338 km2 ja rahvaarv
ümardatult 13 miljonit. Riik on mägine, kõrgeim tipp Mount Karisimbi 4507 m. Talvel oli seal Eestiga
sama aeg, praegu meil üks tund ees. Eestiga samal pikkuskraadil pole, kuid riiki läbib Pulkovo
(Peterburi) meridiaan, mis kunagi oli Venemaa nullmeridiaan. Pealinna kaugus Tallinnast 6840 km.
Rein Taaramäe saavutas selles riigis pisut rohkem kui kuu aega tagasi toimunud velotuuri kokkuvõttes
2. koha.
20. Eesti võrkpallikoondis peab tänavu septembris EM-võistluste alagrupimängud Hollandis, need
toimuvad Rotterdamis ja Amsterdamis. Kui aga meeskond pääseb 1/8 finaali, toimub kohtumine
märksa väiksemas Hollandi linnas, kus elanike arv ümardatult 160 000. See „väikelinn“ on tuntud ka
võrkpallilinnana, sest sealne meeskond on 12 korda tulnud Hollandi meistriks, viimati 2010. Selles
linnas sõideti 2016. aastal Giro d'Italia avaetapp – 9,8 km eraldistardist. Geograafiliselt asub linn
enam-vähem Hollandi keskpunktis Berliin-Amsterdami maantee ääres. Mis linnast on jutt?

21. Selle, vaid 1904 olümpiamängude kavas olnud võistlusdistsipliini, võitis tulemusega 19,05 meetrit
kohalik atleet William Paul Dickey. 2016 OM-il jagati sel spordialal välja 8 medalikomplekti. Üks
spordiala suurimaid legende on tuntud LGBT aktivistina. Edukamateks riikideks on sellel spordialal
olümpiamängudel olnud USA, Hiina ja Rootsi. Mis võistlusala (spordiala annab 1 punkti)?
22. Küsime vendadest NHL-i mängijaid. Vanem (1989) on olümpiavõitja 2014. aastast, kaitsemängija,
esindanud NHL-is Montreal Canadiens’it ja viimasel kolmel hooajal olnud Nashville Predatorsi kaitse
tugisammas. James Norris Trophy auhinna laureaat 2013. Eelmise aasta suvest muide Lindsey Vonni
poiss-sõber. Noorem vend Malcolm (1993) on väravavaht, esindab Vegas Golden Knightsi. Ehk aitab
vastuse leidmisele väheke kaasa teadmine, et noormeeste vanemad on Kanadasse tulnud Jamaikalt ja
Montserrat’lt. Mis on hokimängijate perekonnanimi?
23. Möödunud hooaeg oli kahevõistleja Kristjan Ilvesele kui paras õudusunenägu, soovitud
tulemustest jäi ta väga kaugele. Seepärast meenutagem eelmist, senist karjääri parimat, kus viimasel
OM-i eelsel etapil õnnestus eestlasel tulla teiseks. Kus see võistlus toimus ja kes olid veel poodiumil
(kumbki sportlastest võitis 2018 OM-il hõbemedali, ka Seefeldi MM-il jagus neile medaleid; üks
küsitavatest osales tol OM-i eelsel võistlusel kodukohas)? Kaks õiget komponenti = 1 punkt
24. Kes tennisemängijatest peitub nende faktide taga?
- 2007. aasta juunioride maailma esireket ja US Openi võitja (ka loomulikult juuniorid)
- oma riigi ainus (nii praegu kui ka kõigi aegade) TOP100 meesmängija
- mänginud 2011. aastal Tallinnas Davis Cupil ja võitnud selles matšis Jürgen Zoppi ja Jaak Põldmat
- üks lühemaid mängijaid (175 cm) meeste profituuril
25. Enne vaheaega üks mõistatuselaadne naljaküsimus. 1990. aastal peeti orienteerumise Jüriöö jooks
(teatevõistlus algas alati 23. aprillil kell 23 ja joosti viis vahetust) Rakvere lähistel Palermos, kus isegi
meistrid tunnistasid, et rada oli öise võistluse jaoks liiga raske. Üks küsijaist tegi kaasa Eesti
Maaviljeluse ja Maaparanduse Instituudi tiimi ankrumehena ja näiteks tema võistkonna kolmanda
vahetuse mees eksles metsas üle kolme tunni. Kui võrdlesin Spordilehest 25 parema tiimi ankrumeeste
aegu, siis selgus, et edestasin seitset. Keskelt läbi pidanuks need mehed olema minust 20-30 minutit
kiiremad, aga ometi polnud see olusid arvestades üllatus. Kuidas sai selline tulemus juhtuda? Kui
vastate, et nad tegid vigu, siis seda kindlasti, aga oli konkreetne põhjus, miks nad vigu rohkem tegid.
Küsimus tundub liiga pikk, aga toodud on kõik vajalikud faktid mõistatuse lahenduseks.

26. Küsitav Soomest pärit mäng sobib igale vanusele ja on kiiresti õpitav. See meenutab paljusid muid
viskemänge, nagu näiteks prantsuse päritolu petanque. Mänguvahenditeks on kasepuust kurnid 1-12 ja
viskepulk. Viskamismängu käigus tuleb koguda täpselt 50 punkti. Kui kukub üks kurn, siis viske
punkti summa = kurni number. Kui kukub rohkem kurne, siis viske punkti summa = kukkunud kurnide
arv. Mängu lõpetab ning võidab mängija, kes saab esimesena TÄPSELT 50 punkti, teistele mängijatele
jääb samal hetkel olev punktisumma. Kui punktisumma läheb üle 50, siis mängija kukub tagasi 25
punkti peale. Eesti alaliidu lühend on EMKL. Mis mäng?
Mängu algasend ja kurnide asetus on sellised:

27. 2014. aasta sügisel toimus Tallinnas Davis Cupi maailmaliiga üleminekumäng, kus „koduväljaku
eelist“ omanud meeskond kaotas 2:3. Põhjus, miks võõrustaja riik ei saanud kodus mängida, peitus
kodumaal toimunus, mistõttu vastased keeldusid mängimast selle riigi territooriumil.
„Koduvõistkonda“ esindas mh 1988. aasta olümpiavõitja ja 6-kordse maailmameistri samanimeline
poeg. Võitjameeskonna liidriks oli tennisist, kes olnud ka TOP10-s. Mis riigid Tallinnas tennist
mängisid? 1 õige = 1 punkt
28. Rio OM 2016 tõi statistikasse esimese naissportlase, kes neljadel järjestikustel mängudel on
võitnud individuaalse kuldmedali. Kes on see neljakordne olümpiavõitja? Samal spordialal, kuid mitte
samas distsipliinis, oli Rios medaliootus ka eestlannal, kuid leppida tuli 13. kohaga, võitjaks tuli Erica
Elizabeth Wiebe. Kui küsitava nime ei tea, võib 1 punkti saada ka spordiala eest.
29. Küsitav (sünd. 1957, pikkus 2.24) on NBA ajaloos edukaim visete blokeerija. Tema keskmine
„kulpide“ arv oli 3,5 mängu kohta, samuti on ta ühel hooajal pannud 456 blokki (s.o. 5,56 mängu
kohta) – mõlemad näitajad on NBA-s senini löömata. 19-s mängus on blokeerinud vähemalt 10
vastaste viset. Valitud aastatel 1985 ja 1989 NBA aasta kaitsemängijaks, NBA All-Star 1989. Kogu
NBA karjääri (1982-93) jooksul mängis vaid Utah Jazzis, mängijanumber 53. Kes on see korvpallur?
Sama perekonnanime kannab ka kahekordne olümpiavõitja (2012, 2016) meilegi kuulsust ja
olümpiamedaleid toonud alal.
30. See jalgpalliklubi loodi 2013 samanimelises väikelinnas (37,5 tuh elanikku), suurte võlgade tõttu
lõpetati tegevus 5 aastat hiljem. Lühikese ajaloo jooksul jõuti tõusta tugevuselt 3. liigast kõrgliigasse ja
sealt välja kukkuda, 09.05.2018 võideti aga riigi (mis viimasel MM-l jõudis 8 hulka) karikas, kuid
mitmetel põhjustel Euroopa liiga kohta klubile ei eraldatud. Linn on asutatud 1500, aastatel 1617-1700
asus Rootsi territooriumil vastavalt Stolbovo rahulepingule. Mis klubi või linn?

NAISED
31. Piltidel on kaks naaberriikidest pärit sportlast, kes lõppenud hooajal tõusid laskesuusatamise
MK-sarjas esile. Vasakpoolne (26) teenis kuus poodiumikohta. Oli üldarvestuses kuues, esikolmikus
pika individuaaldistantsi ja ühisstardist sõidu kokkuvõttes. Parempoolne (22) võitis Anterselva sprindis
karjääri esimese MK-etapi. Mullu Otepääl tuli juunioride maailmameistriks. Tema kodumaal toimus
sel hooajal MK-etapp, vasakpoolse kodumaal on toimunud varem. Kes on piltidel?

32. Kes on pildil olev eesti karateneiu (→↑)? Ta on praegu 21-aastane ning tulnud U18
maailmameistriks (2015) ja U21 Euroopa meistriks (2018).
33. Pildil olev naine (23) eraldas lõppenud talihooajal kaht voodikaaslast. Igatahes tuli ta MK-sarja
kokkuvõttes teiseks, kusjuures esimene ja kolmas olid võistkonnakaaslased, kes väidetavalt hotellis
voodit jagavad. Individuaalselt sai ta tänavu vaid ühe etapivõidu, kuid koguni 6 teist kohta. 2019 MMilt teenis ta kaks pronksi, Pyeongchangi olümpia võistkondlik pronks. Kes?

34. Pildil on koos Heiki Nabiga kuuekordne maailmameister Heli Jalakas (↑), kui mõlemad valiti
Tallinna 2014. aasta parimateks sportlasteks. Mis alal võistleb Heli Jalakas? Püüdke olla võimalikult
täpsed.
35. Sports Illustrated on toonud avalikkuse ette paljude tuntud sportlaste alastipildid, enamasti küll
suhteliselt varjatud kujul. Piltidel poseerib 2018. aasta SI spetsiaalväljaandes USA võimleja (24),
kolmekordne olümpiakuld (kaks võistkondlikku tiitlit ja 2012 vabaharjutuse esikoht). Kes?

36. Mitmes riigis peetakse ralli MM-võistluste kiiruskatseid hooajal 2019? Punkte annab ainult täpne
vastus, sest tegemist on meie jaoks liiga tuntud alaga.

37. Millise spordiala millisel distsipliinil juhivad maailma karikasarja edetabelit Kong ja Kang (kaks
esimest)? Ütleme nii, et ka paljudel Eesti sportlastel on tulnud MK-sarjas Kongi ja Kangiga paremate
kohtade nimel heidelda, aga olümpiamedal sel distsipliinil Eestil veel puudub, MM- ja EM-medaleid
on teenitud. Millise spordiala (1 punkt) distsipliin (2 punkti)?
38. Kunagi küsiti spordimängus jalgpalliklubisid, mis saanud nime reaalselt elanud isiku järgi nagu
Vasco da Gama Brasiilias või Velez Sarsfield Argentiinas. Aga tuleb välja, et ka meie idanaabri
Venemaa kõrgliigas mängib kaks isikunimega klubi, millest üks on küll olnud NSV Liidu ajal palju
laiema kasutusega kui ainult jalgpalliklubi (isegi Eestis olid sellenimelised klubid). Teine klubi on
loodud Dinamo nime all, seejärel kandnud kaua geograafilist nime ja alates 2017. aastast konkreetse
isiku auks/mälestuseks pandud nime. Nimetage need 2 vutiklubi.
39. Lõppenud hooaja suurim staar mäesuusatamises oli Mikaela Shiffrin, kes rekordilisele etapivõitude
arvule lisaks võitis 4 kristallgloobust – suure üldarvestuses ja 3 väikest üksikaladel. Kes olid aga
ülejäänud väikeste gloobuste saajad? Üks neist tuli 2017 maailmameistriks lähedases distsipliinis, teine
aga võitis 2018 OM-il pronksmedali, seda samuti mitte alal, kus sel aastal kristallgloobuse omanikuks
sai. Kes on need kaks naismäesuusatajat, kellele Shiffrini kõrvalt ka ühtteist jagus?
40. Sel sügisel 70-aastaseks saav treener on ainsana võitnud nii Gagarini karika (Magnitogorski
Metallurgiga) kui Stanley Cupi (New York Rangersi juhendajana). Kes?

41. Käesoleval sajandil asutatud jalgpalliklubi, mille logo ja käimasoleva hooaja kodumängude särki
kandvat mängijat näete, tegutseb riigi suuruselt teises linnas. Korra tulnud riigi karikavõitjaks. Mis
linna jalgpalliklubi?

42. Noor daam pildil (→↑) on juunioride MM-i pronks teatesõidus aastast 2005. Aasta enne seda

asus esimesena õrnema soo esindajatest õppima Väike-Maarja päästekoolis. Praegu Päästeameti
ohutusjärelevalve osakonna juhataja. Kes?
43. Kui spordimängudes on juba mitu korda küsitud Kallat ja Fallat, siis ka tennises on olemas sarnane
paar – kaks naaberriikidest pärit mängijat, kes hetkel kuuluvad naiste maailma edetabelis TOP20 sekka
ja nende nimes erineb vaid perekonnanime esimene täht. Kes on need tennisistid?
44. Meie põhjanaabrite juures on üks tuntumaid ja suurimaid orienteerumisvõistlusi Jukolan Viesti
(tõlkes teatejooks), mis toimub juunikuus hilisõhtust varahommikuni ja koosneb .... etapist. See ongi
küsimus: mitu etappi on Jukola Viestil? Kasuks tuleb kultuuriloo tundmine. Tegemist on numbri,
mitte arvuga. Ühe punkti saamise variant puudub.
45. Mis ühendab piltidel olevat nelja sportlast? Nad on kõik sündinud Eestis ja ilmselt ka mitmed
saavutused on samasugused, aga seda me ei küsi. Tähtis on üks saavutusväline fakt, mis neid nelja
seob.

46. Küsitava nime kannab mitteametlik klubi, kuhu kuuluvad maletajad, kes klassikalises males on
võitnud valitsevat maailmameistrit. Hetkel on selles nimekirjas viimasena Shakhriyar Mamedyarov,
kes alistas 2018 suvel Bieli turniiril Magnus Carlseni. Küsime maletajat (1850-1908), kelle nime see
klubi kannab, sest tema ise on selle esimene liige?
47. Poeg Ryanist sai k.a. jaanuaris 32-aastaselt selle NBA klubi (loodud 1989, tänasest koosseisust
mainime Horvaatia koondise üht liidrit Dario Šaric’it) peatreener, vahetades sel ametipostil ootamatult
välja NBA 2011. aasta treeneri Tom Thibodeau. Paar päeva hiljem võideti Oklahoma City Thunderit,
mis tähendas, et temast sai noorim NBA peatreener pärast aastat 1978, kes võitnud oma debüütmängu.
Noormehel võib olla ees pikk ja edukas juhendajatee, sest tema isa Flip (1955-2015) on olnud sama
klubi head coach 1995-2005 ja 2014-2015 ning nimetatud kaks korda (2004, 2006) NBA All-Star
mängus võistkonna peatreeneriks. Mis on treenerite perekonnanimi ja millist NBA klubi on nad
juhendanud/juhendamas? 1 õige 1 punkt.
48. Mitmendal kohal oli Seefeldi MM-i normaalmäe hüpete võitja Dawid Kubacki pärast esimest
hüppevooru? Keeruliste ilmastikuolude tõttu osutus tema tõus võimalikuks, avavooru parimatel ei
õnnestunud tuuleiile üle kavaldada. Eksimine ühe kohaga toob 1 punkti.
49. Eesti ja Soome kergejõustikurekordite võrdlemisel selgus, et kaks seni kehtivat meeste rekordit on
samal alal püstitatud samal võistlusel. Esimene juhtum leidis aset rohkem kui 40 aastat tagasi ja Soome
rekord sündis ümardatult 10 sekundit enne Eesti rekordit. Teisel alal on tegemist üpris värskete
rekorditega, aga soomlane püstitas tippmargi kolm päeva varem. Mõistagi on kõik need neli (2 x 2)
rekordit sündinud tiitlivõistlustel. Mis kergejõustikualadega on tegemist? 1 õige = 1 p.
50. Seda, et olümpiavõitja Erki Nool on pärit Võrust, teavad ilmselt kõik. Nimetage aga ülejäänud
kaks Eesti olümpiavõitjat, kes on sündinud Võrumaal. 1 õige = 1 punkt

VASTUSED
1 kabe
2 tääk
3 Magnus Carlsen, Jakob Ingebrigtsen,
Ada Stolsmo Hegerberg
4 Jevgeni Pašutin
5 Bryan Robson
6 Vassili Ivantšuk
7 Timo Glock
8 Kyren Wilson
9 Sten Olmre
10 läbi aegade noorim olümpiavõitja
11 Vincent Vittoz
12 kodus vähem võite kui võõrsil
13 Dmitri Vassiljev
14 judo
15 Galina Kulakova, František Pospíšil
16 Reunion
17 Garda järv
18 Ultima Thule
19 Rwanda
20 Apeldoorn
21 kaugusvettehüpped
22 Subban
23 Hakuba, Jan Schmid, Akito Watabe
24 Ričardas Berankis
25 küsija alustas etappi valgel ajal
26 mölkky
27 Ukraina, Belgia
28 Kaori Icho
29 Mark Eaton
30 Tosno
31 Paulina Fialkova, Marketa Davidova
32 Li Lirisman
33 Natalja Neprjajeva
34 Field-target laskmine
35 Alexandra Raisman
36 14
37 naiste epee
38 Moskva Spartak, Groznõi Ahmat
39 Nicole Schmidhofer, Federica Brignone
40 Mike Keenan
41 Melbourne
42 Tagne Tähe
43 Kiki Bertens, Elise Mertens
44 7
45 Eesti sportlased, kes esindavad või
esindasid teist riiki.
46 Mihhail Tšigorin
47 Saunders, Minnesota Timberwolves
48 27. kohal
49 10 000 m jooks, 400 m tõkkeid
50 Eduard Pütsep, Aavo Pikkuus

vastavalt male maailmameister, noorim Euroopa meister
kergejõustikus, esimene Ballon d’Or Féminin võitja

sel aastal juhendab Saraatovi Avtodori
nimekaim Bobby Robson
hetkel reitingutabelis 64. kohal (2677)
Soome korvpallikoondise juhtmängijaid on Jamar Wilson
13 aastat ja 86 päeva vana (183 päeva noorem kui M.Gestring)

Nõukogude Liidu suusataja, Tšehhoslovakkia hokimängija

vettehüpped 1 punkt
P.K. ja Malcolm
Leedu esinumber

viidatud persoonid Sergei Bubka ja David Goffin (oli 7.)
naiste maadlus 1 p
kahekordne olümpiavõitja on Ashton Eaton
Slovakkia ja Tšehhi kaunitarid

ka maastikul laskmine
kaks etappi toimub Prantsusmaal, Rootsi ralli ka Norras
vehklemine 1 punkt
Spartacuse ja Ahmat Kadõrovi järgi
vastavalt kiirlaskumises ja alpi kahevõistluses

pronksinaiskonnas veel Eveli Saue ja Sirli Hanni
Holland ja Belgia
Aleksis Kivi „Seitse venda“
Piltidel Helle Aro (Saadlo), Carmel Kallemaa, Natalja
Zabijako, Jaan Ehlvest
Venemaa malelegend
26. koht või 28. koht = 1p
Vainio ja Sellik 1978 EM, Mörö ja Mägi 2016 OM
1924 ja 1976

