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1. Kes (1873-1933) on pildil? Urmas Oljumi ja Jaak Valdre uurimis- ja avastustöö 

tulemusena ilmus küsitav eestimaalastest olümpiamedali võitjate nimistusse. Võitis 

1912. aasta Stockholmi olümpiamängudel purjetamises 10m klassis meeskondliku 

pronksmedali. Lisaks võitis Eesti esimestel malemeistrivõistlustel pronksmedali.  

 

2. 2010.aasta taliolümpiamängude korraldamiseks laekus ROK-ile kaheksa 

sooviavaldust. Nende hulgas oli ka ühe väikeriigi ainsa linna ehk pealinna oma. 

Millise riigi? 1278. aastal rajatud riigi 78 000 elanikust kolmandik elabki 

pealinnas. Olümpiamängudel debüteeris 1976 Innsbruckis, medalid siiani puuduvad, peamised 

harrastatavad alad on  mäesuusatamine ja jalgpall. Jalgpallikoondist on viimase kümnendi 

juhendanud peatreener sünninimega Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue.  

 

3. 2019. aasta septembris valiti Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu 

presidendiks teiseks ametiajaks Sebastian Coe; asepresidentideks said 

Nawaf Bin Mohammed Al Saud, Geoffrey Gardner, Sergei Bubka ja 

esimese naisena küsitav 1992. a OM-il 400 m jooksus pronksmedali 

võitnud kolumblanna (pildil). Kes? 

 

 

4. Murdmaasuusatamise MK-l on sel aastal kavas kuuest osavõistlusest koosnev Rootsi-Norra 

suusatuur, algusega Östersundis ja lõpetades Trondheimis. Tuuri reeglite järgi peavad sportlased 

erinevate võistluspaikade vahel liikuma rongiga. Ainult 20. veebruaril suusatatakse vabas stiilis 

ja  ühisstardist Storlienist Merakeri. Mille poolest see neljas etapp (Storlien-Meraker) on 

eriline MK-d silmas pidades? 

 

5. See KHL-i võistkond (logo pildil) kuulutab häbenemata, et nendega on jumal. 

Millise võistkonna logo? Klubi kodulinnas on püstitatud üks Eesti kergejõustiku 

vanemaid siiani püsivaid rekordeid. Meeskonna tuntumaid mängumehi on hetkel 

Aleksander Sjomin.  
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6. Millise linna klubi (pildil) moodustas Kanada esimese rahvuskoondise võrkpallis? 

  

 

7. Kes on see eestlasest purjetamiskohtunik pildil? Tokyo on kolmandaks 

olümpiaks, kus mees õigust mõistma hakkab. Tema perekonnanimi on sama ühe  

spordiala nimetusega omastavas käändes (olümpiaala). On mänginud meistriliiga 

tasemel korvpalli 1992. aastal TÜ meeskonnas.             

 

 

8. Milline Eesti jalgpalliklubi (asutatud 2000. aastal) sai Euroopa 

Jalgpalliliidu poolt 2019. aastal Euroopa parima rahvajalgpalliklubi (Europes 

Best Grassroots Club) valimisel pronksise autasu? Autasu anti üle 13. oktoobril Eesti-

Saksamaa EM-valikmängu ajal, lisaks sai klubi kingituseks 100 jalgpalli.  

 

9. 16.-17. juulil1980 Philadelphias korraldatud kergejõustikuvõistlustel võitsid medali kahe eri 

ajastu staarid, Al Oerter (hõbeda kettas) ja Carl Lewis (kuld teatejooksus, pronks kauguses). 

Tegemist oli boikotivõistlusega, mida tuntakse ka ........ Classic´una. Punktiirile sobib kahest 

sõnast koosnev USA ajalooline sümbol. Leidke sobiv sõnapaar! Vastuseks kõlbab ka sümboli 

eestikeelne vaste. 

 

10. Norra 2019. a krossijooksu meistrivõistlustel võitis naistest 6 km jooksu 

suusaäss Therese Johaug; meeste arvestuses tuli Henrik Ingebrigtseni järel 

teiseks samuti suusataja. Kes? Küsitav on OM-il võitnud kulla (2018 4x10 

km), MM-il kaks kulda (2015, 2017 4x10 km), ta on võitnud kolm MK-etappi 

(ühe ind ja kaks meesk), 20.01.2019 sai ta Otepääl toimunud MK-etapil 15 

km klassikadistantsil III koha.  

 

* Vahemikus1953-63 võideti kaheksa tiitlit. 

* 1959 aasta Pan-Ameerika Mängudel 

debüteerinud Kanada koondis koosneski 

sellest klubist. Hoolimata kapteni traagilisest 

surmast saadi kuues koht.  

* ROK-i algse plaani peale, lülitada võrkpalli 

Rooma OM kavva, kirjutas ajaleht „Vaba 

   Eestlane“: Ei ole võimatu, et meie 

võrkpalliesindus pääseb hea vormi korral 

koguni olümpiale. 

* Samast linnast pärit ja eestlannadest 

koosnenud klubid võitsid kokku seitse tiitlit. 

   (ikka võrkpallis). 

* Selles linnas toimusid 2015.aastal Pan-

Ameerika Mängud. 
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11. Milline spordiala? 

• Rahvusvaheline organisatsioon INWA asutati 2000 aastal soomlase Aki Karihtala poolt, 

kes on ka selle presidendiks. 

• Eesti alaliit moodustati septembris 2003, asutajaliikmeteks olid teiste hulgas ka Mart 

Siimann, Toomas Savi, Mati Alaver ja liidu seni ainus president Rein Randver. 

• Alates 2007 kuulub alaliit EOK-sse. 

• 7. juulil 2019 toimus esmakordselt Eestimaal MK-etapp (Lahemaal Kolgakülas), veel 

toimusid etapid Tiibetis ja Jaapanis. 

• Seda  spordiala kasutasid  hooajaks ettevalmistumisel ühe teise spordiala harrastajad juba 

möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel. 

 

12. Tallinna Mõõga vehklemisturniirid on meie pealinna toonud alati hulgaliselt 

suurvõistluste medaliomanikke. 2019. a 50. juubeliturniiri võitis esmakordselt 34-

aastane rumeenlanna. Kes (pildil)? Võitnud OM-il kulla (2016 naisk) ja hõbeda 

(2008 ind), MM-il kaks kulda (2010, 2011 naisk), kaks hõbedat (2015 naisk, 2018 

ind) ja kolm pronksi (2002, 2011 ind, 2013 naisk), EM-il seitse kulda (2006, 

2008, 2009, 2011, 2014, 2015 naisk, 2013 ind), kolm hõbedat (2008 ind, 2012, 

2013 naisk) ja pronksi (2011 ind)? 

 

 

13. Lisaks olümpiatele kuulutavad riigipead avatuks ka üleilmseid üliõpilaste spordimänge ehk 

universiaade. Nimetage kolm riigipead, kellel on olnud au seda teha kahel korral! Kõik kolm 

on korra kuulutanud avatuks ka olümpiamängud. Üks oli riigipeaks 1975-

2014, teine 1989-2019 ning kolmas juhib riiki siiani. Küsitavatest kaks on 

eurooplased. 

 

 

14. Aafrika on ainus maailmajagu, kus pole peetud olümpiamänge. Pildil 

nähtav linn on kaks korda püüdnud seda tõsiasja muuta. Kandideeris 20-

aastase vahega, mõlemal korral osutus valituks Berliin. Milline Aafrika 

linn (pildil)?  

 

 

 

 

15. Näete Bundesliga tänavuse hooaja koosseisu kõige põhjapoolseima klubi 

mänguvormi. Millise klubi? Saksamaa meistriks on küsitav tulnud neli korda, 

viimati 2004. aastal. Linn on tuntud ka iselaadi muusikute poolest, kelle 

tunnusmeloodiat kuuletegi. 
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16. Olümpiakullad  Antverpenist,Chamonix`st ja Sankt Moritzist, lisaks hõbe Lake 

Placidist. Seega oleks nagu tegemist sportlasega, kes võidutsenud nii suve- kui 

talimängudel enne Eddie  Eaganit. Kas nii on, jäägu teie otsustada. Erinevalt Eaganist on 

küsitav kõik medalid  võitnud ainult ühel alal, olles seeläbi ka ala edukaim 

olümpiasportlane. Kes (pildil)? 

 

17. Millise aunimetuse said mullu märtsis teiste seas ka spordiga seotud inimesed: Ants 

Antson (postuumselt), Darja Saar, Jaak Salumets, Tiit Karuks, Toomas Tõniste, 

Toomas Tõnise ja Üllar Kerde? Vihjeks on kool, mille nad on lõpetanud. 

 

18. Millisel spordialal on võitnud maailmameistrivõistlustel kulla (1983) ja kaks 

hõbedat (1986, 1990) Mongoolia president Haltmaagijn Battulga (pildil)? Küsitaval 

alal on Eesti Vabariigi sportlastest MM-i medali võitnud naistest: Viktoria Kuznetsova 

(pronksi 1998), Anželika Sopp (pronksi 2007, 2008, 2009) ja Anna Ovtšarenko (pronksi 

2017) ning meestest: Aleksandr Fjodorov (hõbeda 2009, 2011 ja pronksi 2008, 2011) ja 

Denis Smoldarev (pronksi 2011)?  

19. Viimase mitte-olümpia ala sportlasena valiti Eesti aasta sportlaseks Ott Tänak 2017. aastal. 

Kes oli viimane mitte-olümpiaala Eesti aasta sportlane enne Ott Tänakut? Samal aastal 

valiti koos küsitavaga aasta meessportlaseks Tiit Sokk, aasta meeskonnaks Eesti 

korvpallikoondis ning aasta treeneriks Jaak Salumets. Küsitaval jäid tollel aastal parimateks 

saavutusteks EM-ilt saavutatud kuldmedal teatevõistluses ning hõbe individuaalalalt. 

 

20. Nimetage male maailmameister, kes lõi omanimelise versiooni mängust (all, 

vasakpoolne pilt)! Soovitas kasutada 10x8 ruudust lauda, tavamalenditele oli lisandunud kaks 

uut vigurit (all, parempoolne pilt), kantsler (sulam vankrist ja ratsust) ja peapiiskop (sulam odast 

ja ratsust). Käiguomadused olid esimesel vankri ja ratsu, ning teisel oda ja ratsu omad. 

Algasendis asusid mõlemad ratsu ja oda vahel, kantsler kuninga ning peapiiskop lipu poolel. 

Tähelepanuväärne, et peapiiskop on ainus malend, mis suudab vastase kuninga üksinda 

matistada! 
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21. Kulturistina võitis 1954  Mr.World, ning 1955, 1957 ja 

1961 Mr.Universe tiitlid. Tema  viimast võitu (1961) Viinis 

nägi pealt üks kohalik 13-aastane noormees nimega Arnold.  

Tegemist on kahekordse tõstmise olümpiavõitjaga (lisaks 

veel 1 hõbe)  ning kuuekordse maailmameistriga. On ainus 

tõstja, kes püstitanud maailmarekordeid neljas erinevas 

kaalukategoorias, kokku 26. Kes on see Arnoldi iidol?  

 

22. Millised kaks riiki? 

• Need on ainsad riigid, kes jäänud kodusel kergejõustiku MMl medalita. 

• Mõlemas riigis on toimunud olümpiamängud, ühes ainult suvel, teises nii suvel kui talvel. 

• Samuti on mõlemas riigis peetud jalgpalli MM-i, ühes nii meestele kui naistele, teises 

ainult naistele. 

• Mõlema riigi jalgpallimeeskonnad on korra tulnud olümpiavõitjaks, naistest on ühel hõbe 

ja teistel kaks pronksi. 

• Rio olümpiaujulast võitsid need riigid kumbki ühe kulla, autoriteks naised. Huvitav on 

see, et mõlemad said teineteise kullavõidust osa  ise samal poodiumil olles. 

• Naiste laskesuusatamises on kumbki riik võitnud kaks individuaalset kulda olümpiatel. 

• Ka suusasprindis on mõlema riigi naissportlane tulnud olümpiavõitjaks. 

 

23. 15. detsembril 2018 avati Eestis küsitava spordiala muuseum; pidulikul avamisel oli kohal 

ala rahvusvahelise föderatsiooni president, Eesti peaminister, Euroopa Parlamendi liige, 

Riigikogu liikmed. Nimetage see spordiala! 1970. aastal toimus sellel alal Eesti-USA 

sõpruskohtumine. 

 

24. Kes on pildil? Lahkus tänavu märtsis meie hulgast pika raske 

haiguse tagajärjel 50-aastasena. Oli ühe spordiala ja ühtlasi ka oma 

riigi esimene olümpiavõitja.  

 

 

 

25. Kõigi aegade suurim raskus, mis inimese poolt ametlikul võistlusel on üles tõugatud, kuulub 

NSV Liidu tõstja Leonid Taranenko nimele. See võistlus toimus 26.11.1988 Austraalias, 

Canberras. Millise raskusega on tegemist (+/- 5 kg – 1 p)? Praegusel inimkraanal Lasha 

Talahhadzel jääb sellest veel natukene puudu. 
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26. Rait Ratasepp pole ainus, kes hullu paneb. Nirmal Purja (pildil), tõusis 

mullusel hooajal kõigile neljateistkümnele kaheksatuhandelisele. Aega kulus 

tal selleks 6 kuud ja 6 päeva, mis oli ka rekord. Varasem samalaadne saavutus 

tehti 7 aasta, 10 kuu ja 6 päevaga.  Alustas 23.04. Annapurnaga ja lõpetas 

29.10. Shishapangmaga. Kui uskuda Wikipediat, siis 22. mail oli ta kell 05.30 

Mount Everestil ning 15.45 juba järgmisel kaheksatuhandelisel. Nimetage 

mäetipp, kuhu Nirmal Purja jõudis 10 tundi pärast Dźomolungmal 

käimist? Tegemist on maailma kõrguselt neljanda mäetipuga. 

 

27. Veel tundmatu suusatajana osales Bondi filmi „Tema Majesteedi salateenistus“ võtetel 

kaskadöörina, kus sai raske kaelavigastuse. 1970 a. tuli Val Gardenas kiirlaskumises 

maailmameistriks, kaks aastat hiljem ka olümpiavõitjaks (kiirlaskumine), Innsbruckis 1976 tuli 

hõbe Franz Klammeri järel. Hiljem on kujundanud kiirlaskumise radasid, nii OM-del, MM-del 

kui MK-del. 1982 osales Pariis-Dakar rallil. Kellest on jutt (pilt all)? 

 

28. Eesti ja Gruusia tunnustatud ühisfilmi ,,Mandariinid“ režissöör Zaza Urušadze suri 7. 

detsembril 2019; tema isa Ramaz Urušadze (1939–2012) võitis küsitaval alal 1964. aastal EM-i 

hõbeda, oli sel alal 1963–1964 NSV Liidu koondise liige. Nimetage see spordiala! 

 

29. Kelle korvpallisärki pildil näete? Küsitav tuli hooajal 1978-79 

keskkooliga osariigi meistriks, ning on selle kooli kuulsaim vilistlane. NBA-

s mänginud pole, aga korvpall on südames siiani. On Chicago Bullsi 

poolehoidja. Tema iseloomustamiseks sobib ka number 44.  

 

 

30. Millistele olümpiamängudele pühendatud lugu? Selle autoriks on Itaalia DJ,  produtsent 

ning laululooja Giorgio Moroder. Küsitavatel mängudel oli medalite arvult edukaim riik 

korraldajamaa, talle järgnesid Rumeenia  ja Lääne-Saksamaa. 
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31. Nagu Gerd Kanterit 2008. ja nii nagu ka Magnus Kirti mullu, ei valitud Euroopa aasta  

kergejõustiklaseks. Küll on aga mõlemad valitud Euroopa kuu kergejõustiklaseks, Gerd kolmel 

ning Magnus kahel korral. Lisaks neile on see au osaks saanud veel kahele eestlasele, üks oli 

parim nii 2013 kui 2018 aprillis, teine 2016 aprillis. Mõlemad on sama ala tegijad ning 

üks neist võistles ka Doha MM-l. Nimetage need sportlased! 

 

 

32. Millisel alal on Lõuna-Ameerika riigile Guyanale toonud ainsa olümpiamedali 

Michael Anthony või Michael Parris (pildil), pronksi 1980. a OM-il Moskvas? 

 

 

33. Pekingi olümpial esindasid rannavõrkpallis üht riiki nn. kodustatud brasiillased. Nagu 

brasside puhul tavaks, olid ka neil kasutusel esineja- või hüüdnimed. Üheskoos  moodustasid 

nende nimed selle riigi nimetuse, mida nad esindasid. Meespaaril rahvusvaheliselt kasutatava 

riigi nime ning naistel riigi emakeelse nime. Mehed tulid neljandaks, naised 

jagasid 17-18.kohta. Millisest riigist on jutt? 

 

 

34. Koolis mängis jalgpalli (kasvas koos Vinnie Jonesiga). Tõsisemalt tegeles 

vettehüpetega, 1990 esindas oma kodumaad Briti Rahvaste Ühenduse mängudel. 

Proovis ka modellindust, kuniks leidis oma kutsumuse. Kes on pildil olev 

vettehüppaja? 

 

 

 

35. 16.02.2019 sai alguse korvpalli VTB Ühisliiga (VTB United League) Kuulsuste Hall, kuhu  

valiti kolm treenerit: Rimas Kurtinaitis, Jevgeni Pašutin ja Ettore Messian ning seitse mängijat: 

Viktor Hrjapa, Andrei Kirilenko, Milos Teodosic, Keit Langford, E. J. Rowland, Jerry Johnson 

ja... Kes, eestlane? 
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36. Pildil on ühe spordiala pioneer terves Nõukogude Liidus. Kes? Temanimelisel 

mälestusvõistlusel 1971. aastal tegi Jaan Talts ühe õhtuga kuus maailmarekordit.  

 

37. ISL (International Swimming League) on 2019 aastal loodud professionaalne 

võistlussari ujujatele, kus omavahel võtavad mõõtu võistkonnad. Tähelepanuväärne 

on see, et varasemalt dopinguga patustanutel sarja asja pole. Koos olümpiavõitjate 

ja maailmameistritega oli võistlustules ka meie Kregor Zirk. Millise võistkonna 

koosseisus ta võistles? Punkti teenite, kui teate riiki kus võistkond baseerub. 

 

 

38. Tuntud ulukite, eriti huntide uurija on kirjutanud raamatud ,,Tuli susi 

soovikusta“ (2005) ja ,,Jaht ja ulukid rahvakultuuris“ (2015); Tartu Riikliku 

Ülikooli lõpetanud mees võitis aastatel 1964–1975 Eesti meistrivõistlustel 

pikamaajooksus individuaalselt kaks kulda, kolm hõbedat ja kaks pronksi. Kellest 

(pildil) on jutt? 

 

39. Hetke kuulsaim Soome suusataja Iivo Niskanen otsustas 2019 aasta kevadel 

vahetada suusafirmat. Mees tagastas suusapargi, jättes endale ainult nn. 

„kullasuusad“, nagu tavaks on. Halva üllatusena nõuti ka need  temalt tagasi, seitse 

aastat kestnud koostöö ei maksnud midagi. Millist suusafirmat „orjas“ Niskanen 7 aastat? 

Eesti keelde tõlgituna tähendab firma nimi ööbikut, kena laululindu. 

 

 

40. Pildil nähtavad 2020. aasta Tokyo olümpiamängude 

medalid disainis Junichi Kawanishi. Juba ammugi võeti 

medalite valmistamisel eriline eesmärk – hankida 

väärismetall medalite valmistamiseks… kust? 
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41. Kolm riiki on taliolümpiamängudelt saanud läbi ajaloo vaid ühe medali. Täna juba küsitud 

Lina Tšerjazova võitis Usbekistanile nende ainsa taliolümpiamängude kulla 1994. aastal 

vigursuustatamises. Millised on kaks ülejäänud riiki? Mõlemad on Euroopa riigid, kes 

talimängude OM-medali võitsid võistkondlikul alal. Üks neist 1968.  aasta OM-il ja teine 1998. 

aastal Naganos. Alad, millel medal võideti, on seejuures erinevad! 

 

42. Eesti Olümpiakomitee on kaheksanda kategooria treeneri 

kutsetunnistuse andnud neljale mehele (Rein Ottoson 2004, Mati 

Killing 2004, Peeter Vahtra 2019 ja Märt Kermon 2019) ja mullu ka 

ühele naistreenerile. Kellele? Küsitav (pildil) on ujumistreener  

(s 1949), kes 1987. aastani kandis perekonnanime Oha.  

 

43. 2019.a.- Ott Tänak võidab Toyotal Tshiili ralli. 2010.a.- 

Sebastian Loeb võidab Citroenil ... ralli. 1999.a.- Didier Auriol 

võidab Toyotal ... ralli. Millised riigid sobivad punktiiridele (2 

riiki), et saaks loetelu rallidest, mis on MM-l kavas olnud vaid korra? 

 

44. Mullu 3. veebruaril surnud Soome suusahüppelegendile Matti Nykänenile oli 

kavas korraldada riiklikud matused, kuid perekond otsustas teisiti. Ajaloo jooksul 

on riiklik matusetalitus korraldatud viiele Soome sportlasele, kellest neli olid 

kergejõustiklased: Hannes Kolehmainen (1956. aastal), Paavo Nurmi (1973. 

aastal), Armas Taipale (1976. aastal) ja Ville Ritola (1982. aastal). Kes oli aga 

viies, 1989. aastal surnud murdmaasuusataja – kõigi aegade esimene Soome 

olümpiamedalivõitja suusatamises, 1924. a pronks 18 km-s (pildil)?  

 

45. All näete pilte sarjast „kaks tilka vett.“ Kui jalgpallurist ilmus raamat „Mina, 

Zlatan“, siis korvpallur on postitanud sotsiaalmeediasse pildi, kus ka tema poseerib 

raamatukaanel, millel pealkirjaks „Ma pole Zlatan“. Seda sellepärast, et liigagi tihti 

peeti teda vutistaariks, eriti Prantsusmaal. Küsitav teenib igapäevaleiba Euroliiga 

klubis ning on mänginud 2011 ja 2013 aasta  EM-finaalturniiridel. Kes on see Bosnia 

korvpallur, Zlatani teisik? Kui nime ei tea, siis punkti saab ka  õige klubi eest. 
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46. Millise riigi kuningat (s. 1959, pildil) tunnustatakse innuka 

spordientusiastina? Ta on Rahvusvahelise Jalgpalliliidu nõukogu liige 

ja kuulub Rahvusvahelise Maahokiföderatsiooni juhatusse ning on 

Aasia Maahokiföderatsiooni president ja Aasia Jalgpalli 

Konföderatsiooni viitsepresident?  

 

 

 

 

47. Pildil on näha  Avco World Trophy`t ehk Avco Cup`i (hokiliiga WHA peaauhind), 

millele mängiti kõigest seitsmel korral (1973-1979). Nimetage klubi, kes on selle 

võitnud kolm korda, sealhulgas ka viimaseks jäänud hooajal! Samanimeline klubi 

mängib praegu NHL-s. 

 

48. NSV Liidu jalgpallur Sergei Salnikov (1925–1984) võitis 1956. a Melbourne’i 

OM-il kuldmedali jalgpallis. Kes on tema kuulus tütrepoeg (tütar Julia Salnikova, 

tennisist ja treener); hetkel üks oma ala paremaid sportlasi maailmas? 

 

49. Võtame ette kolme Balti riigi kergejõustiklaste medalivõidud tiitlivõistlustel (OM,MM,EM) 

iseseisvuse ajal. Eestil on kuuelt alalt 29  (7+13+9), Leedul neljalt alalt 21  (8+6+7) ning Lätil 

seitsmelt alalt 17 (4+8+5) medalit. Tänu Kanteri üheteistkümnele ja Alekna kümnele medalile on 

nii eestlaste kui leedukate edukamaks alaks kettaheide. lätlastest pole keegi üle kahe medali 

võitnud. Millise ala sportlased on enim (5 medaliga) panustanud Läti medalisaaki? 

 

50. Kes räägib? Eile 42. sünnipäeva tähistanud mees on viiekordne Eesti meister ja korra 

võitnud ka Poola karika. Muuhulgas veetnud paar õpinguaastat Pennsylvanias, püha Franciscuse 

nimelises katoliiklikus liberaalsete kunstide ülikoolis. 
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51. Vanahärra oli pikima staažiga spordijuht maailmas. Juhtis üht 

rahvusvahelist spordialaliitu aastatel 1951-1998 ning oli ROK-i 

liikmeks 1963-2006. Veel juhtis Rahvusvahelist Bridžiliitu  (2001-

2006). Tema paljastas ROK-is vohanud korruptsiooni 

olümpialinnade valimistel. Kellest (pildil) on jutt? Kui nimi ei 

meenu, siis õige alaliidu eest saab ka punkti. 

 

 

 

52. Kes tuli novuses (koroona) 2003. aastal esimeseks Euroopa meistriks naistest ja 2018. 

aastal esimeseks maailmameistriks naispaarismängus koos Gerli Averiga? Küsitava 

sugulased on sama perekonnanime kandvad kirjanikud Albert (1925–1997) ja Lembit (1952). 

 

 

53. Millise jalgpalliklubi logo? Londoni lääneosas asuv klubi paikneb praegu 

EFL Championshipi tabeli eesotsas. Põhimõttelisimad madinad peab väljakul 

maha alati samas linnaosas asuvate Fulhami ning Queens Park Rangersiga. 

Inglismaa jalgpalli kõrgeimas liigas mängis aastail 1935-1939. Seejärel 

pendeldanud erinevate liigade vahet kuni 2014. aastani, mil tõusti ja on seni 

püsitud tugevuselt 2. liigas ehk Championishipis. Meeskond on tõeline rahvaste 

paabel, esinduskoosseisu kuulub 12 riigi pallureid, teiste seas rootslasest kapten 

Pontus Jansson, kreeka koondise ründaja Nikos Karelis, Islandi noortekoondise 

väravavaht Patrik Gunnarson jt. 

 

 

54. Jalgpallur näitab, mitmel MM-finaalturniiril on mänginud, saavutus, mida on 

väga raske korrata. Pole välistatud, et sellel suvel võime sama žesti näha uuesti, sest 

tegu on ainsa naismängijaga, kes osalenud kõikidel senipeetud kuuel 

olümpiaturniiril. Brasiilia naiskond on Tokyosse koha juba kindlustanud. Koondises 

on mänginud aastast 1995 (189 mänguga 26 väravat- aug.2019). Kes on see 

ainukordne jalgpallur pildil? Tema mängijanimi tähendab tõlkes sipelgas. 

 

 

 

 

55. Milline riik võitis 2019. a Doha kergejõustiku MM-il oma kõigi 

aegade esimese kergejõustiku MM-i medali? Medalivõitjaks oli pildil olev 

Hugues Fabrice Zango meeste kolmikhüppes.  
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56. Kes on piltidel olevad sama ees- ja perekonnanime 

kandvad isa (s. 1977) ja poeg (s. 2002)? Nad on samal alal 

võitnud kadettide klassis suurvõistluste medaleid, isa: EM-il 

hõbeda (1995), poeg: pronksid MM-il (2019) ja EM-il (2018, 

2019)?  

 

 

 

57. Sõjaväelaste maailmamängudel Wuhanis 2019, tühistati ühel spordialal Hiina sportlaste 

tulemused esimesel alal ja nad kõrvaldati ka edasistest võistlustest. Selgus, et nad olid saanud nii 

korraldajatelt kui pealtvaatajatelt lubamatut abi. Uurimist alustati konkurentide protestide põhjal, 

polnud hiinlased varem millegagi silma paistnud, kui nüüd korraga võidetakse medaleid ala 

tipptegijate ees. Tegemist on mitteolümpiaalaga, selle rahvusvaheline alaliit IOF moodustati 

1961, MM-i peetakse 1966 aastast. 2017 toimus MM Eestis, aasta hiljem Lätis, nagu 

Eurovisiooni lauluvõistlus 15 aastat varem. Millisel alal hiinlased pettust tegid? 

 

58. Millise spordiala, milline distsipliin? 

 

• Esimesel EM-l 1963 Copenhagenis võidab šveitslane Henri Chammartin ühelt alalt nii 

kuld- kui pronksmedali. Hiljem pole tiitlivõistlustel (OM,MM,EM) sellist asja    enam 

juhtunud. 

• Druzhba-84 mängudel võidab Moskva olümpiahõbe Juri Kovshov samal alal kuld- ja 

hõbemedali. 

• 2019 Tallinna MK-l saavutab üks Eesti naissportlane sellel alal teise ja 

kolmanda koha, võidab rootslanna Rose Mathisen. 

 

59. 23.11.1996 oli dueti Sarah Brigthmann-Andrea Bocelli laulu ,,Time to Say 

Goodbye“ esmaettekanne küsitava poksija (pildil) lahkumismatši ajal; ta (s. 1964) on 

tulnud olümpiavõitjaks (1988), maailmameistriks (1989), võitnud maailma karika 

(1985), saanud kolm EM-i kulda ((1985, 1987, 1989), 1990. aastal läks ta profiks, 

võites 32-st matšist 31, 1993. aastal võitis ta poolraskekaalus IBF-i tiitli; 2010. aastal 

mängis küsitav peaosa Uwe Bolti filmis ,,Max Schmelling“. Kellest on jutt?  

 

60. Tänase pika päeva lõpetuseks laulab meile üks äsja 51-aastaseks saanud Keilas 

sündinud 6. kutsetaseme treener. Kes? NSVL noortemeistrivõistlustel saavutanud 

pronksi, kadettide EM-il viienda koha. 
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1. Ernst Konrad Otto Brasche (UO, JV, TT) 

2. Andorra, peatreeneri mängijanimi Koldo (UO) 

3. Ximena Restrepo (JV) 

4. Esmakordselt on start ühes ning finiš teises riigis. Storlien asub Rootsis ja Meraker Norras 

(UO) 

5. Podolski Vitjaz (TT) 

6. Toronto (UO) 

7. Andrus Poksi (UO) 

8. FC Elva (JV) 

9. Liberty Bell Classic ehk vabaduse Kell (UO) 

10. Didrik Tönseth (JV) 

11. Kepikõnd (UO) 

12. Ana Maria Popescu (2015. a-ni Branza) (JV) 

13. Juan Carlos I. (1981 ja 1995 Jaca taliun.-d ning Barcelona OM 1992) Akihito.  (1985 Kobe ja 

1995 Fukuoka suveun.-d ning Nagano OM 1998), 1985 oli veel kroonprintsi seisuses. Vladimir 

Putin.  (2013 Kaasan suveun., 2019 Krasnojarsk taliun. ning Sochi OM 2014) (UO) 

14. Aleksandria (kandideeris 1916. ja 1936. aasta OM-I korraldajaks) (UO) 

15. Bremeni Werder (TT) 

16. Rootsi iluuisutaja Gillis Grafström (UO) 

17. Tallinna Ülikooli sajandi vilistlased (JV) 

18. Sambo (JV) 

19. Kristina Nurk, allveeujuja (TT) 

20. Jose Raul Capablanca (UO) 

21. Tamio „Tommy“ Kono. USA (1930-2016) (UO) 

22. Rootsi ja Kanada (UO) 

23. Kabe, (Ülemaailmse Kabeföderatsiooni president on Janek Mäggi; muuseum avati Nõmme 

Huvikoolis Heinar Jahu eestvedamisel) (JV) 

24. Lina Tšerjazova, Usbekistan. Vigursuustatamise vigurhüpete olümpiavõitja (TT) 

25. 266 kg (Talahhadze 264 kg, Mart Seim 253 kg) (JV) 

26. Lhotse (8516 m) (UO) 

27. Bernhard Russi (Šveits) (UO) 

28. Jalgpall, oli väravavaht (JV) 

29. Barack Obama, USA 44. president (UO) 

30. 1984. Los Angeles (TT) 

31. Maicel Uibo ja Karl Robert Saluri (UO) 

32. Poks (JV) 

33. Gruusia, meesmängijad Geor ja Gia, naismängijad Saka-Rtvelo (UO) 

34. Jason Statham (UO) 

35. Gregor Arbet (JV) 

36. Georg Tenno, kulturismi maaletooja NSVL-s (TT) 

37. Energy Standard, Türgi (UO) 



38. Ilmar Rootsi (JV) 

39. Rossignol (UO) 

40. Kasutatud koduelektroonikast (mobiiltelefonid, arvutid, kodumasinad) leiduvatest  

väärismetallidest (UO, TT) 

41. Rumeenia, kahelises bobisõidus (1968), Taani kurlingunaiskond 1998 (TT) 

42. Siiri Põlluveer (JV) 

43. 2010- Bulgaaria,  1999- Hiina (UO) 

44. Tapani Niku (JV) 

45. Nihad Djedovic, Müncheni Bayern (UO) 

46. Malaisia, kuningas Abdullah (JV) 

47. Winnipeg Jets.  Ülejäänud võitjad: New England Whalers (hilisem Hartford Whalers,1973), 

Houston Aeros (1974,1975) ja Quebeck Nordiques (1977) (UO) 

48. Stefanos Tsitsipas (abielludes Apostolos Tsitsipasega on ema nimeks Julia Apostoli) (JV) 

49. Käimine. J. Dalinš: OM-hõbe 1932, EM-kuld 1934 (mõl. 50 km) A.Bubenko: OM-pronks 

1936  (50 km) A.Fadejevs: OM-hõbe 2000 (50 km), EM-hõbe (20 km)(UO) 

50. Tanel Tein (TT) 

51. Marc Hodler (Šveits),  1951-1998 oli FIS-i president (UO) 

52. Andrea Uustulnd (JV) 

53. Brentford FC (TT) 

54. Formiga, kodanikunimega Miraildes Maciel Mota (UO) 

55. Burkina Faso (JV) 

56. Richard Karelson (Kreeka-Rooma maadlus) (JV) 

57. Orienteerumine (UO) 

58. Ratsutamine, koolisõit (UO) 

59. Henry Maske (JV) 

60. Rauno Pehka (TT) 

 


