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Küsimused: Urmo Kallakas, Märt-Martin Arengu 

 
  

1. Alustame, vaadates ette alanud olümpia-aastale. Võrreldes 2016 OM-iga on 2020 mängudeks 
suurendatud nende spordialade arvu, kus mehed ja naised saavad koos võistelda, 4-lt 12-le. Enamasti 
näevad juba reeglid ette, kuidas võistlejate sooline jaotus peab olema, kuid kahel 2020 Tokyos kavas 
oleval spordialal on see jäetud reguleerimata või on reguleeritud nii, et mõlemad sood on lubatud. 
Millistel spordialadel? 

 
2. 2020. aasta maleolümpia toimub samas linnas, kus see toimus ka 2010. aastal. Selles linnas on Ugra 

nimeline male-akadeemia, mis lisaks maleolümpiatele viimase 15 aasta jooksul olnud võõrustajaks ka 
muudele male suurturniiridele. Linnas on toimunud 2003. ja 2011. aastal ka ühe taliala 
maailmameistrivõistlused. Mis linnast jutt? 

 
3. Alumistel piltidel on kaks Eesti kergejõustikukoondislast, kusjuures vasakul pildil oleva neiu eesnimi 

ühtib parempoolsel pildil oleva noormehe perekonnanimega. Milline ühine nimi (ühel eesnimi, teisel 
perekonnanimi)? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Läbi aegade on mitmeid endiseid tippjalgpalureid või -treenereid rüütliks löödud, kuid möödunud 
kümnendil juhtus see vaid korra, 2018. aastal. Küsitav on esindanud oma maa koondist 102 korral ning 
löönud neis mängudes 30 väravat, kuid veelgi tuntum on ta oma saavutuste tõttu treeneritöös. Kes? 

 
5. Ega muidu polekski seda ratturit põhjust küsida, aga pildil olev härra tuli 

veidi üllatuslikult 2019. aasta oktoobris meeste jalgratta grupisõidus 
maailmameistriks. Kui Flandria ühepäevasõidu teine koht 2018. aastast 
välja arvata, siis muud märkimisväärset tema varasemast karjäärist 
mainida polegi. Kui jalgratturi nimest aimu pole, siis võite õnne proovida ka 
ühe Kristiina Šmigun-Vähi konkurendi nimetamisega. Kellega on tegu? 

 
6. Kui olümpiaprogrammis oleva Rugby Sevens mänguväljakul on korraga 7 

ühe meeskonna liiget, Rugby Union võistlustel (näiteks MM ja Six Nations 
Championship) 15 mängijat ja austraalia jalgpallis 18 mängijat, siis kui mitu 
ühe võistkonna mängijat on korraga väljakul ameerika jalgpallis? 

  



 
7. Kui meeste tennise aastalõputurniir on üle kümne aasta püsinud paigal Londonis, siis naiste analoogi, 

WTA Meistrivõistluste, asukoht on olnud pidevas liikumises, olles toimunud sel sajandil kaheksas 
erinevas linnas. Kui perioodil 2014-2018 peeti WTA aastalõputurniir Singapuris, siis alates 2019. aastast 
toimub turniir vähemalt kümme järjestikust aastat ühes teises Aasia suurlinnas. Selles linnas toimus 
2011. aastal suveuniversiaad ning 2019. aastal ka osake ühe teise spordiala suurvõistlusest. Millisest 
linnast käib jutt? 

 
8. Taliolümpiamängude ajaloos on kolm sportlast võitnud ühel ja samal distsipliinil medali vähemalt viitel 

järjestikustel taliolümpiamängudel. Nendest kaks on kelgutajad Armin Zöggeler ja Georg Hackl. Kes aga 
on kolmas sportlane, kes võitis oma medalid ühelt konkreetselt distsipliinilt vahemikus 1992-2006? 
Need viis medalit ei jäänud sellele sportlasele olümpiamängudelt ainsateks.  

 
9. Milline korvpallivõistkond, mille nimi tähistas üht 1944. aastal asutatud ettevõtmist, domineeris 

1980ndate Eesti meeste korvpallimeistrivõistlusi, võites vahemikus 1980-1990 üheteistkümnest tiitlist 
koguni kaheksa? 

 
10. Küsime pildil olevat oma riigi esimest olümpiavõitjat, kes saavutas 

kuldmedali 1896. a Ateena olümpiamängudel tõstmises (lisaks 
kuldmedalile kahe käega tõstmises saavutas ta ka hõbemedali ühe 
käega tõstmises). Mitmekülgne sportlane võistles samadel 
mängudel ka laskmises (vabapüssis 300m distantsil 3. koht), 
sportvõimlemises (köieronimises 4. koht) ning kettaheites ja 
kuulitõukes (4. koht). Temaga identse ees- ja perenimega 
kaasmaalane on juhendanud üht taasiseseisvumisejärgset Eesti 
pallimängukoondist. 

 
 
 
 
 

11. 16. juuli-10. august 2019 toimus 7. korda ühel spordialal võistlus nimega International Champions Cup 
(ICC), võitjaks tuli võistkond Portugalist. Kokku osales turniiril 12 võistkonda ning võistlused toimusid 
Hiinas, Suurbritannias, Rootsis, Singapuris ja USA-s. Millisel spordialal see võistlus toimus? 

 
12. Küsime selle 1973. aastal sündinud meesterahva 

nime (vt pilt), kelle seni edukaimad spordiga 
seotud aastad on olnud 2010-2013 ning kelle 
abikaasaks alates 2015. aastast on endine Spice 
Girl Geri, neiupõlvenimega Halliwell. 

  



13. Sõudmine - sõudespordi haru, kus võisteldakse kitsatel, liikuvate istmete ja väljaspool parrast 
asetsevate ......idega paatidel 

Aerutamine - sõudespordi haru, kus võisteldakse süstadel või kanuudel, kusjuures aerud ei ole kinnitatud ......i 
külge 

Mis sõna käib punktiirile? Sama nime kannab üks 20. sajandil ohtralt pärjatud Eesti sportlane. 
 
 

14. Golfi Ryder Cup sai alguse 1927. aastal. Pikalt mängiti ainult USA ja Suurbritannia väljakutel, alles 32. 
korral, aastal 1997, mängiti karikale ühes mandri-Euroopa riigis. Rada on üks Euroopa tuntumaid, 
võõrustades vahemikul 1988-1996 ja 2002-2008 ka prestiižset Volvo Masters'it. Mis rajast käib jutt? 
Õige riigi nimetamisel saab 1p. 

 
 

15. Kui eestlastel on olnud Veerpalu pöid, Šmiguni rangluu ja 
nüüd Kirdi õlg, siis üks teine rahvas valutas 2002. aastal 
südant korraga kahe sportlase metatarsal-luu üle (vt pilt). 
Mõlemad sportlased on sündinud 1975 ja nende 
saavutused on osaliselt kattuvad. Kes on need kaks 
sportlast? 1 õige, 1 punkt 

 
 

 

16. Kergejõustiku MM-i väljakualadel on läbi aegade vaid kaks 
riiki, kokku kolmel korral (2x mehed, 1x naised), 
saavutanud kolmikvõidu. Huvitaval kombel on see 
juhtunud ühel ja samal väljakualal. Millisel? 

 
 

17. Soomlaste suusahüppe traditsioonid ei vaja tutvustamist, kuid nüüd juba aastaid on nende hüppajate 
tulemused vaid hale vari kunagisest hiilgusest. Äsja lõppes nelja hüppemäe turnee ja seetõttu küsimegi 
- kes on viimane Soome suusahüppaja, kes turneel etapivõidu võttis? Juhtus see 2013-14 turneel 
Innsbruck'is ning tegu on ka seni viimase korraga, mil Soome suusahüppaja MK-etapi võitis. MK-sarjas 
on küsitava kontol kokku 8 etapivõitu ja 1 üldvõit. 

 
 

18. Kes on võitnud enim MotoGP/500cc etappe ilma maailmameistriks tulemata? Küsitava mehe kontos on 
236 starti ja 31 võitu, mis tõi talle 3 MM-hõbedat ja 3 MM-pronksi. Kogu karjäär suurimate 
kuubikutega sarjas möödus tal Repsol Honda Team'is. 

  



19. Küsime pildil 
olevate meessoost 
isikute ühist 
perekonnanime. 
Üks neist valiti oma 
spordiala 20. 
sajandi parimaks 
(Eestis). Teine on 
avalikkusele vähem 
tuntud, kuid just 
tema oli 2017. 
aasta novembris 
pukikohtunikuks 
Saku Suurhallis 
toimunud Kanepi-
Kontaveidi 
tennisematšil. 

 
 

20. Heino Heinaste, Linda Kepp, Tõnu Lepik, Uno Palu, Heino Puuste, Virve Roolaid. Millise täieliku ja 
lõpliku nimekirjaga on tegemist? 

 
21. Küsime üht ilusat eestikeelset sõna. ÕS annab sellele sõnale kolm erinevat tähendust, kaks neist 

spordiga seotud. Ühe spordiga seotud tähenduse kohta võiks öelda, et olümpiamedalit enam nii ei 
võida. Teise, ka spordiga seotud tähenduse kohta võiks öelda, et meistrid nii ei kaota. Kolmas, 
spordiväline tähendus aga tähistab isikut, keda kõik teavad, aga suur enamus ehk ise kunagi näinud 
pole. 

 
22. Eesti spordi järelkasvu nimel teeb tööd Audentese Spordigümnaasium. Küsime nii ametisolevat kui ka 

talle eelnenud direktorit. Ametisolev mees on kunagine korvpallur, 204cm pikk, Eesti koondises 1997-
98, Eesti meister 1994 Tallinna ASTO ja 2002-2003 Tallinna Kalevi ridades. Eelmine direktor, 
kergejõustiklane, on küll märksa lühem, vaid 183cm, kuid viiekordne Eesti meister ning kaks korda 
käinud MM-il (kohad 16 ja 24), kolm korda EM-il (kohad 9, 14 ja 21) ja spordigümnaasiumi asemel juhib 
nüüd Golden Club'i (endine Tere tennisekeskus). Nimeta need isikud (1 õige, 1p). 

 
23. Küsimus raamatusõpradele. Eesti olümpiaraamatute uhkes rivis on paar anomaaliat – kahel korral on 

iseseisvuse taastanud Eestis juhtunud, et samade mängude kohta on välja antud kaks konkureerivat 
raamatut; loomulikult ei pea me siin silmas ajaloolise 1936. aasta raamatu hilisemat kordustrükki. 
Milliste kahtede olümpiamängudega niimoodi juhtus? 

 
24. NBA-s on parima kaitsemängija auhinda (Defensive player of the year) välja antud alates 1983. aastast. 

Enamikel kordadel on selle tunnustuse võitnud palju viskeid blokeerivad keskmängijad ning vaid ühel 
korral on parimaks kaitsemängijaks valitud mängujuhi positsioonil mängiv korvpallur. Kes on see 
legendaarne mängujuht, kes valiti hooaja parimaks kaitsemängijaks 1996. aastal ning saavutas oma 
ainsa NBA tiitlivõidu 2006. aastal? 

  



 
25. Ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustelt on Eesti läbi aegade võitnud 12 medalit. Nendest 12-st 

medalist 11 on toonud kolme peale Indrek Sei, Triin Aljand ja Martti Aljand. Kes eestlastest on võitnud 
veel ühe lühiraja ujumise EM medali, seda 2009. aastal 50m rinnuliujumises? 

 
26. Kes on vasakpoolsel pildil olev pikaaegne Rootsi koondise peatreener?  

 
 

27. Kes on see parempoolsel pildil olev 
mees mikrofoni ja juhtmega, kes, oma eelkäijatest oluliselt vähem piinlikkust tekitavalt, paljud 
kergejõustikumaailma superstaarid MM-il oma pihtide vahele võttis?  

 
28. Umbes kuu aja pärast toimuvad Pärnus ühe spordiala neljakümnendad maailmameistrivõistlused. Selle 

spordiala MM-i korraldatakse igal aastal, Eestis viimati 2016. aastal. Kohale oodatakse ligi 150 
sportlast. Kõrgetele kohtadele võiks eestlastest neil võistlustel pretendeerida teiste hulgas Boris 
Ljubtšenko ja Raul Mihkel Anton. Mis spordialaga on tegemist? 

 
29. Kui eelmisel aastal küsisime Eesti sportlase välistreenerina Tiidrek Nurme ja Kaur Kivistiku treenerit 

Mark Mischi, siis tänavu sooviks teada, millise Eesti olümpiasportlase treener on juba 2 aastat olnud 
itaallane Angelo Mazzoni? Härra on omas valdkonnas täielik tipptreener, olles varasemalt treeninud nii 
Itaalia, Šveitsi kui Venemaa oma ala tippe. Samuti on ta võitnud ise 3 OM-medalit (2 kulda) ning 9 MM-
medalit (3 kulda). Kes on see Eesti sportlane?  

 
30. VIIGILAHUTUSKÜSIMUS! Teatavasti jooksis Eliud Kipchoge 2019. aastal maratonis välja aja 1.59,40, 

mida küll ametlikuks maailmarekordiks ei kinnitatud. 1990. aastal lõi spordi-füsioloog Michael Joyner 
ühe matemaatilise mudeli (vt pilt), millega arvutas välja inimvõimete piiri, ehk siis minimaalse aja, 
millega inimene peaks suutma maratoni läbida. Mis oli hr Joyner’i valemi tulemuseks? (+/-30sek 2p, +/-
120sek 1p) 

 
  



31. 2020 jalgpalli EM kvalifikatsioon on läbi ning on selge, milline UEFA liikmesorganisatsioon on enim 
kordi püüelnud EM-ile, ent pole sinna jõudnud ning milline UEFA liikmesorganisatsioon esindab 
suurima rahvaarvuga riiki/territooriumi, mis pole kunagi EM-ile jõudnud. Ehk siis küsime kahte erinevat 
riiki/territooriumi, mõlemad praegused UEFA liikmed. Vihjed: esimene on üritanud kvalifitseeruda 
ebaedukalt juba 15 korda, FIFA ranking'us 98. (31.12.2019), Eestiga kohtunud kolm korda (Eestil 2 võitu 
ja 1 viik); teise rahvaarv on 18,6 miljonit, FIFA ranking'us hetkel 118. (31.12.2019), Eestiga kohtunud 
samuti kolm korda (Eestil 2 viiki ja 1 kaotus). 

 
32. Küsime üht vormelirada (vt pilt). Tuntumatest võitjatest nimetame Ayrton Senna (1983) ja Michael 

Schumacher (1990). Mis rajaga on tegemist? 
 

33. Okupatsiooniajal võitsid eestlased N.Liidu koondises tõstmise OM, MM, EM võistlustelt ohtralt 
medaleid, kokku 31 (loetud nii mitmevõistlus kui üksiktõsted). Neist 31-st 28 võitis loomulikult Jaan 
Talts. Kes võitis ülejäänud 3? 

 
34. Käimasoleval hooajal antakse mäesuusatamise MK-sarjas nii meestele kui naistele välja 6 väikest 

kristallgloobust, varasema viie asemel. Mille eest antakse tänavu esmakordselt välja uus, kuues väike 
karikas? 

 
35. On ka mälumängudest läbi käinud, et Maria Sharapova on viimane naine, kes saavutanud tennises 

karjääri suure slämmi ehk on võitnud üksikmängus kõik neli erinevat suure slämmi turniiri vähemalt 
ühe korra. Kuna tal on aga kokku 5 suure slämmi turniiri võitu, siis küsimegi, et millise neljast turniirist 
on Maria Sharapova võitnud kahel korral? 

 
36. Meenutame ka värskelt lõppenud spordiaasta parimaid. Millisel spordialal valiti 2019. aasta parimateks 

sportlasteks Ken Pähn meestest ning Kristel Kopel naistest? Aasta treeneriks valiti Jaanus Kallion ning 
aasta võistkonnaks MM-valikturniirilt finaalturniirile pääsenud ja ohtralt emotsioone pakkunud Eesti 
naistekoondis. 

  



37. Alumisel pildil poseerib Vjatšeslav Krasilnikov, kes on omal spordialal viimaste aastate maailma 
parimaid. Ta on 2016 OM 4., 2016 EM-hõbe, 2017 MM-pronks, 2019 MM-kuld ja 2019. aastast on ette 
näidata veel muidki olulisi võite. Sportlasel on otsene seos ka Eestiga. Mis spordiala kunn on Vjatšeslav 
Krasilnikov? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Millise naisterahva nime kandis Sotši OM-i murdmaa- ja laskesuusatamise staadion (vt ülemine 
parempoolne pilt)? Naisterahva nimi on ka Eestis üsna populaarne (01.01.2019 seisuga 3168-l naisel) 
kuid olümpiamängudel on sellenimelisi eestlasest naisi käinud vaid üks, Rio 2016 mängudel. 

 
39. Mõned nädalad pärast 1936. aasta Berliini olümpiamänge korraldati Saksamaal ühe olümpiamängude 

programmi mitte kuulunud spordiala võistlused. Kutsuti 30 riigi esindusi, kuid kohale saabusid 
võistlema vaid seitsme riigi sportlased. Kui vahetult enne võistluste otsustavaid momente oli juhtimas 
Saksa esindus, informeeriti sellest ka riigipea Hitlerit, kes isiklikult soovis Saksa esindust autasustada 
ning seetõttu võistlustele kohale kiirustas. Juhtus aga nii, et võitjaks tuli hoopis inglaste esindus, 
mistõttu olla Hitler vihahoos käskinud autojuhil tagasi pöörduda ja jättis autasustamise kohaliku 
alaliidu juhi läbi viia. Millise spordiala võistlustel selline lugu juhtus? 

 
40. Milline klubi on viimased 4 järjestikust hooaega võitnud Naiste UEFA Meistrite liiga turniiri? Klubi 

suurimaks staariks on 2018. aastal maailma parima naisjalgpalluri tiitli võitnud Ada Hegerberg. Samal 
klubil on meeste arvestuses parimaks saavutuseks jäänud Meistrite Liigas poolfinaali jõudmine 2010. 
aastal, küll aga on võidetud 7 oma maa meistritiitlit. 

 
41. Kui väravavaht Pekka Rinne äsja NHL'is värava viskas, pidid mälumängutegijad oma samasisulise 

küsimuse kiiresti välja vahetama. Küsime nüüd hoopiski NHL'i väravavahti, kel kirjas enim 
resultatiivsuspunkte - väravaid ta visanud pole, kuid resultatiivseid sööte andis ta karjääri jooksul 48. 
Küsitav ameerika hokimees võitis 18-aastasena 1984. aastal, oma esimesel hooajal, kohe parima 
väravavahi auhinna Vezina Trophy. Muude vähemate saavutuste kõrval on ta karjääri tipphetkedeks 
kaks meistritiitlit Pittsburg Penguins'iga 1990-ndate alguses ja hõbe USA koondisega Salt Lake City's. 
Kes on see resultatiivseid sööte jaganud väravavaht? 

 
42. Elame ajal, mil peatselt ollakse otsustamas, kas Eesti jääb igavesse talve- või suveaega. Kui mitmest 

erinevast (täna kehtivast) vööndiajast on tulnud meie olümpialaste kuldmedalivõidud? Arvestame 
võitudena kõiki – individuaalne ja võistkond, mehed ja naised, suvi ja tali, Eesti ja võõras vormis. 

  



43. Igal WRC ralli etapil on viimaseks kiiruskatseks punktikatse, mille kiireimatel on võimalik teenida MM-
sarja boonuspunkte. Kuna punktikatset näidati möödunud hooajal nii ETV-s kui Kanal12-s, siis ehk olete 
märganud ettevõtet, mis oli möödunud ja on ka tänavusel hooajal punktikatse nimisponsoriks? 
Tegemist on 1955. aastal asutatud õlifirmaga, millest tänaseks on saanud suurim sõltumatu õlitootja 
Euroopas ning nende õlisid võib osta ka Eesti tanklatest. 

 

 
44. Ülemisel parempoolsel pildil on 37-aastane Šveitsi esindav Eritrea päritolu pikamaajooksja, 2016. aasta 

poolmaratoni Euroopa meister ning 2018 EM-i maratoni hõbe. Sama perekonnanime kannab 
tänavusest hooajast üht inglise tippklubi esindav 22-aastane jalgpallur, kes möödunud hooajal lõi 
Inglismaa esiliigas Aston Villa eest 25 väravat ning on tänavusel hooajal skoorinud juba kahekohalise 
arvu väravaid. 

 
45. Jõusaali ja fitnessi harrastajate seas üheks armastatumaks, aga oma raskuse tõttu ka vihatumaks 

harjutuseks on burpee, mida eesti keeles nimetatakse tihtipeale ka kosmonaudiks. See harjutus treenib 
kogu keha ning lisaks tagab ka hea kardiovaskulaarse treeningu. Burpee on harjutus, mis ei vaja 
mingisugust varustust ning mida on võimalik teha pea kõikjal. Millisest kahest elemendist, mida 
burpees sooritatakse tempokalt vaheldumisi, see harjutus koosneb? (1 õige 1p) 

 
46. Küsitav on NBA ajaloos ainuke mängija, kes valitud NBA tähtede mängule kõikidel hooaegadel kui ta 

mängis NBA-s. Neid tähtede mänge sai ta kokku 8. Küsitav on ka Blake Griffini kõrval ainuke rookie, kes 
on viimase 20 aasta jooksul tähtede mängule pääsenud. Kes? 

 
47. Eelmise aasta meeste võrkpalli Eesti meistrivõistluste otsustavates mängudes lõi särama 21-aastase 

brasiillase täht, kui ta poolfinaalseerias tõi Pärnu VK-le keskmiselt 26 punkti mängus ning finaalseerias 
koguni keskmiselt 29 punkti mängus. Millist kolmetähelist perekonnanime kannab see 
diagonaalründaja, kes suvel teenis kutse ka Brasiilia B-koondisse ning tänavusel hooajal mängib 
Prantsusmaa meistriliigas Poitiers'i võistkonnas? 

 

48. Pildil on abivahend, mida kasutatakse ühel spordialal millegi kuju 
muutmiseks/korrigeerimiseks. Mis spordialal seda vahendit 
kasutatakse? 

  



49. 2020. aasta Tokyo OM-i purjetamisvõistlustel on kavas ainult 
kaks sellist paadiklassi, mis olid kavas ka 1980-ndal aastal 
Tallinnas. Juuresoleval pildil on tollest ajast pärinev froteerätik, 
küllap paljudele siinviibijatelegi tuttav; küsitavad kaks paadiklassi 
on tähistatud vastavalt A ja B. Mis nime kannab paadiklass A ja 
mis nime B? 2p saab vastuse eest, kus A järel on õige paadiklassi 
ja B järel samuti õige paadiklass nimi; 1p võib teenida, kui 
mõlemad  paadiklassid on õiged, aga A-B valesti valitud. 

 
50. Mis spordiaasta (+/-1a, 1p)? 
● NBA-s võitis Gregg Popovich’i juhendatud võistkond 
● Eesti aasta meessportlaseks valiti kergejõustiklane 
● Eesti aasta naissportlaseks valiti vehkleja 
● NHL-is jäi sel kevadel meister selgitamata 
● Tour de France’i võitjat selle aasta tulemustetabelist ei leia  
● WRC-s tuli meistriks prantslane, Eestisse WRC-etappidelt neli 

poodiumikohta 
 

 
51. Finantsinimeste poolt koostatud mälumängus peab üks küsimus 

ka raha teemal olema. Millise loetletud Suurbritannias toimuva 
võistluse võitja teenib enim auhinnaraha (2019 andmetel)? 

a. Dartsi maailmameister  
b. Londoni jooksumaratoni võitja  
c. Queens Club tenniseturniiri (ATP 500) meeste 

üksikmängu võitja  
d. BMW PGA Championship golfiturniiri võitja, Euroopa 

tuuri osavõistlus  
e. Snuukri maailmameister 

  
 

52. Millise kergejõustiku olümpiaala tänaseni kehtiv maailmarekord on püstitatud kalendriaastal kõige 
varem? Vastata nii distsipliin kui sugu. Vihje: tegu pole käimisega. 

 
53. Järjest enam populaarsust koguv rallikrossi MM-sari jõuab alanud aastal uude riiki, kus juuli keskel 

sõidetakse MM-etapp. Uus rallikrossirada asub Hermann Tilke poolt disainitud ringraja kõrval, kus 
järgmisel hooajal sõidetakse esimest korda ka DTM-sarja etapp. Sinna riiki laienemist tingib ka asjaolu, 
et üks seda riiki esindav sportlane on endine kolmekordne rallikrossi Euroopa meister ning möödunud 
aasta MM-sarja viies mees. Mis riigist on jutt? 

 
54. Mitmeid USA presidente on peetud sportlikeks ning seda oli ka 34. president. Noorpõlves, õppides 

West Point'is kadettide koolis, oli ta paljutõotav ameerika jalgpalli linebacker. Kord mängisid kadetid 
Carlisle'i Indiaanlaste Tööstuskooli õppuritega, kelle ridades ka Jim Thorpe, jalgpalli. Tulevane 
president, ambitsioonikas noorsportlane, olla üritanud Thorpe'i mängu sees maha joosta, kuid too 
olevat seisnud kui kalju. Väidetavalt, vähemalt tollest matšist 2008. aastal kirjutatud raamatu kohaselt, 
olla just siis tulevane president oma sportlikest ambitsioonidest loobunud ning otsustanud muud 
moodi elus läbi lüüa. Millisest presidendist on jutt? 

  

 

B 

A 



 

55. Ühe profivõistkonna fännid leidsid 2019. aastal innustust lastelaulust „Baby Shark“ ning aitasid selle 
laulu ja vastavate tantsuliigutustega (vt pildid) oma võistkonna suurtele tegudele. Mis võistkonna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Küsime üht kõigi aegade parimat jalgratturist sprinterit (vt 
pilt paremal), kes oma karjääri jooksul saavutas 48 
suurtuuride etapivõitu ning võitis kõigil kolmel suurtuuril 
ühe korra ka parima sprinteri tiitli. Paljude tema võitude 
juures võib suurimaks lugeda 2005. aasta Milan-San Remo 
klassiku võitu, kuid kindlasti jäävad tema karjääri 
ilmestama ka mitmed karistused ja süüdistused 
dopinguteemadel.  

 
57. Kui sir Stirling Moss’il on enim F1 etapivõite ilma 

maailmameistriks tulemata, siis kes hoiab sarnast 
positsiooni parimate stardikohtade arvestuses? Küsitav 
Prantsuse härrasmees sõitis küll 18-l korral välja õiguse 
startida parimalt stardikohalt, kuid esimesena finišisse 
jõudis ta vaid 7-l korral ning parimaks hooajaks jäi 1983. 
aasta MM-arvestuse kolmas koht. Kes? 

 
58. Millist riiki esindasid kaks tennisisti, kes kohtusid omavahel viimatises sama riigi esindajate vahelises 

meeste tennise suure slämmi turniiri üksikmängu finaalis? 
 

59. Milline Euroopa riik on läbi aegade võitnud kõige rohkem iluuisutamise maailmameistrivõistluste 
medaleid? Näiteks meeste üksiksõidus on sel riigil 53 medalit, millest 22 kuldsed ning naiste 
üksiksõidus 36 medalit, millest 7 kuldsed. Medalid jäätantsus aga puuduvad sootuks. 

 
60. Lõpetuseks muusikaküsimus – mis on laulu pealkiri ehk kellest käib jutt? 

The Main Shot Blocka! 
Meie oma Ibaka! 

Las see mäng vahel lappab! 
Korvi all 1-1, kõik saavad tappa! 

Mängus 5 koppa 
Paar punkti kui joppab 

You just can't stop! 
Veideman, söötu ja räuh! Alley-Oppa! 



Pääsküla Spordikilb 11.01.2020

VASTUSED
1 Ratsutamine ja sõudmine (Roolijaga 8-se roolijaks võib olla nii mees kui naine) (MMA) 
2 Hantõ-Mansiisk (UK)
3 Kelly (Kelly Nevolihhin ja Adam Kelly) (UK)
4 Kenny Dalglish (UK)
5 Mads Pedersen (lisavihje Hilde Pedersenile) (UK)
6 11 (UK)
7 Shenzen (UK)
8 Claudia Pechstein (UK)
9 Tallinna Standard (UK)

10 Viggo Jensen (UK)
11 Jalgpall (klubidevaheline hooajaeelsete sõprusmängude turniir) (UK)
12 Christian Horner (Red Bull'i F1 võistkonna juht) (MMA)
13 Tull (MMA)
14 Valderrama (Hispaania) (MMA)
15 David Beckham, Gary Neville (MMA)
16 Kaugushüpe (riikideks USA (1983, 1991) ja Venemaa (2007)) (MMA)
17 Anssi Koivuranta (kõik muud saavutused kahevõistluses)(MMA)
18 Dani Pedrosa (MMA)
19 Bramanis (Riho-Bruno ja Arbo-Karl) (MMA)
20 NL-i koondises EM medalivõitjad (MMA)
21 Karjapoiss (MMA)
22 Priit Ilver, Marek Kaleta (MMA)
23 1996 Atlanta, 2004 Ateena, 2006 Torino (MMA)
24 Gary Payton (UK)
25 Jane Trepp (UK)
26 Wolfgang Pichler (UK)
27 Ragnar Kaasik (UK)
28 Talisurf (UK)
29 Erika Kirpu (UK)
30 1.57,58 (MMA)
31 Luxemburg, Kasahstan (MMA)
32 Macau (MMA)
33 Karl Utsar (MMA)
34 Paralleelalad (UK)
35 Prantsusmaa lahtised (UK)
36 Saalihoki (UK)
37 Rannavõrkpall (treener Rivo Vesik)(UK)
38 Laura (Laura Nurmsalu) (UK)
39 Golf (UK)
40 Olympique Lyon (UK)
41 Tom Barrasso (MMA)
42 9 (Salt Lake City, Mexico City, Montreal, Lääne-Euroopas mitu, Helsingi, Moskva, Peking, Seoul, Sydney)(MMA) 
43 Wolf (UK)
44 Tadesse Abraham (jalgpallur Tammy Abraham)(UK)
45 Kätekõverdus ja üleshüpe (UK)
46 Yao Ming (UK)
47 Chizoba Neves Atu (UK)
48 Piljard/snooker (kii otsa korrigeerimise vahend) (UK)
49 A - 470, B - Finn (MMA)
50 2005 (MMA)
51 d) (UK)
52 Meeste teivashüpe (15.02.2014. 2000a muudeti IAAF’i reeglit 260.18a, mis lubas edaspidi ka sisetingimustes püstitatud rekordeid)(MMA)
53 Venemaa (UK)
54 Dwight Eisenhower (MMA)
55 Washington Nationals (UK)
56 Alessandro Pettachi (UK)
57 Rene Arnoux (MMA)
58 Hispaania (Nadal vs Ferrer, 2013 Prantsusmaa lahtised) (UK)
59 Austria (UK)
60 Bamba Fall (UK)

Küsimused: Urmo Kallakas (UK) ja Märt-Martin Arengu (MMA)


