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1. 1979. Aasta suvel võitis see vaevu koolipingist tõusnud 188 cm pikkune multitalent üllatuslikult
kaugushüppepronksi üleliidulisel rahvaste spartakiaadil, saades kirja igati korraliku tulemuse 8.03.
Muidugi ei jäänud see kaugeltki küsitava ainsaks suurte võistluste medaliks, ehkki järgmise aasta Moskva
olümpiale ta ei pääsenud. 1984. aastal valiti hea põrkega mees aga ära NBA draftis (ja mine sa tea,
milliseks kujunenuks maailma korvpalliajalugu, kui ta soostunuks tõesti liituma teda valinud Chicago
Bullsi ning Bullsi poolt samal aastal valitud Michael Jordaniga...) Kes on see tänane Houstoni ülikooli
kergejõustikutreener?

2. Pildil vallatleb üks 2020. aasta Champions League’i võitjaid ning Bundesliga kalleim ost läbi aegade. Ta
on ka maailmameister ja Tallinnas peetud UEFA SuperCupi võitja. Koos vennaga moodustasid nad samal
2018. aastal huvitava duo, kuna vanem vennastest võitis Europa League’i, noorem aga Champions
League’i. Aga on olnud ka kehvemaid hetki, kus üks neist andis alust sanktsioonidele, mille kohaselt võis
see peadpidi anumasse pugenud vutiäss oma endisele tüdruksõbrale läheneda vaid kuni poole kilomeetri
kaugusele. Kes on pildil?

3. Enne kui läheme taliolümpia lainele, vaatame üle Tokyo suveolümpiamängudel võistelnud Eesti
sportlased. See Tartus sündinud spordimees (vt pilt ülal) sai 2014. aastal 10-kuulise dopingukaristuse, sest
põrus trimetasidiiniga (keelatud medikament, mis veel 2013 oli lubatud). Tema karjääri üks tipphetki oli
ilmselt 2016. aastal Siguldas võidetud EM-kuld. Kes on see Raplamaa parim meessportlane (2019)?
4. Hiina sportlane Li Jiajun selles põnevas võistluses lõpuks diskvalifitseeriti, korealane Ahn Hyun-soo pidi
leppima 4. kohaga, pronks kuulus kanadalasele Mathieu Turcotte’le, hõbeda pälvis ameeriklane Apolo
Anton Ohno, kuid kes võitis ajaga 1.29,109 kuldmedali? (Õige riik annab 1 punkti)
5. Hyundai i20 … Rally1 on masin, millega meie Ott tänavu MM-il osaleb. Selle mudeli täpsest nimest on
puudu üks täht, mis viitab ägedamale ja sportlikumale seeriale. Tähe etümoloogiliseks taustaks on
pakutud kolme varianti: sama tähega algab Korea maakonna nimi, kus asub Hyundai peakorter; sama
tähega algab ringraja (ja selle tuntuima osa) nimi, mis asub firma Euroopa tehnilise keskuse lähistel ning
on tähtsaks katsepolügooniks. Ja kolmandaks viitavad selle tähe kujundus ja logo ühele kiuslikule ralliraja
elemendile. Mis täht see on?
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6. 1924. aastal Saaremaal, Pöides sündinud Dorothea Kress von Seck on arvatavasti esimene Eestist pärit
naissportlane, kes võistles suveolümpiamängudel. 1952. aastal Helsingis esindas ta kergejõustiklasena
Saksamaad ning sai tubli 11. koha. Kuigi Kodu-Eestis oli meil samal ajal sportlane, kes tegi samal alal
isegi paremaid tulemusi ning võitis NSVL mv medaleid, siis teda olümpiale ei võetud. See võistlusala
võideti Helsingis maailmarekordiga ning ka seal võitjaks tulnud naisterahval on seos Eestiga – ta nimelt
elas-puhkas-suvitas veel aastakümneid hiljemgi Värska kandis. Mis võistlusalal nad kõik võistlesid?

7. Kolmel hooajal järjest on ta (vt basseinipilt) MK-sarja lõpetanud 3. kohaga. OM-medaleid tal pole, MMmedaleid on kokku 10, neist kaks võistkondlikku kulda. Eelmise aasta MM-il olid ta kohad 3., 4., 4., 4., 5.
ning 6. Tema eelmine OM läks suhteliselt untsu, aga Pekingis loodab ta hetkeseisu MK-liidrina kindlasti
palju paremat. Kes?

8. Küsitav (1946-2020, 201 cm) tegi 1967. aastal USA koondisega kuldse duubli, võites kullad
universiaadilt ja Pan-Ameerika mängudelt. Aastal 1969 valiti ta juba NBA MVP-ks, olles ainus, kes
lisaks Wilt Chamberlainile pälvinud selle tiitli oma rookie-hooajal, mil ta valiti ühtlasi aasta
uustulnukaks. Karjääri veetis Bulletsis, mängis liigas 13 hooaega ning oli hinnatud üheks oma aja
paremaks kaitsemängijaks. Ainsa meistrisõrmuse võitis aastal 1978, olles siis ühtlasi finaali MVP. Hiljem
oli tegev Bulletsi süsteemis, täites eri aegadel asepresidendi, peatreeneri ja peamänedžeri kohuseid. Kuid
ta on ka Cavaliersi mängija Kevin Love’i ristiisa ja tema eesnimi on Love’i keskmiseks nimeks. Kes?

9. See tänane Aim for Hero OÜ enesemeisterlikkuse treener ehk self-mastery coach aitab soovijail selgust
saada oma mõtteviisis, teha muutusi ja viia ellu unistusi. Erialavalikuni viisid teda elukogemus ja õpingud
Alabamas, millele eelnes kuldmedaliga lõpetatud Arte gümnaasium (2014). Kõige selle juures on ta
võitnud parasjagu medaleid meie vutitanumalt, 20 korda esindanud Eesti koondist ja näinud nii Euroopa
kui ka USA jalgpalli. 16-aastaselt oli lähedal leping AC Milaniga, hiljem kuulus aga hoopis Barcelona FA
ridadesse. Meistrite Liigas õnnestus 2019. aastal võita alagrupp, ent play-offi avaringi jäädi pidama. Kes?

10. Uudised Tongalt on viimasel ajal jõuliselt meie teadmusse murdnud, mistõttu olekski ehk paslik küsida
Tonga ainsat olümpiamedalisti, kes kaotas 1996. aastal Atlantas üliraskekaalu poksifinaalis kuulsale
ukrainlasele Volodõmõr Klõtškole. Ja kuigi tema nime põhjal võiks arvata, et see vägilane on
kergekaaluline hunt, oli tal tegelikult toona kaalu suisa 140 kg jagu. Kes?
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11. Peagi algava olümpia eel on sobiv meenutada Eesti varasemaid olümpialkäike. Talimängudel on edukaim
olümpia olnud 2006 Torinos, kui Eesti hõivas medalitabelis suisa 12. koha, ent suveolümpial on parimaks
jäänud 14. koht. Mis olümpial see saadi? Küsitav linn kandis 2013. aastal Euroopa Spordipealinna tiitlit,
käesoleval aastal toimuvad seal aga maailmameistrivõistlused 3x3 korvpallis. Nimetage aasta ja linn!
12. Pildil on Eesti esinumber ning maailma tippatleet. Küsime parempoolset, kogukamat meest, kes on ikkagi
valitsev olümpiavõitja. Suurtel tiitlivõistlustel noppis ta hakatuseks Londonis 2012 OM-pronksi, seejärel
lisas Pekingis 2015 MM-hõbeda ning täiskomplekti pani kokku kokku möödunud suvel Tokyos. Kes?

13. 2021 oli Eesti spordis julgelt naiste aasta. Pildil ongi üks meie sporditippudest, valitud kuue parema hulka
nii rahvahääletusel kui ka koondtulemuse põhjal. Eelmisel aastal võitis ta viie päevaga 4 MM-medalit,
neist 2 kulda. Veel aasta varasemast on tal kaukas kaks EM-pronksi. Aga see pole muidugi kõik – nt viie
aasta eest õnnestus tal MM-pronks võita ühiselt koos noorema õega. Kes on pildil?

14. Sellel võistlusalal on kiivrite kandmine kohustuslik alates eelmise aasta 1. jaanuarist. Maailma eliidile on
see vastumeelt, kuna vigastusi pole tipptasemel juhtunud. 150 sportlast, sealhulgas reitingu Top20,
allkirjastasid alaliidule lausa petitsiooni, soovides võistelda samal moel nagu varem. Igatahes oli
muudatus sedavõrd ootamatu, et isegi selle ala Tokyo OM piktogramm oli kujundatud veel varasema aja
reeglite kohaselt. Kiivrit pidi olümpial kandma siiski igaüks, sealhulgas Eesti sportlane ning kõik kolm
kullavõitjat. Mis võistlusala see on? NB! Küsime justnimelt võistlusala, mitte spordiala laiemalt!

15. Hiljuti Tallinnas lõppenud iluuisutamise EM-võistlustel esitleti
maailmale Eesti esimest iluuisu-teemalist lauamängu, mille autor
on ka ise endine iluuisutaja – Margus Hernits. Mängus tuleb
täringuvisete abil uisuväljal liikudes erinevaid elemente sooritada
ning seejuures võidab mitte esimene lõpetaja, vaid see, kes enim
punkte kogub – nagu ka päris uisutamises. Mis on selle mängu
nimi?

Eesti spordikilva MV VII etapp / Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi spordimälukas, Tartu 30. jaanuar 2022
16. Dmitri Tursunov koges mängijana viimast korda ATP turniiril võidurõõmu 2015. aasta oktoobris
Moskvas paarismängus. Tema partneriks oli mees, kes veel aasta varem püüdis turniirivõitu Tartus,
tänaseks on aga täitsa uuel tasemel. Kahe viimase aasta jooksul on tal ette näidata kuld olümpialt, Davis
Cupi edu, koht maailma esikümnes, ATP enim arenenud mängija auhind (2020) ning mõned
turniirivõidud üksikmängus. Aga suure slämmi poolfinaal on seni jäänud kättesaamatuks. Kes?
17. Kaillie Simundson sündis 1985 ja on tänaseks tõusnud ühe spordiala edukaimaks naisatleediks (vähemalt
olümpiamängudel) ning ainsaks individuaalse MM-kulla omanikuks. Tiitlimedaleid on ta võitnud kahe
riigi eest ja neid võinuks olla ehk isegi rohkem, sest kui sünnimaa teda 2006. aasta olümpial ei vajanud,
abiellus ta britiga ning üritas pääsu hoopis Suurbritannia koondisse. Valitseva kahekordse
maailmameistrina (2021) on tal üsna suur šanss oma medalikogu veelgi täiendada. Mis spordialal?

18. Fotol jätab spordimuuseumi autogrammiseinale oma allkirja üks 1967. aastal sündinud korvpallur, kes
lisaks arvukatele kodumaa klubidele mänginud mitmes suurklubis, millest nimekaim ilmselt Kaunase
Žalgiris. Treenerina on ta juhendanud mitmeid Euroliiga klubisid (Kaunase Žalgiris, Kiievi Budivelnik,
BC Nižni Novgorod, Tel Avivi Maccabi) ning Läti koondist. Aastast 2019 on küsitav Ukraina koondise
ning Kiievi Basketi peatreener. Kes?

19. Ja jätkame Leedu teemal. 2006. aasta Eesti aasta sportlaste valimisel domineerisid küll suusatajad ja
sõudjad, kuid põneval kombel leidus paremate sekka pääsenute seas ka rohkesti leedulasi. Nimelt valiti
aasta paremuselt kolmandaks võistkonnaks kollektiiv, mille ridadesse kuulusid teiste hulgas Vitoldas
Čepauskas, Marius Dovydenas, Darius Regelskis, Modestas Stonys ja treener Algimantas Briaunys. Mis
võistkond see oli?

20. Roomet Säälik on omal alal kaheldamatult maailma tipp.
Oma meelisalal on ta kõige muu seas tulnud Euroopa
meistriks (2014) ning võitnud MM-pronksi (2017),
saanud teise koha rahvusvahelisel suurüritusel World
Nitro Games, mullu aga pistis taskusse võidu ja 20 000
USD suuruse tšeki selle ala suurimal erivõistlusel Action
Space Invitational. Mis ala mees Roomet Säälik on?
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21. Tänavuses F1 kalendris on hetkel 23 etappi ja enamus neist on nimetatud korraldava riigi või linna järgi.
Ainus erand tundub olevat neljas osavõistlus, mis on hooaja esimene Euroopas. Küsitava nime all toimub
see 3. korda, mullu võitis Verstappen ja aasta enne seda Hamilton. Kihutatakse Imola ringrajal ning see
GP kannab ajaloolis-geograafilist nime. Põhimõtteliselt on tegu maakonnaga, mille keskuseks on
Bologna. Kuulus on sealne köök, sest regiooni peetakse Itaalia gastronoomiliseks keskuseks. Ka sama
vana mootorrataste ringrajasõidu etapp Misano rajal kannab sama nime. Mis on selle GP nimi?

22. 1972. aasta Müncheni olümpia avatseremoonial kandis USA lippu üks mitmekülgne sportlanna, 1954.
aasta EM-hõbe korvpallis ja 1956. aasta olümpiavõitja kettaheites, kelle pikk sportlastee viis teda kokku
viitele olümpiamängudele. Kes?

23. Ülal vasakpoolsel pildil on valitsev suusaspordi suure kristallgloobuse omanik (vajas selleks 1347 punkti)
ja olümpiavõitja (2018), kes maailmameistriks tõusis juba 2013. aastal, 21-aastaselt. Kes?

24. Täpselt kahe nädala eest võitis Tartu Ülikool/Bigbanki
naiskond Eesti naiste võrkpallikarika. Aastast 2020 juhendab
neid mees, kellele see karikavõit oli peatreenerina esimeseks
kordaminekuks. Tõsi, edu on teda saatnud ka varem, aga teisel
alal: küsitav on indiaca maailmameister 2004, kel kaukas
samalt alalt veel hõbedat-pronksi (viimati 2017). Aastail 2006,
2007, 2015 ja 2018 tunnistati ta ka Eesti indiacaplatside
parimaks meheks. Ent tegelikult tegi sama perenime Eesti
spordimaastikul tuntuks juba tema vanavanaisa Endel, Narva
rindel langenud mees, kes võitis laskmises kaks MM-kulda.
Kes on see treener? (2 p ka meeste ühise perekonnanime eest)

25. See riik sai Tokyo 2020 mängudelt 4 kulda (ja kõik kergejõustikus!). Seda on küll rohkem kui paaril
eelmisel suveolümpial, aga ometi vähem, kui 1964. aasta Tokyo mängudel, kui esikohti oli kolme võrra
enam. Rohkem kui seitse OM-võitu nad polegi kordagi suutnud. Talvine tippmark pärineb Sotši päevilt,
kui kuldasid saadi rohkem, kui kõigil ülejäänud talimängudel kokku. Läbi olümpialoo on paar eestlast
oma OM-tiitli võitnud just nii, et küsitava riigi sportlas(te)le jääb hõbe. Mis spordimaa see selline on?
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26. See kirjastus on paariaastase tegutsemise vältel avaldanud õige mitmeid spordiraamatuid: “Viskemasin
nimega Veskila”, “Korvpallile elatud elu”, “VII olümpiamängud Antwerpen 1920”, “Rattaga Paatnalt
Pariisi” jt. Koostajaks on enamasti Tiit Lääne, tegevuspaigaks sama mehe elukoht Paduvere külas ning
kontaktaadressiks tiit.laane@gmail.com. Selle osaühingu nimi on laenatud spordimaastikult ning tähistab
vahendit, mille abita oleks keeruline mõningaid võistlusi läbi viia või kohtunikel paremusjärjestust
selgitada. Mingil moel on see abiks ka praegu. Mis seade või kirjastus?

27. 20 aastat tagasi, 2002. aasta kevad-suvel oli hiilgavas hoos Leverkuseni
Bayeri vutimeeskond jahtimas kolme suurt karikat, aga jäi neist kõigist
muidugi valusalt ilma. 6 jalgpallurit sellest meeskonnast said võimaluse
vähemalt üks tiitel hooaja jooksul siiski võita 30. juunil, kui toimus MM-i
finaal. Nendest kuuest viis õnnetut kaotasid ka selle mängu. Aga üks võitis!
Ja võitis 2010. aastal Milano Interi särgis ka treble’. Riigi koondist esindas
see 1978. aastal sündinud (kesk)kaitsja 105 korda ja lõi 4 väravat. Oma
pikkade, kohmakalt hüplevate ja galopeerivate palli-järele-jooksude tõttu
pälvis hüüdnime O Cavalo (Hobune). Kõige rohkem mänge karjääri vältel
pidas ta Müncheni Bayerni särgis. Kes?

28. Mis aastast on jutt?
- Sellel aastal: tuli F1 maailmameistriks Mika Häkkinen
- võeti rahvusvahelises võrkpallis kasutusele libero positsioon
- võitis Marco Pantani Giro d’Italia ning Tour de France’i
- tuli 110 m tõkkejooksus esimest korda Eesti meistriks Erki Nool
- tuli 400 m tõkkejooksus esimest korda Eesti meistriks 20-aastane Indrek Tustit
- võitsid Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused üksikmängus Petr Korda ja Martina Hingis
29. Sellest sportlasest pole vist mõtet varakult küsimust valmis teha,
sest vanajumal näib tahtvat temaga pidevalt arveid õiendada.
Vigastuse tõttu jäi tal vahele Sotši olümpia ning eelmisel aastal
pidi ta loobuma kodumaal toimunud MM-ist, sest libises nädal
varem võistluspaigast hotelli minnes ja murdis sääreluu. Pildil on
ta olümpiakullaga, mis on tema ainus olümpiamedal, MMvõistlustelt on lisaks hõbe (2019) ja pronks (2017) – seejuures
kõik need medalid on võidetud erinevates distsipliinides. Pekingis
tiitlit kaitsta pole kindlasti lihtne, kuigi veel detsembris tõusis ta 5
etapivõidu toel MK-sarja dliidriks ja edutee tundus vääramatu.
Kes?
30. 2004. aastal panid olümpiavõitja Brad Schumacher ning mitmekordne
olümpialane Wolf Wigo suure lombi taga pead ja rahad kokku ning asutasid
ettevõtte KAP7, millest tänaseks on saanud ühe spordiala varustuse
suurtootjaid Austraalias, USA-s ja Euroopas. Muuhulgas ollakse oma ala
ametlik varustuse tarnija NCAA-s, EM-võistlustel, Euroopa karikasarjades
jne. Tegu on igati tuntud ja levinud spordialaga, mis on olümpiakavas juba
alates aastast 1900 (naistele alates aastast 2000) ning mille viimase aja
suurnimede hulka kuuluvad näiteks ameeriklannad Melissa Seidemann ja
Maggie Steffens. Mis spordialal KAP7 nii tulemuslikult tegutseb?
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31. See Tokyo 2020 olümpiamees oli eelmisel aastal oma alal maailma edetabelis 7. ja Euroopa edetabelis 2.,
ühel mitte-olümpiaalal maailmas aga koguni 3. Korra valiti ta eelmisel kevadel Euroopas rahvahääletuse
põhjal lausa kontinendi kuu (parimaks) sportlaseks. Sellele vaatamata pole ta täiskasvanuna veel Eesti
meistriks tulnud, kuid on võitnud mõned hõbedad-pronksid. Rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt on tal ette
näidata U20 vanuseklassi EM-pronks. Kellest on jutt?
32. 1998. aasta Nagano talimängud läksid ajalukku paljudel põhjustel, kuid muuhulgas ka tänu sellele, et
Nagano lähedal asunud Karuizawa linnakesest sai esimene paik olümpiaajaloos, mis võõrustanud nii
suve- kui ka taliolümpiamänge – esimest korda jõudsid sinna juba 1964. aasta suvemängude võistlused.
Mis spordialadel Karuizawas aastail 1964 ja 1998 olümpiavõistlusi peeti? (1 õige ala 1 punkt)
33. Näete armsalt tuttavat värvikombinatsiooni ühe NBA meeskonna särgilt. Küsitava meeskonna sünniaasta
on 1968 ja kodusaal Fiserv Forum ning see on olnud ka Kareem Abdul-Jabbari ja Oscar Robertsoni
koduklubi. Mis meeskond?

34. Kui Norra suurim leht Verdens Gang eelmise hooaja parimaid sportlasi reastas, siis talisportlastel
esikaheksasse asja polnud. Eckhoff, Klæbo ja Johaug jäid kõik esikümne piirile. Pildile ei mahtnud ka
nädal aega La Vuelta liidrisärki kandnud Odd Christian Eiking. Küll aga oli esikuuikus vasakpoolsel
pildil olev mees (s. 1998), kes kuulub maailma esikümnesse ja on Norra parim oma alal läbi aegade
(võttis selle aujärje üle oma isalt). Kes?
35. Asjatundjate sõnutsi olevat selle linna ülikooli vana staadion andnud eeskuju mitmete maailma
staadionite projekteerimisel ja just seda olevat vaimusilmas näinud ka seal õppinud Arnold Matteus, kui
ta hiljem Tartus Tamme staadionit projekteeris (vt pilte). Selle Baden-Württembergi liidumaal asuva
300 000 elanikuga linna tänane suurim staadion – Wildparkstadion – on aga kohaliku uhkuse, 1996. aasta
Intertoto karikavõitja, praegu 2. Bundesligas
mängiva sinivalge jalgpalliklubi koduareen.
Just üleeile peeti selles linnas kergejõustiku
sisehooaja üks tippvõistlusi World Athletics
Indoor Tour Gold. Ja lõpuks veel üks igati
asjakohane vihje: küsitav linn on ühtaegu nii
jalgrattapioneeri Karl Draisi kui ka autolooja
Karl Benzi sünnipaik. Mis linn see on?
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36. Kui jagada NHL-i klubid nende asukohalinnade põhjal osariikide-provintside kaupa laiali, selgub, et enim
– kolm klubi – leiab kahest USA osariigist. Üks neist on muidugi New York (seal asuvad New York
Islanders, New York Rangers ja Buffalo Sabres), kuid milline on teine kolme klubi üle uhkust tunda
võiv osariik?
37. Kui oled sündinud horvaadi-leedu segaperre, on sinu
korvpallikarjäär ilmselt rohkem kui tõenäoline – just
nii, nagu juhtus piltidel nähtava mehega (1924-2005,
208 cm). See legendaarne nr 99 on tituleeritud „suurte
meeste“ tegutsemise (lauavõitlus, visete blokeerimine,
haakvise jne) jõuliseks uuendajaks palliplatsil, ta oli
viiekordne BAA/NBA meister, kolme hooaja NBA
punktikuningas ning pälvis selle kõige eest hüüdnime
Mr Basketball. Ühtlasi sai see kõikvõimalikesse läbi
aegade paremate mängijate nimistutesse kuuluv mees
2015. aastal mõneks ajaks enda nimele kalleima
müüdud korvpallikaardi rekordi, kui tema rookiekaart müüdi 403 000 dollari eest. Kes?

38. Ta (vasakpoolsel pildil) on tänini ühel talispordialal
ainus olümpiavõitjaks kroonitud põhja-ameeriklane.
Oma mõlemad olümpiavõidud noppis ta
Lillehammerist 1994, lisaks on tal ette näidata üks
1993. aasta MM-tiitel. MK-etappide võite suutis
1994. aastal kodumaal ka aasta naissportlaseks
valitud atleet kokku koguda viis. Vt ka pilti
vasakul. Kes?

39. Soome kergejõustiklased tegid Tokyo mängudel Eestile napilt, kuid kindlalt ära,
sest esitosinas oli neid lausa 7. Parima koha – 5. – sai Wilma Murto. Iseenesest
on see muidugi väga okei saavutus, ent kui meenutada, et Euroopa
kergejõustiku üheks kirkamaks nooreks staariks kutsutud Murto sai Tokyos
näidatuga pea samaväärse resultaadi protokolli kirja esimest korda juba kuus
aastat tagasi, 17-aastaselt, siis leiab pisut põhjust ka muretsemiseks. Mis
võistlusala Murto maailma tipptasemel harrastab?

40. Kui 2016. aastal tekitas üsna elavat vastukaja meie Luigeõdede Trio to Rio projekt, siis tegelikult jõudis
Rios võistlemisele lähedale veel üks nende nimekaim. See neljas Luik – eesnimedega Aivi Belinda
Kerstin, sündinud 1985 – kellest on vähem juttu olnud, jõudis oma olümpiadebüüdini siiski viis aastat
hiljem Tokyos ning saavutas lausa 4. koha. Tema karjäärist leiab ka Aasia meistritiitli (2010). Ja
tegelikult on ta just praegu, neil päevil, osalemas ka 2022. aasta Aasia meistrivõistlustel. Mis riigi
sportlane ta on ja mis spordialal ta võistleb?
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41. Motoringrajasõidu kõigis kolmes tänapäevases masinaklassis (500 cm³/MotoGP, 250 cm³/Moto2, 125
cm³/Moto3) on tiitleid nopitud peamiselt Jaapani masinatega, kuid esimese selle maa võidusõitja leiame
nende klasside maailmameistrite loetelust alles aastast 1993, mil tiitliootuse lõpetas tsiklitaltsutaja, kes
triumfeeris 250 cm³ klassis. Sel mälestusväärsel 1993. aastal jõudis Jaapan ka oma esimese MM-kullani
suusahüpetes, kui Falunis saadi esikoht normaalmäelt. Eriti huvitava kokkusattumusena kandsid nii
maailmameistrist mootorrattur kui ka suusahüppaja sama perekonnanime. Mis perekonnanimi see oli?

42. Need on ema ja tütar. Ema (vasakpoolne) on sündinud 1974 ja töötab
peatreenerina Moskva klubis, mis kannab nime Sambo-70. Sportlasena
tipptasemel ise läbi ei löönud, kuid on olnud ja on jätkuvalt paljude
noorukeste tiitlivõitjate voolija. Samal spordialal üritab läbilööki ka
tema tütar Diana Davis, kelle üheks paremaks saavutuseks on seni Eestis
saadud EM-võistluste 7. koht. Küsime ema perekonnanime. Kes?

43. Pildil on mulluse meeste võrkpalli EM-i MVP, pikalt Trentinos mänginud mees, endine Renee Teppani
klubikaaslane ja Rio OM-hõbe. Kes on see maailma võrkpalli suurnimi?

44. 2013. aastal tegi ajalugu MM-hõbeda võitnud Eesti U18
tütarlaste 3x3 korvpallinaiskond, jäädes finaalis alla vaid
USA-le. Üht selle naiskonna liiget siin näetegi. Küsitav on
lisaks 3x3-le esindanud Eestit ka „päris“ korvpallis,
omandanud tarkust USA-s ning teeb nüüd tegusid Tallinna
Ülikooli naiskonna ridades. Kuid edukas sportlane oli ka
tema isa (kõrvalfotol), kes kuulus 1990. aastate alul Eesti
käsipallikoondise ridadesse, tegi Kooperaatori meeskonnaga
kaasa NSVL meistrivõistlustel ning tuli neljal korral Eesti
meistriks. Mis on nende ühine perekonnanimi?

45. Küsime 1865. aastal asutatud Inglise jalgpalliklubi, mille loomise juures oli suureks inspiratsiooniallikaks
Itaalia revolutsionäär Giuseppe Garibaldi. Seda koguni nii suurel määral, et klubi särgidki tulid Garibaldi
järgijate vaimus punased ja Garibaldi Reds läks käibele klubi hüüdnimena. Küsitava klubi koduareen on
City Ground, 1970. aastatel tuldi korra ka Inglise meistriks ja võideti kahel korral Meistrite liiga eelkäija
– Euroopa meistrite karikasari. Mis klubi?

Eesti spordikilva MV VII etapp / Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi spordimälukas, Tartu 30. jaanuar 2022
46. Kui NSV Liit oma taliolümpiadebüüdi tegi, siis oli koondise 53 liikme seas üks, kelle jaoks oli tegu juba
teise olümpiaga. Ta polnud enam esimeses nooruses ja võistles spordialal, mis polnud just tema esimene
armastus, kuid võitis ometi olümpiakulla. MM-võistlustelt on tema auhinnakapis kulda ja hõbedat. Hiljem
tegutses treenerina mitmel spordialal ning pälvis spordis korda saadetu eest suure tunnustuse ning
lugupidamise. Nõukogude olümpiasportlaste leeris jäigi ta ühel erilisel põhjusel ainulaadseks. Kes?

47. See MLB pesapalliklubi on National League’i edukaim, kokku 24 võiduvimpliga. World Series’
mängudele on viimase viie aasta jooksul pääsetud kolmel korral, 2017 ja 2018 lõppes finaalseeria neile
kaotusega, kuid 2020 see võideti. Klubi loodi 1883. aastal Brooklynis ja sai oma tänase nime linnapilti
ilmunud trammide ning nende vahel sõelunud inimeste järgi. 1958. aastal koliti ümber läänerannikule.
Nimekamad mängumehed on Mookie Betts ja Cody Bellinger, möödunud sügisest saati kuulub nende
hingekirja (ehkki hetkel mitte eliitrivistusse) ka Sotši tali- ja Tokyo suvemängude hõbedamees Eddy
Alvarez. Mis klubi see on? Õige linna eest 1 punkt.

48. Läti eelmise aasta esisportlasi pole veel valitud, kuid arvatavasti on 2020. aasta parimal naisel keeruline
oma tiitlit kaitsta – ja tegelikult on üldse veidi raske tema kroonimise tagamaadest aru saada. Olümpial on
tema parimad kohad olnud 44. ja 62., MM-il 36., 38. ja 43., MK-sarja kokkuvõttes 37. Muidugi,
talisportlasi on meie lõunanaabrid tunnustanud ka varem, kuid mitte selle ala esindajaid. Võib-olla oli 20aastase neiu tunnustamisel tegu väikese avansiga ja suurtulemusi loodetakse Pekingis? Elame-näeme.
Kes? 1 punkti võite saada ka õige spordiala eest.

-

49. Mis olümpiamängudest on jutt?
Neil olümpiamängudel: jõudis programmi naiste sõudmine,
võistles laskmises hilisem Jaapani peaminister Taro Aso,
võitis meeste maahokifinaalis Uus-Meremaa Austraaliat,
läks naiste võrkpallikuld Jaapanisse, meeste kuld aga Poolasse,
ei võitnud meeste 100 m, 200 m ega 400 m jooksu kulda USA sprinter

50. Selle 2011. aastal VTB liigaga liitunud korvpallimeeskonna tänane peatreener on Rostislav Vergun,
varem on seda tüürinud aga ka meile hästi tuttav Donaldas Kairys. Kui veel mullu pallis küsitavas
meeskonnas CSKA staari Will Clyburni noorem veli Kris, siis tänasel päeval teda seal enam pole, küll
aga leiab nende rosterist sellised põnevate nimedega mehed nagu Benjamin-Pavel Dodoo ja Darol
Hernandez-Zinenko. Klubi nimi pärineb kohalikust folkloorist – nimelt on meeskond ristitud ühe
sõbraliku draakoni järgi, kes olevat ühtlasi seotud klubi asukohalinna sünnimüüdiga. Mis meeskond?
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51. Kõige rohkem WTA turniiride finaale kogus eelmisel aastal meie Anett – 7. Aga kes mängis kõige
rohkem poolfinaale? Nelja parema sekka jõudis see küsitav 8 korral, ent finaali murdis vaid Ostravas (kus
kaotas Anettile). Poolfinaalidest kaks tulid suure slämmi turniiridel – Prantsusmaal ning USA-s. WTA
turniirivõite on tal vaid üks (Rabat 2019), pigem kipub hoog raugema veidi varem, sest viimasest 12-st
WTA poolfinaalist on ta kaotanud 11. Anetti vastu on bilansis võite-kaotusi võrdselt. Ja – kogu eelnev
jutt käis muidugi üksikmängude kohta. Kes?

52. See 1957. aastal sündinud aerutaja (pilt paremal) võitis NSV Liidu
meistrivõistlustel kahesüstal 1000 m distantsil hõbeda (1980) ja pronksi
(1981) ning neljasüstal Dünamo üleliidulises meeskonnas 500 m pronksi
(1981). Eesti meistritiitlitest on ta laud aga lookas: vahemikus 1974-84
tuli ta kullale 10 korda ühe-, 11 korda kahe- ning 3 korda neljasüstal.
Lisaks on harrastanud mägironimist ning osalenud 2001. aastal
Himaalajas 8047 meetri kõrguse Broad Peaki tipule tõusmisel. Kes?

53. Selle sportlase olümpiamatk Tokyosse oli
tulemuslik – naiste 200 meetri distantsil parandas ta
koguni kolmel korral (1. ring, poolfinaal ja finaal)
U20 vanuseklassi maailmarekordit ning võttis enda
nimele ka selle distantsi absoluutse Aafrika rekordi,
lõpetades kogu võistluse lõpuks hõbemedaliga.
Lisaks on ta võimsaid aegu näidanud 400 meetri
distantsil. Mis ta nimi on?

54. See iluuisutamise täht võinuks särada ka tänavusel olümpial, oma
naabermaal, kuid seda võimalust talle ei antud. 19-aastaselt võitis
ta MM-hõbeda, järgmisel hooajal OM-pronksi ja veel aasta hiljem
MM-pronksi. Edasist karjääri jäid segama ohtrad vigastused, nt
2018. aasta olümpia lõppes vaid 27. kohaga. Tema viimaste
eluaastate suuremaks võiduks jäi 2017. aastal kodupubliku ees
saadud taliuniversiaadi kuld. 2018. aastal pussitati ta surnuks, kui
üritas peatada kahte pätti, kes varastasid tema auto peegleid
(väärtusega umbes $70). Kes?

55. Pildil nähtava pooleldi kustutatud logoga ettevõte loodi 1902.
aastal Trentos (Itaalia) ja see tegeleb traditsiooniliste vahuveinide
tootmisega. Eesmärgiks on seatud võistlus parimate
šampanjadega, milles on ka mõningat edu saavutatud – näiteks
kuulub neile alates 2021. aastast õigus varustada oma toodanguga
F1 sarja auhinnatseremooniaid. Mis ettevõttest on jutt?
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56. Küsime meest, kes sõitis viimasena enne Rein Taaramäed La Vuelta liidrina (samaaegselt) nii üldkokkuvõttes
kui ka mägede punktiarvestuses. Sellega sai 2016. aastal hakkama tuuri võitja. Oma esimese suurtuuri võidu
sai ta 2014, kui lõpetas Giro roosas särgis ja saanuks kanda ka noorratturite liidrivormi. Kaks suurtuuri
üldvõitu tal ongi. Seevastu Tour de France’il pole ta kordagi kollast särki selga saanud, ehkki on võitnud
kolm etappi, lõpetanud kahel korral tuuri noorratturitest parimana ning olnud kokkuvõttes kaks korda 2. ja
korra 3. Tänavu sõidab noorema venna seltsis kolmandat aastat tiimi Arkéa–Samsic värvides. Kes?

57. Pildil on endine tippsportlane (s 1978, 192 cm), olümpialane, kes töötab alates 2020. aastast Audentese
spordigümnaasiumis treenerina. Kes?

58. Näete siin üht Eesti fotograafide tähelepanuväärsemat tabamust mullustelt Tokyo olümpiamängudelt, kus
selle autor FIBA heaks tööd tegi. Foto autor on tegelenud tippkorvpalli talletamisega juba nii pikalt, et
näiteks Sloveenia koondis on hakanud teda naljaga pooleks koguni enda maskotiks pidama. Korvpalli hakkas
küsitav pildistama Tartus elades, põhjendades seda ise nii: „Hakkasin korvpalli pildistama, kuna Tartus
polnud korralikku jalkasatsi – Tammeka oli, nagu ta oli...“ Kes on selle foto autor?

59. Spordimuuseumi garderoobis asub terve rida noorte ja andekate
Eesti sportlaste nimesid kandvaid riidekappe. Teiste hulgas leiab
kapist nr 34 tänavuse Eesti naiste meistriliiga suurima
väravaküti nime. Seda tänavu Eesti liigas Flora eest 25 väravat
löönud neiut tutvustatakse kapi siseukse kleebisel kui
kahekordset Eesti aasta parimat noorjalgpallurit ja Itaalia
esiliiga (Serie B) meistrit. Täpsemalt on ta lisaks Florale
jalgpalli mänginud ka Itaalias (Napoli) ja Hispaanias (Santa
Teresa), Eesti koondise eest aga saanud seni kirja 46 mängu
ning 3 väravat. Kes?

60. Eelmise aasta sügisel formeerus tugev eesti rallipaar, kus rooli keeras Eesti kergejõustiku mv pronksivõitja
Rait Sinijärv ja kaarti luges sama kergejõustikuala Eesti rekordiomanik ning paljukordne meister. Mõlemad
on kogenud võistlejad, kes oma esimese EMV hõbeda said juba 2001. aastal (erinevatel spordialadel).
Koostööd on nad teinud varemgi, olles näiteks 2019 Doha MM-il Eesti esinduse liikmed – üks võistlejana ja
teine abilisena. Tõsi, see MM-võistlus jäi “kaardilugejal” vigastuse tõttu kahjuks lõpuks tegemata. Mis
kergejõustikuala mehed nad siis on?
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59.
60.

Carl Lewis / KV
Lucas Hernandez, Prantsusmaa (tema vend on Theo Hernandez) / RM
Peeter Pruus, jalgrattur / RM
Steven Bradbury (Austraalia, lühirajauisutamise OM-kuld 2002) / KV
N (Namyang-guni maakond; Nürburgring ja sellel olev Nordschleife rajaosa; N-kujuline šikaan) / RM
Kuulitõuge (olümpiavõitjaks tuli Galina Zõbina) / RM
Quentin Fillon Maillet, prantsuse laskesuusataja / RM
Wes Unseld / KV
Mia Belle Trisna, alias Tiina Trutsi / RM
Paea Wolfgramm / UP
Antwerpen, 1920 / UP
Hansle Parchment, Jamaika 110 m tõkkejooksja (pildil Keiso Pedriksiga) / RM
Daisy Kudre / RM
Koolisõit (ratsutamine) / RM
Kiss & Cry / KV
Andrei Rublev (Rubljov) / RM
Bobisõit (monobobi) / RM
Ainars Bagatskis / UP
FC Levadia (jalgpall) / KV
Tõukerattasõit / KV
Emilia Romagna GP / RM
Olga Fikotova-Connolly / KV
Jessie Diggins, USA murdmaasuusataja / RM
Hendrik Rikand (laskur Endel Rikand) / UP, RM
Poola / RM
Stopper / RM
Lúcio, Lucimar Ferreira da Silva (Brasiilia) / RM
1998 / KV
Sofia Goggia (mäesuusatamine) / RM
Veepall / KV
Karel Tilga / RM
Ratsutamine ja jääkeegel / KV
Milwaukee Bucks / KV
Casper Ruud, tennisist (tema isa Christian Ruud oli samuti tennisist) / RM
Karlsruhe / KV
California (Anaheim Ducks, LA Kings, San Jose Sharks) / KV
George Mikan / KV
Myriam Bedard (Kanada, laskesuusatamine) / KV
Teivashüpe / RM
Austraalia, jalgpall / RM
Tetsuya Harada, Masahiko Harada / UP, RM
Eteri Tutberidze, vene iluuisutamistreener / RM
Simone Giannelli / KV
Svilberg (tütar Jane, isa Kalev) / KV
Nottingham Forest / KV
Vsevolod Bobrov (teadaolevalt ainus sportlane, kes on esindanud NSV Liitu nii suve- kui ka taliolümpial) / UP, RM
Los Angeles Dodgers / RM
Patrīcija Eiduka, murdmaasuusataja / RM
Montreal 1976 / KV
Minski BC Tsmoki (tsmok – draakon valgevene mütoloogias) / KV
Maria Sakkari (Kreeka) / RM
Andrus Öövel / UP, KV
Christine Mboma (Namiibia) / KV
Denis Ten (1993-2018, Kasahhi meesüksiksõitja) / RM
Ferrari Trento / KV
Nairo Quintana (Kolumbia) / RM
Peter Mankoč (Sloveenia ujuja) / KV
Hendrik Osula / KV
Lisette Tammik / KV
Kuulitõuge, kaardilugejaks oli Eesti rekordimees Kristo Galeta / RM
Küsimusi koostasid Kalle Voolaid, Urmet Paloveer ja Rait Männik

