Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi spordimälukas, Tartu 1. veebruar 2020
1. Pildil on 1996. aastal sündinud Levin Öztunali, 1. FSV Mainz 05 meeskonna
jalgpallur, oma riigi noortekoondislane kõigis vanuseklassides U15-st kuni U21-ni,
kuid seni veel täiskasvanute koondise debüüdita. Nii ongi tal pikk tee minna oma
legendist vanaisani, kes mängis koondises aastail 1954-70 (kapten 1962-70), lüües
72 mänguga 43 väravat, valiti oma riigi parimaks jalgpalluriks 1960, 1964 ja 1970
ning kuulus kogu karjääri (1953-1972) oma sünnilinnaklubisse (476 mängu, 404
väravat). Lisaks on ta esimene (ja peale Miroslav Klose ainus), kes suutnud neljal
MM-finaalturniiril lüüa rohkem kui 1 värava, tehes seda ajavahemikus 1958-1970.
MM-finaalturniiridel on temast enam minuteid mänginud vaid Paolo Maldini ning
Lothar Matthäus. Kes on Levin Öztunali kuulus vanaisa?
2. Uhke munder annab tunnistust, et see 6-aastane poisike elab miljonärina üsna edevat elu, kuid sellel on oma
varjukülg – meediasse on nt jõudnud teavet, et ema nüpeldavat teda ja panevat aeg-ajalt pimedasse kappi
kinni. Säärane erakordne surve pidavat tegema poisist maailma parima, kusjuures mõõdupuuks on siin tema
isa, Vasakpoolsel pildil olevad isa-poja sarnased kampsunid annavad ehk samuti aimu, et väiksem on pandud
joonduma suurema järgi. Ja see papa on üks oma ala tõelisi legende, kes oma tähelennuks hoogu kogunud ka
Tartus. Ta noppis neljalt olümpialt vaheldumisi hõbedat ja kulda, neist viimase seejuures pärast poja sündi.
Mis on isa-poja ühine perekonnanimi?

3. Piltidel nähtava kiriku projekteeris kohalikule Pauluse kogudusele Alar Kotli. Tähistamaks Eesti Vabariigi
20. juubelit nimetati kirik Eesti Vabaduskirikuks ning ajaloo irooniana pühitseti veel lõplikult valmimata
kirik sisse samal päeval, kui algas NSV Liidu okupatsioon – 16. juunil 1940. Pärast sõda, 1951. aastal andis
kohalik linna täitevkomitee kiriku VSÜ Kalevile, kes ehitas sellest omale võimla ja see Võimla tänaval asuv
hoone on võimlana kasutusel sisuliselt tänaseni. Mis linnas küsitav kirikvõimla asub?
4. Leedu eelmise aasta parimaks meessportlaseks valiti Danas Rapšys. Tema käekäik viimastel aastatel on
olnud selline: 2017 universiaadilt kaks kulda ja EM-ilt üks; 2018 MM-ilt kuld + hõbe ja EM-ilt hõbe +
pronks ning 2019 EM-ilt kaks kulda. Kuid hulga tippkorvpallurite ees ei valitud teda riigi parimaks mitte
ainult nende aastalõpul Glasgow’s võidetud EM-tiitlite eest. Midagi oli veel: ta nimelt võitis 4. koha MMvõistlustel ja sai paar päeva hiljem end üürikest aega tunda ka maailmameistrina. Tõsi, MM-kullast jäi ta küll
ilma, sest oli oma tagumikku pisut valel ajal liigutanud ja diskvalifitseeriti. Kuld rändas hoopis Hiinasse. Mis
spordiala mehega on tegu?
5. Meenutades varalahkunud Kobe Bryanti. Kui NBA ühe mängu punktirekord on teatavasti 100 punkti ja
kuulub Puujala-Wildile, siis Must Mamba Kobe on selles arvestuses teisel kohal punktisummaga, mille ta
kogus 2006. aasta jaanuaris Toronto Raptorsi vastu. Mitu punkti ta selles mängus viskas? (+/- 2 annab 1 p)
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6. Hiljuti Tallinnas toimunud Euroopa kergejõustiklaste pidulikul galal on ühispildile jäänud aasta naissportlane
Maria Lasitskene, tõusev täht Niklas Kaul, parima meessportlase auhinna laureaat Karsten Warholm koos
nominentide Pawel Fajdeki ja Daniel Stahliga ning veel üks salapärane daam sinises, kes polnud ühegi
auhinna kandidaatide nimekirjas, ehkki möödunud aasta kergejõustiku maailmameister oli temagi. Kes?
7. Hiljuti teatas see 1996. aasta Atlanta OM-pronks meeste üksikmängus, et
aasta 2020 jääb talle profitennises viimaseks. Aga, nagu öeldakse, eks ole
juba mängitud kah: küsitav on nimelt kaasa teinud kõigil suvemängudel
vahemikus 1992-2016, olles seeläbi ainus tennisemängija maailmas, kel
kirjas 7 olümpiaosalust. Eriti edukalt on karjäär sujunud paarismängijana,
kus ta on olnud maailma edetabeli esinumber ja saanud võidud kätte kõigilt
suure slämmi turniiridelt nii paaris- kui ka segapaarismängus. Tänavu
Austraalias koos Läti diiva Jelena Ostapenkoga siiski lisa ei tulnud. Kes?
8. Sellenimelist rallit sõideti WRC sarjas aastail 2010-2014 ja kalendrisse võeti see ühe teise samas riigis
toimunud ralli asemel. Neljal esimesel sõidul olid võitjaiks prantsuse Sebastienid (kumbki kaks), viimasel
korral aga Jari-Matti Latvala. Trassi iseloomult meenutas toimuv paljuski Saksamaa rallit, igal päeval kihutati
uues asukohas erinevates oludes. Pärast 2014. aastat kadusid rallilt sponsorid ja kalendrisse tuli tagasi
esialgne võidukihutamine. Me ei taha teada asukohariiki, vaid seda, mis nime see ralli 2010-2014 kandis?
9. Pildil nähtav Brasiilia koondislane võtab parasjagu vastu 2019. aasta Copa America
skoorikuninga tiitlit. Kõik küsitava senised kolm koondiseväravat pärinevadki just
sellelt turniirilt, kus ta skooris ka võidukas finaalis Peruu vastu. Klubimänge mängib
mees seni ikka kodumaal, olles kogu oma täiskasvanukarjääri veetnud Gremio
meeskonnas. Tema mängijanimi on identne ühe 1878. aastal asutatud igati tuntud
Inglismaa klubiga, mis on võitnud 9 Inglise meistritiitlit ja mille peatreenerite hulka
on viimasel kümnendil kuulunud nt Roberto Martinez ning Ronald Koeman. Kes?
10. Asetage alljärgnevad spordivahendid pikkuse järgi õigesse
järjekorda! (kui pihta läheb ainult esikoht, saate 1 p):
A) meeste vasar
B) epeemõõk
C) maahokikepp
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11. Selle Tartu sõpruslinna käsipalliklubi on loodud alles 1977. aastal, kuid sellele vaatamata ollakse oma riigi
rekordmeister 26 tiitliga. EHF-i Meistrite Liigas ollakse ilmselt aga kõige õnnetum klubi: finaali on jõutud
suisa neljal korral, paraku on kõik need finaalid kaotatud (2002, 2015, 2016, 2019). Sama riigi meeste
käsipallikoondisel olümpia- ning EM-medalid puuduvad, MM-ilt on saadud 1 hõbe (1986). Naiskond on
olnud edukam: kolm OM-medalit (hõbe 2000, pronksid 1976, 1996), MM-tiitel 1965, EM-tiitel 2000 ning
kamaluga muid medaleid. Mis linn see on? (õige riik 1p)
12. Nähtav pilt on tehtud mullu 28. detsembril, mil esmakordselt NBA
ajaloos olid väljakul korraga kolm venda. See tore perekondlik
sündmus sai teoks Smoothie King Centeris. Mis klubid kohtusid?

13. Kumma riigi lipp võiks olla õige? Ta esindab Rootsi Uddevalla ja Norra Trondheimi spordiklubi, on paaril
korral võitnud Vasaloppeti ning 2010/11 hooajal kogu FIS maratonide karikasarja. Maailma tippu kuulub ta
ka rullsuusatamises. Meie küsime teda seetõttu, et rekordiliselt neljal korral (vahemikus 2009-2013) võitis ta
Tartu maratoni. Seda, kas ta on Rootsi või Norra sportlane, me siiski ei küsi, tahame teada perekonnanime.
Lisavihje: samal 1980. aastal on samas riigis sündinud ka üks teine sama perekonnanimega spordidaam
(eesnimega Jenny), kes võitis FIS karikasarja 2008/09 ja 2009/10. Kes? Ehk mis on see perekonnanimi?
Veel üks lisavihje: üks sellenimeline isik pälvib tänavu meie riigipealt Riigivapi III klassi teenetemärgi.
14. See jalgpalliklubi tuli omal ajal NSVL meistriks, esines hiljem stabiilselt Ukraina liigas ja sähvatas aeg-ajalt
Euroopas (parimal juhul kaotati 2015. aasta UEFA Euroopa liiga finaalis Sevillale), mõne aasta eest aga
lõpetati tegevus segaste rahaasjade tõttu sootuks. Ajaloolise klubi asemele tekkis pea samanimeline, kuid
puhaste paberite meeskond, mis osaleb tänaseks juba Ukraina meistrisarjas. Sama nime kannab ka samas
linnas asuv korvpalliklubi, mis osales tänavu FIBA Europe Cup sarjas ja mille üks liidritest on kunagine
NBA mees, sealne oma linna poiss Kyrylo Fesenko. Mis klubinime me otsime?
15. Selle helilooja (1678-1741) loomingust leiame 1734. aastast pärit
pisut sporditeemalise ooperi “L’Olimpiade” (“Olümpiamängud”),
mille tegevus toimub antiiksetel olümpiamängudel, keereldes
noorte armastusloo ümber. Näete ka pilti ooperi nüüdisajastatud
esitusest Garsingtoni ooperifestivalil. Ja muusikast veel: just
sellesama helilooja nimi leidis omal ajal mainimist Postimehe
uhkes uudisloos “Bramanis kergendab end ....... saatel”, milles
pakuti olulist infot käsipallur Riho-Bruno Bramanise poolt
Jaapanist soetatud moodsast, elektrilisest ja mõnusat muusikat
mängivast prill-lauast. Ja veel: samanimeline väravavaht aitas Rio
olümpial kullavõiduni ühe riigi rahvuskoondise. Mis helilooja?
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16. Näete Juuro Kuusiku šarži ühest Türil sündinud mehest, kes tulnud aegade jooksul enim Eesti meistriks
meeste korvpallis – kokku 10 korda ajavahemikus 1967-1979. Kuulunud Eesti koondisse, töötanud
korvpallitreenerina Eestis ja Soomes, harrastanud ka kergejõustikku (isiklik rekord kõrgushüppes 1.85). Kes?

17. See autoõnnetuses hukkunud hokimees (1930-1974) oli tuntud oma hiiglasliku füüsilise jõu poolest. Ta
kuulus kaitsjana 24 hooaega NHL-i, võitis 4 korral Stanley karika, pääses korduvalt All-Stars mängule, on
valitud Jäähoki kuulsuste halli ja 100 ajaloo suurima hokimängija sekka, samuti kuulub talle auväärne 59.
koht ajaloo suurimate kanadalaste nimistus. Lisaks tegi ta endale nime omanimelise kohvi- ja donutikohtade
keti asutajana, mis on tänaseks kasvanud Kanada suurimaks kiirtoiduketiks ja tuntud 14 riigis. Kes?
18. Seda, et keegi sportlastest teeb Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel kuldse duubli, tuleb ikka ette, kummalgi
võistluspäeval üks esikoht noppida pole just haruldane. Mullu suvel sai üks sportlane hakkama aga sellega, et
võitis kahe päevaga 3 individuaalset meistritiitlit. Ta on Eesti rekordiomanik, universiaadi medalimees ning
jõudnud kahel EM-il esikümnesse (neist paremal juhul sai 6. koha). Ta on saanud võimeid proovida ka MMja OM-konkurentsis, kuid esialgu suurema eduta. Kes on see kergejõustiklane?
19. USA-s tekitas omajagu draamat tõsielusaade «The Bachelor» (Unelmate poissmees), kuna seal naist otsinud
autovõidusõitja valis alguses välja ühe eevatütre, kuid vahetas seejärel ümber teise vastu. See mees kannab
nime järel laiendit junior, et eristuda samanimelisest isast. Isa (nagu ka poeg) on pärit Euroopast (s.1953), ei
suutnud küll Euroopas läbi lüüa, ent on Ameerikas olnud võrdlemisi edukas. Ta siirdus ChampCar (CART)
sarja 1985, teenis kohe aasta uustulnuka tiitli, kihutas aastaid IndyCar radadel, võitis 2 x Indianapolis 500
võidusõidu ning valiti Ameerika mootorispordi kuulsuste halli. Mis on nende ühine (perekonna)nimi?

20. See vutimees kuulub hetkel jalgpalliklubi Lyon Olympique’i ridadesse, kuid on mänginud varem ka ManU
univormis. Nagu näha, on tal ka kaunilt kujundatud selg, mistõttu ongi visatud nalja, et Lyoni klubi valis ta
just oma tätoka teema tõttu. Rahvuskoondises on mehel seni kirjas 51 mängu ja 19 väravat (neist üks Eestile
ja paar tükki MM-il). Väheke viljeleb ka muusikat, kuulete teda esitamas ka muusikapala „No Love“. Kes?
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21. Sport on kirglik eluvaldkond, kus emotsioonid tihtipeale üle ääre ajama
kipuvad, seda eriti neil, kes niigi keskmisest keevaverelisemad. Seda
tõdemust kinnitab siinne foto uksest, millel nähtavad löögijäljed jättis 15.
augustil
2018
endast
ühte
Eesti
spordibaasi
maha
üks
eemaldamiskaristusega kaasnevaid pingeid välja elanud isik. Kes? (kui
nime ei tea, siis 1 p annab õige baasi nimetamine)

22. See alates 1920. aastast Liffey jõel toimuv avavee ujumisvõistlus on kujunenud sealse riigi üheks olulisemaks
traditsiooniliseks spordisündmuseks. Kui ajaloo esimese Liffey ujumise võitja Jack Kennedy pidi rinda
pistma 26 konkurendiga, siis mullusel ujumisel, mille esikoha napsas Mark Hanley, oli osalejaid juba üle
600. Näete siin ka Jack Yeatsi maali Liffey Swim, mis võitis hõbemedali 1924. aasta Pariisi OM
kunstikonkursil. See võistlus toimub linnas, kus asub muuhulgas Croke Parki staadion, mis on üks Euroopa
suuremaid, samuti peetakse seal linnas tänavu jalgpalli EM-mänge. Mis linn?

23. Sarnaselt Eestiga on Horvaatia taliolümpiamängudelt võitnud neli kuldmedalit, suurem arv kahvatumaid
medaleid (6+1) asetab nad medalitabelis aga vahetult Eesti ette. Kui kõigi säravamate medalite eest on
hoolitsenud perekond Kostelic, siis kes on võitnud Horvaatiat esindades talimängudelt pronksmedali?
Seejuures võtke arvesse, et tegelikult on küsitaval olümpiamedaleid rohkem kui üks.

24. Pildil nähtav Marveli koomiksikangelane kannab sama nime 2001.
aastal esmalt kriketis kasutuse võetud Paul Hawkinsi leiutisega,
mis on hiljem levinud teistelegi spordialadele (nt sulgpall,
snooker). Spordialal, kus küsitav leiutis on ehk enim tuntud, hakati
seda testima 2005. aastal, aasta hiljem võeti juba ametlikult
kasutusele ning veel kaks aastat hiljem viidi vastavad parandused
ka spordiala reeglitesse. Mis leiutis?

25. See pilt ühest NBA superstaarist on tehtud veidi aega enne tema kuulsuseaastaid.
Ülikoolikorvpalli mängis ta Arizona State’is ning seejärel valiti ta 2009. aasta NBA
draftis kolmandana valikuna. Praeguses klubis mängib alates 2012. aastast. Ta on 7
korda osalenud NBA All-Star mängus, võitnud olümpiakulla 2012. aastal Londonis
ning tulnud 2014. aastal maailmameistriks USA koondisega. Kes?
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26. Selle seltskonna tõi 2011. aasta kevadel kokku tollal 19-aastane Martin-Erich Torjus. Rahvusvahelise
seltskonna enamuse moodustavad eestlased, ent liikmeid on ka Põhjamaadest, Lääne-Euroopast, Austraaliast,
USA-st jm. Hetkel on mõttekaaslasi üle 40 000, tippajal oli neid poole rohkem. Täna saalis viibijaile on neist
tuttavamad vast nt Indrek Salis, Siim Avi ja Erkki Kasenurm. Juuresolev pilt on samuti kuidagiviisi teemaga
seotud. Seega – mis rühmitus see on?
27. Ta sündis 1985. aastal Trinidadil. Aastail 2007 ja 2009 võitis ta MM-kullad nii tõkke- kui ka teatejooksus,
sinna vahele jäänud olümpial lisandus aga tavakohasele teatekullale tõkkejooksus ‘vaid’ hõbe. Puuduolev
individuaalne OM-kuld õnnestus võita lõpuks 2016. aastal Rios. Sisetingimustes on ta juba pikemat aega
MR-omanik. Viimastel hooaegadel sportlikus plaanis midagi eriti lisandunud pole, küll aga ületas ta eelmise
aasta sügisel ühe teistlaadi barjääri ning tuli kapist välja. Kes on see välejalgne LGBT kogukonna liige?
28. Selle Pärnust pärit 19-aastase tulevikulootuse kontol on viimastest
hooaegadest EM-kuld ja paar pronksi ning MM-hõbe ja pronks. 2019.
aastat resümeeris ta nii: “oli rohkelt rõõmu, võite ja õppimist. Võinuks
minna ka säravamalt, aga vigade paranduseks on ikka aega.” Igatahes
aasta parimate sportlaste valikul oli ta rahvahääletusel esikuuikus.
Tema uus hooaeg algab juba kahe nädala pärast Kuveidis. Kes?

29. Näete vasakul pildil MMA raskekaalu maailmameistrit, kel perekonnanimeks Miocic. Kuid meid huvitab
tema eesnimi, mis kattub tema kaasmaalasega, tuntud väravavahiga (paremal pildil), kes mänginud
rahvuskoondises 114 mängu ning kuulunud nt Moskva Spartaki, Donetski Shaktari, Spliti Hajduki ridadesse.
Ta on valitud Horvaatia liiga parimaks mängijaks, Vene liiga parimaks väravavahiks, Spartaki fännide
lemmikuks jne. Mis on meeste ühine eesnimi? (2 p saab ka väravavahi perekonnanime eest)
30. 100% seksistlik küsimus viigilahutuseks. Kui võtta arvesse ametlikud ülesandmislehed, siis kui suur oli
mullusel võrkpalli EM-il osalenud Eesti koondiste pikima nais- ja lühima meesmängija pikkuste vahe?
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31. Selles Madridi lähistel asuvas linnas elab 200 000 inimest ning selle nime päritolus on asjatundjad leidnud
viite purskkaevule. Tegu on tubli spordilinnaga, mille 2011. aastal avatud staadionit kasutab koduareenina
Segunda Divisioni kuuluv kohalik jalgpalliklubi, staadion ise aga kannab samast pärineva vutilegendi
Fernando Torrese nime. Linna korvpallimeeskond kuulub ühe nõrgemana Hispaania kõrgliigasse (hetkel
lausa viimane) ja selle ridades mõni aeg tagasi mänguminuteid kogunud ka Siim-Sander Vene. Mis linn?

32. Scanpixi arhiivist leiab jäädvustuse 2002. aastast, mil vabariigi
president Arnold Rüütel sai 74-aastaseks ning sünnipäevatervitusi
jagasid talle Männi lasteaia lapsed ja muud tegelased. Meid huvitab
see pisike plikatirts, kes on just-just lillekimbu üle andnud.
Tänaseks päevaks on tirtsust saanud mitmekordne Eesti meister, kes
teeb kõrget lendu mitmel moel: töötab lennuliiklusteeninduses ning
jõudis ühel olümpiaspordialal eelmisel aastal esikümnesse nii MMil (5. koht) kui ka EM-il (8. koht). Kellest on jutt ja pilt?
33. NHL-i resultatiivseimate mängijate tabelis on enamiku käesolevast hooajast valitsenud Edmonton Oilersi
kaksikvõim. Küsime teilt mängijat, kes tänahommikuse seisuga on tabelis esimesel kohal, edestades Connor
McDavidit kahe resultatiivsupunktiga. See endise (Lääne-)Saksa koondislase (isa eesnimi on Peter) poeg
liitus NHL-iga 2014. aastal, Oilersi põhikoosseisu murdis aasta hiljem. 2017. aastal võttis see „Saksa
Gretzky“ hüüdnime kandev mängija enda nimele ühe hooajaga enim punkte kogunud sakslase tiitli, eelmisel
hooajal sai esmakordselt ületatud ka 100 punkti piir. Küsitav on viiel korral esindanud Saksamaad ka MMturniiridel, kuid PyeongChangi hõbedasse hokikoondisse ei kuulunud. Kes?
34. Peamiselt olümpiale mitte mahtuvaid alasid (karate, piljard, võistlustants, sumo, orienteerumine jne) ühendab
katusorganisatsioon IWGA, mis korraldab oma rahvusvahelist spordipidu, olümpiale analoogseid
kompleksvõistlusi. Mänge peetakse iga 4 aasta järel alates aastast 1981, järgmised on kavas 2021. aastal
Birminghamis. Viimati, 2017. aastal Wroclawis võisteldi 27 alal ning osalejaid oli üle 3000 sportlase 102
riigist, ka Eestist. Eestlaste edukaim ala on neil mängudel olnud allveeujumine, kus Kristiina Nurk on
võitnud 4 medalit (sh 2 kulda), meie seni viimane kuld pärineb aastast 2009, mil naiste maadluses oli
võidukas Epp Mäe. Mis nime see suur kompleksüritus kannab?

35. Näete ühe tänavu Tokyo paramängudel kavas oleva spordiala piktogrammi. See 1976.
aastal sündinud ala kannab Põhja-Ameerikas ootamatult karmi hüüdnime murderball,
olümpiakavas on see alates 2000. aastast, edukaimad riigid on olnud USA ja
Austraalia. Mis spordiala?
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36. Tänavuse Super Bowli eel on paslik meenutada 2007. aasta vaheaja-show-d. Toonane Super Bowl peeti
Floridas, mida raputas ööl enne mängu tugev troopiline vihm, mis viis korraldajad liigse vee ja libeda lava
tõttu paanika äärele. Kuid esinema pidanud artist oli hoopis rõõmus ja küsis, et ega korraldajad sadu
suurendada ei suuda. Esitamisele tulid rokiklassikud „We Will Rock You“, „Proud Mary“, „All Along the
Watchtower“ ja artisti enda suurim hitt. Troopikavihm andis sellele kõigele niipalju jõudu juurde, et seda
show-d peetakse tänaseni enamasti parimaks omasuguseks. Võite mõelda ka ühele tänavu oma 50. juubelit
tähistavale USA sporditarvete firmale, mille peakorter asub Atlantas, Georgias. Kes oli see muusikaartist?
37. Küsime pealinnaklubi, mis on saanud oma nime linnaosa järgi ja mis võitis mullu oma ajaloo esimese
veepalli Meistrite Liiga meistritiitli. Lisaks klubile on nimetuses tihti ka peasponsori nimi ja küsitava klubi
jaoks sai see tava alguse kolme kümnendi eest, kui lisandus Törley. Rohkem tuntakse aga sama klubi
jalgpallimeeskonda, mille ajalugu algab juba aastast 1899. Rohe-valgete vutisatsi arvel on 30 kodust
meistritiitlit, 2 Mitropa karikat (1928, 1937) ja nn messilinnade karikas (Inter-Cities Fairs Cup, 1965).
Praegusel ajal on meeskonna peatreener Ukraina tuus Sergei Rebrov. Muide, selle klubi värve on kandnud ka
Eesti sportlane. Mis klubi?
38. Kullavõitja Euroopa noorte olümpiafestivalil Bakuus, Eesti rekord ja meistritiitel täiskasvanute arvestuses,
parim noor kergejõustiklase 2019... Kes on nende saavutuste omanik, 2002. aastal sündinud tütarlaps?

39. Piltidel olev noormees (s.1957) oli 1970. aastail iluuisutamises Eesti esinumber. Koos Natalja Tokarevaga
jääl tantsides võitis ta NSV Liidu karikavõistlustel 5. ning meistrivõistlustel 6. koha ning U16 vanuses
meistritiitli. Mõni aasta hiljem oldi koos Tamara Prokopjukiga lähedal läbimurdele Suurde Koondisse, kui
üleliidulises konkurentsis saadi 1977. aastal kõrge 5. koht. Paraku jäi see ka laeks – 1979 lõpetas ta TPI ja
sporditegemise, hiljem on tegutsenud spordikohtunikuna. Tõsi, nüüd tuleb selles teha paariaastane paus, sest
hiljuti Itaalias toimunud juunioride GP ajal oli ta mitmel päeval nii tõsises joobes, et Rahvusvaheline Uisuliit
(ISU) määras talle kaheaastase tegutsemiskeelu. Lisavihje: sama perekonnaimega meeskorvpallur võitis
1974-1981 igal aastal mõne tiitlivõistluste medali, sealhulgas 2 OM-pronksi ja EM-kulda. Mis perenimi?
40. Kes laulab 2008. aastal Laulukarussellil? Selleks ajaks oli juba läbi saanud tema noorpõlveflirt TVMK
vutisatsiga, kuid laulmisega tegeleb küsitav oma spordiga seotud igapäevatöö kõrvalt tänapäevalgi, näiteks
kuulub ta professionaalse suunitlusega kammerkoori "Voces Tallinn" (mulluseni "Voces Musicales"). Kes?
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41. Küsitava klubi linnarivaali värv on punane, mistõttu on selle värvi kasutamine klubi Benito Villamarini nime
kandval staadionil sedavõrd põlu all, et isegi Coca-Cola reklaamid on seal rohelised. Klubi asutati 1907.
aastal ja on oma nime saanud läbi sealse linna voolava Guadalquiviri jõe ajaloolise nime järgi. Ajaloost on
ette näidata üks La Liga tiitel (1935) ning kaks karikavõitu, Meistrite Liigasse on jõutud vaid korra. Klubi
tänane kapten ning ehk ka tuntuim mängija on Joaquin Rodriguez, kes kuulus aastail 2002-2007 ka Hispaania
koondisse. Mis klubi see on?

42. Sel pildil on mulluse Euroliiga final fouri MVP ja kogu liiga võitnud CSKA tähtmängija. Detroidis sündinud
mees korjas noorena ülikoolikossust küll tunnustust, kuid NBA kutset ei saanud ja on oma karjääri veetnud
Euroopas, enne CSKA-ga liitumist nt Darussafaka meeskonnas Türgis. Kevadine tiitel tõi lepingupikenduse
CSKA-ga, kahjuks on ta praegu aga vigastusega väljas. Kes?

43. Rene Zahkna ja Regina Oja MK-etapi 2. koht pani kiibitsaid kurtma,
et kuidas suured riigid rajal ikka teiste koosseisudega olid. Häda pole
siiski suur, sest vähemalt võitjate leeri kuulus seal vägagi tituleeritud
naisterahvas, kel segateates kuld nii olümpialt kui ka MM-ilt ja
kontol kokku 10 suurte võistluste medalit (lisaks mainitud kuldadele
veel 2 OM-pronksi ning 6 MM-hõbedat). Mis siis, et sealhulgas on
individuaalmedaleid vaid kaks ja MK-etapivõite vaid üks. Kes?
44. Mis aastal see kõik juhtus? (õige 2p, +/-1 aasta 1p):
- Esimest korda toimub Kalevi suursõit Tartu külje all Vanamõisa-Ojaküla ringrajal
- F1 maailmameistriks tuleb Phil Hill (USA) ning meeskondlikult esmakordselt Ferrari
- esmakordselt ei võida UEFA Meistrite Liigat Madridi Real ning tiitel läheb Lissaboni Benficale
- iluuisutamise MM Prahas jääb ära, sest sinna teel olnud USA koondis hukkub lennukatastroofis
- sünnivad Dennis Rodman, Isiah Thomas, Lothar Matthäus, Sergei Babenko, Tapio Korjus ja paljud teised
45. Ühelgi Hellase spordisangaritest pole olümpiamedaleid rohkem, kui praeguse küsimuse peategelasel. See
Pylosest pärit Kreeka atleet suri küll väga noorelt, 24-aastaselt, ent oli selleks ajaks ometigi võitnud juba neli
olümpiamedalit kergejõustikus – oma esimestelt mängudelt 1908 kaks hõbedat, järgmistelt kulla ja pronksi.
Eluteel sai talle saatuslikuks osalemine Esimeses Balkani sõjas 1913, mille päevil ta haigestus
ajukelmepõletikku ning suri juba umbes pool aastat pärast olümpiatriumfi. Kellest on jutt?

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi spordimälukas, Tartu 1. veebruar 2020
46. Küsime jalgpalli olümpiavõitjat (s 1971, 180 cm), kes veetis oma mängijakarjääri
peamiselt Hispaania ja Itaalia klubides, võitis 1992. aasta Bravo auhinna
väljapaistvamale noorele Euroopa jalgpallurile, valiti OM-il oma koondise parimaks
mängijaks ning 2000. aasta EM-i sümboolsesse koondisesse. 1992. aastal aitas ta
toonasel koduklubil Barcelonal võita klubi esimese Meistrite liiga karika, hiljem
Itaalias Roma eest mängides kandis aga ka lühiajalist dopingukaristust (nandrolon),
mis tagantjärele küll tühistati. Rahvuskoondises 47 mängu ja 5 väravat, muid suuri
võite koondisega ei ole. Kes?

47. Kus ja millal toimus see kergejõustiku MM? (1 õige komponent 1 p)
- 800 m võitis Wilson Kipketer (Taani)
- 3000 m takistusi aga Wilson Boit Kipketer (Keenia)
- naiste 400 m tj võitja oli Nezha Bidouane (Maroko)
- odakuld läks Marius Corbettile (LAV), eestlasi piigipildujate seas ei olnud
- kõrgushüppe parimad olid Javier Sotomayor (Kuuba) ning Hanne Haugland (Norra)
- Eesti jäi medalita, pronksmedali sai aga Leedu seitsmevõistleja Remigija Nazaroviene
- kõige rohkem medaleid võitis USA (17), edukamad kullariigid olid USA (6), Saksamaa (5) ja Kuuba (4)

48. Selles Emilia Romagna maakonnas asuvas ligi 200 000 elanikuga Giuseppe Verdi sünnilinnas toimus 1989.
aastal esimene klubivõrkpalli MM, mille võitis kohalik Maxicono. Sealse tenniseturniiri võitis eelmisel aastal
Tommy Robredo. Kohalikku jalgpallimeeskonda on tugevdanud Tomas Brolin, Hernan Crespo, Lilian
Thuram ja Faustino Asprilla, kuid riigi meistritiitel on jäänud kättesaamatuks. Tõsi, 3 x on võidetud Itaalia
karikas (viimati 2002). Mõningaid paralleele saaks tõmmata isegi eelmise hooaja Venemaa korvpalli
karikavõistluste võitjavõistkonnaga. Linnaga samanimeline suusahüppaja on aga saavutanud meeskondliku
olümpiapronksi (1992) ning MM-hõbeda (1993), lisaks on tal tallel MM-kuld 1987. aasta väikselt mäelt ning
meeskondlikud MM-pronksid 1984. ja 1989. aasta MM-ilt. Mis linn? (Suusahüppaja nimi annab ka 2 p)

49. Pildil olev mees (1928-2008) on meie spordimaastikul eneseteostust
otsides pendeldanud üsna mõõdutundetult. Oma sõnul aitas ta
madalseisust võitude teele mitmeid kuulsusi nii meilt kui ka mujalt.
Olümpiatasemel alustas ta ravimisega Levandist, hiljem tulid paljud
teised, seda Jens Weissflogi ja Arvydas Saboniseni välja. Ta ise on
tulnud Eesti meistriks purjetajana, aga tegutsenud ka mõnel muul
alal. Pildil on ta 1976. aastal Eesti võistkonna esindajana vastu
võtmas NSV Liidu MV kristallkarikat võidusõiduautode
ringrajasõidus. Võidusõiduautos on aga istunud ka tema poeg, kes
küll tuntust kogunud spordivaldkonnast väljaspool. Kes?
50. Viimati suudeti NBA parima kaitsemängija
tiitlit kaitsta (ehk võita see nimetus kahel aastal
järjest) üsna hiljuti – aastail 2018 ning 2019.
Sellel sellil, kes seda suutis, on tiitlivõistlustelt
kaukas kolm pronksi, MM-idelt 2014 ja 2019
ning EM-ilt 2015. Kes on see kaitsespetsialist?
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51. 2019. aasta parima briti sportlase tunnustuse ehk BBC
Sports Personality of the Year auhinna pälvis 28-aastane
inglane Ben Stokes, möödunud aasta maailmameister,
kes jättis teisele kohale Lewis Hamiltoni. Stokesis
voolab ka maoori verd ja ta ongi tegelikult pärit UusMeremaalt. Igapäevaselt teenib ta leiba hoopiski Royalsi
värve kandes ja see ühendus ei asu isegi mitte Euroopas.
Mis spordiala Ben Stokes harrastab?
52. Nii Londoni Arsenali noortesüsteemi kuuluv Karl Jakob Hein kui ka hiljuti AS Roma noortesüsteemiga
liitunud Oliver Jürgens on mõlemad ühe ja sama jalgpalliklubi kasvandikud. Küsitav klubi rajati 2000. aastal
ning kandis siis nime Eesti Telefoni SK, tänast nime kannab see klubi 2006. aastast saadik. 2010. aastal liitus
küsitava klubiga Mart Poomi Jalgpallikool ning Mart Poomist sai selle klubi tegevjuht. Mis klubi see on?

53. Pildil on kunagine Eesti parim naissportlane (s 1964). Ta kuulus aastail 1976-1980 NSV Liidu noorte ja
täiskasvanute koondisse ning jäi napilt eemale Moskva olümpialt, kuigi võitis samal aastal kullad nii NSVL
meistri- kui ka karikavõistlustelt. Treeninud Arne Kalviste, Maie Muraševi, Uno Tõnnuse käe all, on kokku
3-kordne NSVL meister, omandanud kõrgema kehakultuurihariduse Tartust (1985), olnud hiljem massöörina
Eesti olümpiadelegatsiooni koosseisus, olümpiasportlane on olnud ka tema poeg. Kes?

54. Küsime üht pika ajalooga spordiala, mille harrastamise kohta leidub andmeid juba antiikajast, kuid mis
hakkas uuesti levima 19. sajandil Belgias. Sealsamas Belgias asub ka küsitava ala 1937. aastal loodud
rahvusvahelise katusorganisatsiooni FCI peakorter. Täna ühendab FCI umbes 70 riiki, ka Lätit-LeedutVenemaad, aga mitte Eestit. Ala oli kavas 1900. aasta Pariisi olümpial, alates 1949. aastast toimuvad selle
olümpiaadid, samuti korraldatakse MM-võistlusi (lisatud fotol näetegi võistlejate ettevalmistamist viimatisel
MM-il Hiinas Tianjinis). Ja veel – selle ala tipptasemel harrastajate hulka kuulub legendaarne
korvpallitreener Dušan Ivković. Mis ala?
55. Küsitav hokimängija (1921-1979) siirdus 1949. aastal Tallinna Dünamost Moskva Dünamosse, mille
koosseisus tuli NSV Liidu karikavõitjaks (1953) ning NSV Liidu meistriks (1954). Aja jooksul lisandus
NSVL meistrivõistlustelt tema auhinnakappi veel ka 2 hõbedat ja 4 pronksi. Kuigi ta oli 1950. aastate
esimesel poolel NSV Liidu üks paremaid väravavahte, kelle mängutehnikast vändati koguni õppefilm, ei
pääsenud ta poliitilise usaldamatuse tõttu NSV Liidu koondisesse, küll aga valiti 2017. aastal Eesti jäähoki
kuulsuste halli. Kes?
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56. Kätel käimine oli ühe meie olümpiamedalisti leivanumber ja nagu vasakpoolselt pildilt näha, tutvustas ta seda
kunsti ka oma järeltulijatele. Küsitav oli noorena meremees ning elas kaua Peterburis – ja kui 1945. aastal
toonases Leningradis tähistati Venemaa raskejõustiku 60. aastapäeva, kuulus temagi selle ürituse aukülaliste
hulka. 2012. aastal ilmus tema kohta põhjalik Endel Priideli koostatud raamat. Parempoolsel pildil on
(punases särgis) üks endine Tšehhi koondise mängija, kellel on juhtumisi täpselt sama ees- ja perekonnanimi,
kui eelmainitud spordimehel. Seekord küsime erandkorras ees- ja perekonnanime! Mis nimed need on?

57. Küsitava spordiala võistlemiseks mõeldud vahendid on paksude seintega, seest õõnsad, valmistatud 100%
kuumkarastatud terasest. 650-800g kaaluvad vahendid on väga vastupidavad, tootjagarantii on 3-5 aastat.
Tuntuim tootja on ehk 1955. aastal rajatud OBUT, viiekordne maailmameister Dylan Rocher kasutab aga
näiteks tõusva tähe KTK tooteid, mida soovijad saavad omandada ~200€ eest. Mis spordiala?

58. Kui Leedu korvpallimeeskond 1992. aastal Barcelonas pronksi võitis, siis polnud see viiele mehele karjääri
esimeseks olümpiamedaliks. Kellele neist oli see sportlasteekonnal juba teiseks olümpiapronksiks?

59. Rahvusvahelist hea-tuju-märki näitab mees (s 1994),
kes võitnud kullad Rio olümpial ja kahel viimasel
MM-il, kahel veidi varasemal MM-il (2013, 2015) jäi
tema saagiks aga hõbe – ja seda kõike ühel ja samal
võistlusalal. Teemantliiga üldvõite on mehel
ühtekokku 4. Oma kodumaa kõigi aegade edetabelis
on ta napilt esikümnemees, kiiretest aegadest rohkem
näib ta olevat huvitatud võitudest ja neid tähistab ta
igatsorti žestide ning poosidega. Kes?

60. Autoralli maailmameistritest on just tema võitnud MM-rallisid kõige rohkemate erinevate autotootjate
autodega – kokku 5 – ja eri rahvusest kaardilugejatega – kokku 4. Muide, nende kaardilugejate hulgas oli ka
Jean Todt. Lisaks MM-tiitlile on küsitaval hooaja kokkuvõttes tallel 3 hõbedat ja 3 pronksi. MM-rallisid
võitis ta 14 aasta vältel kokku 18, tšempionitiitli sai ta koos Arne Hertziga 1983. aastal Audiga kihutades.
Kiiruskatsete võite on tal ligi kolm korda rohkem kui meie Otil. Kes?
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Vastused:
I
1) Uwe Seeler (elupõline Hamburger SV mängija) / UP
2) Pljuštšenko / RM
3) Rakvere / UP
4) Ujumine / RM
5) 81 / KV
II
6) Anželika Sidorova / RM
7) Leander Paes / KV
8) Alsace’i ralli (asendas Korsika rallit) / RM
9) Everton (klubi on Everton F.C.) / KV
10) A) 1215 mm B) 1100 mm C) 1050 mm / KV
III
11) Veszprém (Ungari) / UP
12) New Orleans Pelicans & Indiana Pacers (Jrue kuulub Pelicansi, Aaron ja Justin aga Pacersisse) / PNB
13) Sandra Hansson (Rootsi) / RM
14) Dnipro (Dnepr) / KV
15) Antonio Vivaldi / KV
IV
16) Aleksei Tammiste / KV
17) Tim Horton (toidukohad kannavad nime Tim Hortons) / KV
18) Kaur Kivistik / RM
19) Arie Luyendyk / RM
20) Memphis Depay / RM
V
21) Diego Simeone (Lilleküla staadion) / KV
22) Dublin / KV
23) Jakov Fak (ülejäänud medalid on ta võitnud Sloveenia eest) / PNB
24) Hawkeye ehk kullisilm (arvutisüsteem, mis fikseerib palli täpse maandumiskoha) / PNB
25) James Harden / UP
VI
26) FB kommuun “Usume Andrus Veerpalu” / RM
27) Kerron Clement / RM
28) Jasmiin Üpraus (jetisõit) / RM
29) Stipe (väravavaht on Horvaatia vutilegend Stipe Pletikosa) / KV
30) 19 cm. (Liis Kullerkann 193cm, Rait Rikberg 174cm) / PNB
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VII
31) Fuenlabrada / KV
32) Marie Turmann / RM
33) Leon Draisaitl / PNB
34) World Games, maailmamängud (IWGA – International World Games Association) / KV
35) Ratastooliragbi / KV
VIII
36) Prince / PNB
37) Ferencvaros / KV
38) Jekaterina Mirotvortseva / KV
39) Nikolai Salnikov / RM
40) Alvar Tiisler / PNB
IX
41) Real Betis (Sevilla) / PNB
42) Will Clyburn / KV
43) Anais Bescond / RM
44) 1961 / UP
45) Konstantinos Tsiklitiras / RM
X
46) Pep Guardiola / KV
47) Ateena 1997 / KV
48) Parma (suusahüppaja on Jiři Parma) / UP
49) Arno Joala (Jaak Joala isa) / RM
50) Rudy Gobert / RM
XI
51) Kriket / RM
52) Nõmme United / PNB
53) Marina Trofimova (tema poeg on Deniss Karpak) / KV
54) Karl Liiv / UP
55) Tuvide lennutamine (inglise keeles pigeon racing) / KV
XII
56) Martin Klein / KV
57) Petanque, petank / PNB
58) Sergejus Jovaiša / RM
59) Conseslus Kipruto / RM
60) Hannu Mikkola / RM
Küsimusi koostasid: Kalle Voolaid (KV), Urmet Paloveer (UP), Priit Naruskberg (PNB) ja Rait Männik (RM). Aitäh!

