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1. Äsja lõppenud Pyeongchangi olümpiamängude järel on USA endiselt ainus riik, mis
võitnud kuldmedali kõikidelt taliolümpiamängudelt. Ja endiselt on talimängude
programmis ainult üks spordiala, milles USA ei ole kunagi ühtegi medalit võitnud.
Milline spordiala?
2. Tallinna Mõõga turniiri epeevehklemises peetakse
alates aastast 1971 ning see on ainuke Eestis nii
pikka aega järjepidevalt toimunud olümpiaala MKetapp. Alates 2016. aastast võistlevad Tallinna
Mõõgal naised, enne seda mehed. Kaks individuaalse
etapivõiduga kaasnevat Tallinna Mõõka on kodus
viiel mehel, nende hulgas ka Nikolai Novosjolovil.
Kolmekordne võitja on siiani ainult pildil olev mees,
kes nimetati 2016. aastal ametikohale, millega seoses
tuleb tal viimasel ajal kaamerate ja mikrofonide ees
rohkem seista, kui oma sportlaskarjääri päevil. Mis
on pildil oleva mehe praegune amet?
3. On kaks võistkonda, kes mänginud kokku neljal Super Bowlil ja väljunud kõigil
kordadel kaotajatena. Üks neist on Buffalo Bills, kelle saavutuse teeb veel õnnetumaks
see, et kaotati neljal aastal järjest (1991-1994). Teine meeskond kaotas aga finaalid
aastatel 1970, 1974, 1975 ja 1977. Mis võistkond? Olgu lisatud, et meeskonna praegune
maskott kannab nime Viktor, kes 2015. aastal vahetas välja ühe IX sajandi kangelase
järgi nime saanud Ragnari.
4. Eesti edukaimaks pallimängukoondiseks olev meeste võrkpallikoondis on nüüdseks
pidanud EM-finaalturniiridel juba 14 kohtumist. Nendest kaheteistkümnes on
Sinilõvidel paraku tulnud lahkuda väljakult kaotajana. Millised kaks riiki on pidanud
tunnistama eestlaste paremust, mõlemad seejuures numbritega 3:0?
5. Vasakpoolsel pildil oleva "riiukuke" poksikarjäär jäi üsna lühikeseks ja märksa
rohkem tunneme teda ühelt teiselt alalt, kus ta parimateks tulemusteks jäid 1991. aasta
MM-i hõbe ja 1992. aasta olümpiamängude 4. koht. Kes on vasakpoolsel pildil? Et
vastamist lihtsamaks või hoopis asja segasemaks ajada, olgu teile vaatamiseks pandud
ka mullu ajakirja Time poolt maailma 100 mõjukaima inimese hulka valitud Margot
Robbie pilt.
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6. Küsitaval ringrajal saavutasid oma esimese F1 sarja etapivõidu nii Damon Hill (1993),
Fernando Alonso (2003) kui ka Jenson Button (2006), Heikki Kovalainenile jäi seal 2008.
aastal saavutatud võit karjääri ainsaks. Oma F1 debüüdi tegid sel ringrajal Robert Kubica
(2006) ja kodupubliku rõõmuks ka üks kohalik võidusõitja (2003). Nigel Mansell
kindlustas aga just seal 1992. aastal oma ainsa MM-tiitli. Milline ringrada?
7. Selle spordiala ajalugu Eestis sai alguse 1931. aastal Kohtla-Nõmmel inglise töösturite
eestvedamisel, kui New Consolitated Gold Fields Ltd õlivabriku juhataja William Dunn
lasi ehitada Roodu-Nõmmele selle ala harrastamiseks vajaliku objekti. Kroonikud on
märkinud, et spordiala sai seejärel populaarseks nii vabrikus töötavate inglaste kui ka
eestlastest ametnike seas. Paraku hävitas taanduv Nõukogude sõjavägi kümme aastat
hiljem koos Roodu-Nõmmega ka spordiobjekti (mida pole taastatud siiani) ning ala
vajus aastakümneteks Eestis taas varjusurma. Millise spordiala harrastamine Eestis sai
alguse Kohtla-Nõmmelt?
8. Mis aasta (+/- 1 aasta annab ühe punkti)?
•
•
•
•

Sellel aastal sündinud tennisistid on võitnud üksikmängus kokku 46 Suure Slämmi
turniiri;
John McEnroe võitis samal aastal aga üksikmängus oma esimese ja paarismängus
teise Wimbledoni turniiri;
Bernard Hinault tuli kolmandat korda Tour de France´i võitjaks;
Viljar Loor krooniti aga neljandat korda võrkpallis Euroopa meistriks.

9. Hiljutiste taliolümpiamängude avatseremoonial kandis Eesti lippu Saskia Alusalu. Kes
oli aga esimene, kes taliolümpia avatseremoonial Eesti lippu kanda sai? See juhtus
1928. aastal Sankt Moritzis, kus mees ise sportlasena ei osalenud. Küsitav võitis Eesti
meistrivõistlustelt medaleid nii iluuisutamises, jääpallis, tennises kui ka kergejõustikus.
10. Jalgpallimängudes müntide, pudelite ja rakettide väljakule loopimine on üsna
tavaline nähtus. Millise jalgpalluri jalge ette lennutati tribüünidelt 2002. aastal Camp
Nou staadionil toimunud mängus aga nähtav seapea? Mõistagi olid fännidel selleks
omad kindlad põhjused. Nagu parempoolselt pildilt näha, on seda kuulsat atraktsiooni
hiljem eksponeeritud ka FC Barcelona muuseumis.
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11. Mullu korvpallis Euroopa meistriks tulnud Sloveenia läbis turniiri puhaste
paberitega ehk mitte ühegi kaotuseta. Milline meeskond sai viimati enne mullust EM-i
sama vägitükiga hakkama ja mis aastal see juhtus? Olgu vihjeks öeldud, et turniiri
esimeses mängus võitsid nad toona ühe punktiga Lätit, finaal aga lõppes hoolimata
kaotjate liidri poolt visatud 36 punktist küsitava riigi 9-punktise paremusega.
12. Bermuda ja Dominica on võitnud kergejõustiku MM-võistluste ajaloos kumbki ühe
medali ja seda ühes võistluses! Koos ajalugu teinud Kariibi riikide esindajatega seisis
toona pjedestaalil aga mees, kelle poolt tolles võistluses saavutatut ei saa pidada vähem
ajalooliseks. Kes oli see tolle võistluse võitja?
13. Eesti rallimehed on nüüdseks suutnud võita autoralli MM-võistlustelt kaks
pronksmedalit, mõlemad Fordi roolis. Milliste Fordi mudelitega oma medalid välja
sõideti? Markko Märtinile kolmanda koha toonud mudeli esimene generatsioon saabus
tavatarbijate jaoks turule 1998. aastal, vahetamaks välja omal ajal ka Eesti tänavatel
laialt tuntud Ford Escort´eid. Ott Tänakule medali toonud mudeli esimese põlvkonna
autod vurasid Euroopa tänavatel juba 1976. aastal, konkureerimaks toona Fiati ja
Renault miniautodega, kuid olles tänasele rallisõbrale suhteliselt äratundmatu disainiga.
14. Pildil poseerivad kaks ühe ja sama eesnimega meest oma hulganisti medaleid toonud
koostöö alguspäevil. Mis on nende perekonnanimedeks?

15. Videomängu “NHL 2018” kaanefotol on kujutatud 21aastast Edmonton Oilersi kaptenit, kelle The Hockey News
tituleeris enne käesoleva hooaja algust NHLi parimaks
mängijaks. Kes?
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16. Millise kümnevõistluse raames harrastatava kergejõustikuala kehtiv
maailmarekord annab kümnevõistluse punktitabeli järgi enim punkte - 1383 punkti -, ja
milline vähim punkte - 1135 punkti?
17. Mõne päeva pärast (06.03) algavad Tallinnas ühe spordiala maailmameistrivõistlused. Aastatel 2015, 2016 ja 2017 peeti samal alal MK-etappi nimega Pirita Open.
Eelmisel aastal noppis sealt kolm võitu Valgevene mees Jaroslav Pronin, ühe võidu sai
venelane Aleksei Gulakov ning üks võit jäeti ka Eestisse. Eestlasest võitja nime siinkohal
mainima pole mõtet hakata. Mis ala MM Tallinnas järgmisel nädalal peetakse?
18. Selle, maailma suurimaks suusasaabaste tootjaks pürgiva (või osadel andmetel
selleks juba oleva) firma ajalugu ulatub aastasse 1948, mil Sloveenias Žiri linnas panid
seljad kokku kohalikud pikkade traditsioonidega saapatöökojad. Tänaseks igal aastal 1,7
miljonit paari suusasaapaid tootev ja maailmaturul 30% turuosa omav ettevõte varustab
oma toodanguga suurt osa murdmaa- ja laskesuusatajatest. Tulevikus tahetakse uute
tehnoloogiate abil hakata mängima suuremat rolli ka mäesuusasaabaste turul, praegu ei
küündi nende turuosa seal üle 2%. Milline firma? Maailma teravaimas tipus kiputakse
veel Fischerile alla jääma, kuid näiteks Charlotte Kalla ja Stina Nilsson sõitsid oma
hiljutised olümpiakullad välja just küsitava firma punaste saabaste välkudes.
19. Šveitsis on viimastel aegadel valitud riigi
parimateks naissportlasteks valdavalt mäesuusatajaid.
Üheks erandiks oli 2015. aasta, mil aasta parima
naissportlase tiitli pälvis pildil olev Daniela Ryf.
Olümpiamängudelt on tema parimaks jäänud kõigest 7.
koht, kuid ta on võitnud viimasel kolmel korral (2015,
2016, 2017) naiste konkurentsis ühe väga maineka
võistluse. Millise võistluse? Vihjeks olgu öeldud, et ta
pole siiski ei esimene ega ka kõige edukam śveitslanna,
kes seal triumfeerinud.
20. Pildil olev mees tegi oma džokidebüüdi 2017. aasta Royal Ascotil, kus tal õnnestus
saavutada teine koht. Kes on see oma senise ala hobuste vastu vahetanud mees, kes
oma endisel alal pälvis ilmselt suurima tunnustuse 2001. aastal?
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21. Euroliiga ajaloo edukaim treener Zeljko Obradovic on oma meeskonnad viinud
Euroopa tugevaima korvpalliliiga võiduni koguni üheksal korral. Viimane tiitel tuli mullu
kevadel Istanbuli Fenerbahce´ga, enne seda krooniti ta viiel korral võitjaks Ateena
Panathinaikosega ja korra Real Madridiga. Milliste klubidega võitis Obradovic aga
aastatel 1992 ja 1994 oma kaks esimest Euroliiga tiitlit, kui on teada, et mõlemale
klubile on see jäänud ainsaks Euroliiga võiduks?
22. Küsime üht California osariigi kuurortlinna. 1984. aastal läbis seda olümpiamaraton,
2028. aasta olümpiamängudeks on aga sinna kavandatud rannavõrkpalli- ja
surfivõistlused. Linnas tegutseb 1972. aastast Joe Douglase poolt asutatud
maailmakuulus kergejõustikuklubi, mille värves on võistlenud rohkelt suurvõistluste
medalivõitjaid ja maailmarekordiomanikke. Milline kuurortlinn?
23. Kuidas nimetatakse curlingus rahvusvahelises
terminoloogias seda punkti, millele võimalikult lähedale on
vaja oma kivid punktide saamiseks heita?

24. "Kui mängida oli veel 20 minutit, saabus lõpuks minu hetk. Garrinchat kattis võib-olla
esimest korda terve mängu jooksul vaid üks mees. Ta kasutas tekkinud ruumi ära ja söötis
Didile, kes omakorda palli minule söötis. Olin seljaga värava poole ning Didi jooksis edasi,
oodates, et palli talle tagasi söödan. Kuid selle asemel tegutsesin vaistlikult, nagu Dondinho
mulle alati õpetanud oli. "Võtsin" palli rinnale, ning laskmata sellel maapinda puudutada,
tõstsin palli kaarega üle kaitsja väljasirutatud jala – "jultunult" nagu üks kommentaator
ütles. Pall põrkas korra, astusin kärmelt kaitsjast mööda, ning tulistasin selle värava
vasakusse alanurka."
Nii jutustab Pele oma elulooraamatus 60 aastat tagasi Göteborgis löödud väravast, mis
oli tema esimene värav MM-finaalturniiridel, kindlustas Brasiiliale 1:0 võiduga pääsu
poolfinaali ja on jäädvustanud Pele tänaseni MM-ide ajalukku kui kõigi aegade noorima
väravalööja. Millise koondise väravavõrk sahises?
25. Näete pildil 1932. aastal sündinud jaapani kunstniku Ushio Shinohara stiilinäidet.
“Jaapani Warholiks” tituleeritud mees on tuntuks saanud maalidega, milles värv on
lõuendile kantud üsna ebaharilikul, sportlikul moel. Temast ja tema abikaasast Norikost
valmis 2013. aastal parima dokumentaalfilmi Oscarile kandideerinud linateos “Cutie and
the ***”. Millise spordialaga tegeleb kunstnik Ushio Shinohara?
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26. Kaks Eesti värvides 1936. aasta Berliini olümpiamängudel võistelnud sportlast olid
klassivennad Valga poeglaste gümnaasiumist. Huvitava kokkusattumusena saavutasid
mõlemad Berliinis (samal spordialal võisteldes) ka täpselt sama koha, kuid ühele oli see
suureks õnnestumiseks, teisele paraku läbikukkumiseks. Kes olid need klassivennad?
27. Kristina Mladenovic on praegustest WTA edetabeli TOP 20 tennisistidest ainuke, kes
saab end tituleerida kui "olümpiavõitja tütar". Millisel spordialal tema isa Dragan 1984.
aastal Los Angeleses olümpiavõitjaks tuli?
28. Kui küsida, kes praegustest Riigikogu liikmetest kõige paremini lumelauda sõidab,
võib vastuse üle tõsiseks vaidluseks minna. Kui aga küsida, kes on parim lumelaudur üle
60-aastaste Riigikogu liikmete seas, peaks vastus olema ühene. Küsitavat 1953. aastal
sündinud meest võib enamikul lumistest nädalavahetustest mõnes Eesti suusakeskuses
lauatamas näha, reeglina on tegemist vanima lumelauduriga mäel. Oma hea
lauavalitsemise põhjuseks purjelauduri tausta nimetav mees on siiski öelnud: "Käituge
minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Vanemaealised ei tohiks tegelikult lumelauaga
sõita.". Kes on see poliitikust lumelaudur?
29. Selles 2008. aasta arvutimängus saab sportlase jooksuliigutusi koordineerida nelja
klaviatuuriklahvi abil. Kuna mängu käppa saada on alguses naeruväärselt raske ning
jooksja satub ebainimlikesse poosidesse, on selle põhjal loodud lugematul hulgal
internetimeeme. Mängu nimeks on neli tähte, mida klaviatuuril vajutada tuleb. Milliseid
tähti? Kui nimetate ära neljast tähest vähemalt kaks, teenite 1 punkti.

30. Pikkuse suhe sellel pildil on 74 cm meesterahva
kasuks, olümpiakuldade ja MM-tiitlite oma aga
vastavalt 4:1 ja 10:1 naisterahva kasuks. Kes on
pildil olevad sportlased?
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31. See britt saavutas F1 sarjas viis etapivõitu ja oli sarja kokkuvõttes parimal kohal
aastal 1982 McLareni tiimi eest sõites, kui sai Keke Rosbergi ja Didier Pironi järel
kolmanda koha. Tema F1 karjäär kestis aastatel 1973-1985 ning talle kuulub ka üks
sarja omalaadne rekord: nimelt tuli ta 1982 US Grand Prix etapil võitjaks alles 22
positsioonilt startides, mis on halvim stardipositsioon, millelt etapivõit saadud. Kui tema
nimi Google´i pildiotsingusse panna, vaatab sealt teatud põhjustel vastu aga valdavalt
hoopis Martin Freemani nägu, kuid vabalt võiks vaadata Vitali Solomini või Jude Law
oma. Kes?
32. Jalgpalli MMi finaalides on kaotajatest sellega hakkama saanud neli pallurit, neist
esimestena Pedro Monzón ja Gustavo Dezotti 1990. aastal, viimasena aga John Heitinga
2010. aastal. Võitjatest on see aga õnnestunud ainult prantslasel Marcel Desailly´l 1998.
aastal. Millest on jutt?
33. Wilt Chamberlain´i poolt 1962. aastal Philadelphia Warriorsi koosseisus New York
Knicksi korvi visatud 100 punkti on üldtuntud faktiks. Sama ulmeline on aga ka
Chamberlain´i poolt kaks aastat varem mängus Boston Celticsiga püstitatud NBA
lauapallide rekord. Mitu lauapalli „puujala Wilt“ selles mängus maha võttis (+/- 5%
annab ühe punkti)?
34. Tõstmine oli kavas juba esimestel kaasaegsetel olümpiamängudel 1896. aastal
Ateenas, kuid erinevalt tänapäevast seal mingite kaalukategooriatega ei jännatud, kõigile
oli üks arvestus. Hoolimata sellest võisteldi kahes eri distsipliinis ja mõlemis neist
jõudsid pjedestaalile ühed ja samad mehed. Millised olid 1896. aasta olümpial kaks
tõstmises kavas olnud medaliala? Ühes neist tõi Taanile ajaloo esimese olümpiakulla
Viggo Jensen, teises saavutas Suurbritannia jaoks sama Launceston Elliot.
35. Tallinna Lauluväljakul 2011. aastal tehtud perepildil on kaks omaaegset
tippsportlast, kes on kokku OM-delt võitnud kolm kulda ja ühe hõbeda, lisaks kogunud
hulganisti väärismetalli ka muudelt tiitlivõistlustelt. Tallinn on perekonna jaoks nii
mõneski mõttes tähendusrikas linn, lisaks siin elavatele headele sõpradele ja tuttavatele
on meie pealinnas ka edukalt sporti tehtud, näiteks meespool püstitas 1986. aastal
Tallinnas maailma tipptulemuse. Ka pildil olev tütar Alexia on isaga sama ala
harrastades medalite võitmisega juba algust teinud, Tallinnas peetud juunioride EM-lt
2011 tuli talle pronks, lisaks kuld noorte olümpiapäevadelt 2010 ja hõbe juunioride MMlt 2012. 2015 oli samal seltskonnal taas Tallinnasse asja, paraku sel korral U23 EM-lt
medalit ei tulnud. Küsime siis Alexia isa ja ema (ema neiupõlvenime)!
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36. Pildil on 1974. aastal sündinud mees, kelle kohta võib öelda, et ta on Eestis oma ala
parim. Siit Euroopa tipu suunas purjetava mehe varasemast elukäigust toob Eesti
Entsüklopeedia veebileht välja Hansa Spordiklubi tegevdirektori ja Tabasalu kooli (mille
vilistlane ta ka on) kehalise kasvatuse õpetaja omad. Kes?

37. Ka sellel pildil on oma ala absoluutne tipptegija.
1989. aastal Guadeloupe saarel sündinud
spordimees viis oma esimese tiitlivõistluste medali
koju Tallinnast, kui 2006 võitis juunioride EM-il ja
sealtpeale on võitnud kuldmedali kõikidelt
tiitlivõistlustelt, kus osalenud, peale ühe erandi
aastal 2008. Kes ja millist ala harrastav atleet on
pildil?
38. Millise omal spordialal üheks ikoonilisemaks peetava ja ka eestlastele edu
toonud spordivõistluse esimeseks võitjaks oli 1911. aastal 23 osavõtja konkurentsis
prantslane Henri Rougier? Vihjena olgu öeldud, et talle võidu toonud võistlusvahendi oli
tootnud Prantsuse ettevõte nimega Turcat-Mery.
39. Mullu oma profikarjääri lõpetanud Belgia jalgrattur Tom Boonen promos karjääri
lõpul üht tehnilist uuendust, saades mullusel Vuelta a San Juan´i velotuuril Argentinas
etappi võites ka esimeseks profiratturiks, kes sellise tehnilise uuendusega rattal etapi
võitnud. Selle uuenduse kasutamise vastased toovad enamjaolt põhjusena välja
turvalisust, kuid pooldajad leiavad, et ebaturvalisusega üritavad konkurente mustata
ainult need tootjad, kes pole ise arendustöödega eriti kaugele jõudnud. Mis on selleks
aktuaalseks tehniliseks uuenduseks jalgrattamaailmas?
40. Mäesuusatamise MK-sarjas peetakse arvestust ka parimate suusatootjate
kategoorias. Seejuures saab iga suusabränd selles arvestuses niipalju punkte, kui
vastava suusamargiga suusatavad mehed ja naised MK-sarjas kokku teenivad. Viimase
kümnendi jooksul on hooaja parima suusabrändi tiitli võitnud ainult kaks tootjat.
Millised? Nende asutamisaastateks on vastavalt 1950 ja 1955 ning asutamiskohti
lahutavad tuhanded kilomeetrid.
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41. Lisaks jalgpallile ühendab esimese iseseisvusperioodi jalgpalli rahvuskoondise
ässasid Evald Tipnerit, Eugen Einmanni ja Arnold Pihlakut ning mitmeid teisigi
tolleaegseid vutikoondislasi üks talispordiala. Einmann ja Tipner on sel alal tulnud
vastavalt viie- ja seitsmekordseks Eesti meistriks, Pihlak võitnud kolm hõbedat. Mitmete
toonaste koondislastega koos võitis samal alal Eesti meistrivõistluste medaleid näiteks
ka maratonijooksja Jüri Lossman. MM-i peetakse sel alal aastast 1957. Milline
spordiala?
42. Mark H. McCormacki auhinda antakse välja alates 1998. aastast golfimängijale, kes
veetnud aasta jooksul enim nädalaid maailma esinumbrina. Esimesed 13 korda järjest
võitis auhinna Tiger Woods. Kes oli aga esimene golfimängija pärast Woodsi, kes
auhinna pälvis? Vahemikus 29.05.2011-11.08.2012 oli ta maailma esinumbriks kokku
56 nädalat, loovutades selle positsiooni vahepeal kolmeks lühikeseks perioodiks Rory
McIlroyle. 2011. aastal sai temast esimene, kes juhtinud nii PGA kui ka European Touri
aasta rahavõitjate edetabelit. Vihjena olgu öeldud, et tema perekonnanimi on nii mõnegi
mõjuka isiku eesnimeks.
43. See riik on võitnud kokku neli olümpiamedalit, suvel ühe kulla ja ühe hõbeda ning
talimängude saagiks on kaks hõbedat, mis on võidetud ühe ja sama isiku poolt.
Medaliarve avati hõbedast karva autasuga raskekaalu tõstja Joseph Alzin´i poolt
Antverpenis 1920. aastal. Mis riigist käib jutt ja kes olid ülejäänud selle riigi
medalivõitjad? (riik 1 p, mõlemad medalivõitjad 1 p)
44. Küsitav autofirma on alates 2014. aastast on ainsa autotootjana UEFA Meistrite Liiga
üheks kaheksast peasponsorist, eesmärgiks tolle turniiri järgi hullude Hiina, LõunaAmeerika ja Mehhiko turgude vallutamine. Samuti oli ettevõte Rio de Janeiro
olümpiamängude suursponsoriks ja tõmbas asjatundjate hinnangul selle diiliga
Samsungi kõrval pikima kõrre: nende turuosa kasvas mängude ajal Brasiilias 1% võrra,
kusjuures peamiselt soetati pildil olevat spetsiaalselt Lõuna-Ameerika turu jaoks
toodetud automudelit Kicks. Milline autotootja?

45. Kes on koos abikaasaga pildil olev kahekordne
olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister?
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46. Mõni aeg tagasi löödi ajakirjanduses kõvasti lärmi võimaliku Eesti hokiklubi osas, kes
osaleks ka KHL-is. Projektist asja siiski ei saanud, kuid 2016. aasta lõpul jõudsid KHL-i
mängud Eestisse tänu Riia Dünamo meeskonnale, kes otsustas kaks kodumängu
Tallinnas Tondiraba hallis pidada. Kahjuks loodetud kodupubliku toetust sealt ei tulnud,
hallis elati jõuliselt kaasa pigem riialaste vastastele. Üks Tallinnas käinud hokimeeskondi
oli kahekordne Gagarini karika võitja, kelle kuulsaim mängumees on kahtlemata Sergei
Mozjakin. Teine meeskond on jõudnud korra KHL-i finaali (2012), selle kuulsate
kasvandike hulka kuuluvad kunagised NSVL-I koondislased Sergei Makarov, Sergei
Mõlnikov, Vjatšeslav Bõkov jt, väravasuul seisab seal praegu hiljuti olümpial häid esitusi
teinud tśehh Pavel Francouz. Millise kahe hokitiimiga riialased Eestis kohtusid?
47. Küsitav vutimees on esimene jalgpallur, kes kaotanud koguni neli UEFA Meistrite
Liiga finaali. Seejuures on ta mänginud kolme klubi eest kokku viies Meistrite Liiga
finaalis ja alustanud neis kõigis algkoosseisus ning ühel ja samal positsioonil. 35aastaselt jõudis ta lõpuks ka rahvuskoondisega suurde finaali, alustades Euroopa
meistivõistluste finaalmängu samuti algkoosseisus ja vanal tuttaval positsioonil, kuid ka
sealt tuli lahkuda kaotusega. Kes on see jalgpallur, keda meedia seostas mullu
novembris tema käitumise tõttu hoopis ühe teise spordialaga?
48. Millised on linnulennult kaks teineteisele kõige lähemal asuvat olümpiamänge
võõrustanud linna? Vihjeks olgu öeldud, et mõlemad on võõrustanud talimänge ja
maanteed mööda jõuab ühest teise vähem kui tunniga.
49. Matti Nykänen pole ainus Soome sportlane, kelle tegemised
edukalt kinolinale jõudnud. Mullu tegi Soome filmiauhindade
jagamisel puhta töö (parim film, parim reźissöör, parim
meespeaosatäitja) linateos, mis pealkirja kohaselt rääkis ühe
Soome poksija elu kõige õnnelikumast päevast. "Kokkola
pagariks" kutsutud atleet võitis 1959. aastal amatöörina
Euroopa meistritiitli kergekaalus, siirdudes seejärel profileeri,
kus
mänedźer
organiseeris
talle
oma
tavapärase
kaalukategooria asemel MM-tiitlimatśi sulgkaalus. Oluliselt
kaalust alla võtma pidanud soomlane kaotas selle 1962. aastal
peetud matśi neegerpoksija Davey Moore´i vastu küll juba teises
roundis kaotas, kuid see-eest astus samal päeval olulise sammu
naisevõtu suunas. Kes oli see filmis Jarkko Lahti poolt
kehastatud poksija?
50. Millisel spordialal heitlevad kaks võistkonda juba viimased 135
aastat pildil oleva 11 cm kõrguse terrakotast urni nimel?
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51. Milline spordiala ja milline distsipliin?
•
•
•

Olümpiamängudel on selles distsipliinis medali võitnud kaks John Bertrandi nimelist
meest. Austraallane Bertrand võitis pronksi Montrealis 1976 ja ameeriklane
Bertrand võitis hõbeda Los Angeleses kaheksa aastat hiljem;
2013. aastal peeti distsipliini maailmameistrivõistlused Tallinnas ning võitjas tuli
vaid 19-aastane Jorge Zarif Brasiiliast, kes valiti samal aastal selle vägiteo eest ka
oma riigi parimaks sportlaseks;
Eestis on sel alal olemas olümpiamedal ja väga hea õnne korral võiks ka Tokyost lisa
loota.

52. Võrkpallis peetakse lisaks MM-võistlustele ja Maailmaliigale ka Maailma Karikavõistluseid (World Cup). MK-turniirid nii meestele kui naistele leiavad aset iga nelja
aasta tagant, veidi rohkem kui pool aastat enne olümpiamänge, seal osaleb 12 mees- ja
naiskonda (varem 8) ja jagatakse olümpiakohti. Turniiri mänge peetakse küll erinevates
saalides, kuid alates 1977. aastast üksnes ühes riigis. Millises tunnustatud
võrkpalliriigis mängitakse välja võrkpalli Maailma Karikad?
53. Küsitav ekstreemspordivõistluste sari sai oma nime peasponsorilt, alates 1940.
aastast toodetavalt karastusjoogibrändilt, mis täna on PepsiCo omanduses. Sarja suvist
varianti peetakse alates aastast 2005 ja talvist alates aastast 2008. Talvine variant
keskendub vigursuusatamisele ning lumelauasõidule ning just seal tegi Eesti
vigursuusataja Kelly Sildaru 2015. aasta lõpul oma rahvusvahelise läbimurde. Millist
nime kannab see võistlus?
54. Oma karjääri tähtsaima autasu pälvis ta umbes aasta tagasi. Ei
möödunud kaua, kui tuli kätte võtta reket ja teha järgmine
sooritus: sedakorda Steve Carelli vastu. Kes on pildil?
55. Mullu novembris puhkesid ühes Euroopa pealinnas suured
jalgpallirahutused, mille käigus sai viga 22 politseinikku, rüüstati
poode ja süüdati autosid. Euroopa uudistekanaleid täitsid
märatsejaid veekahuritega korrale kutsuvad politseijõud.
Kokkutulnud rahvahulk tähistas nimelt ühe koondise pääsemist
jalgpalli MM-finaalturniirile. Millise koondise MM-ile
pääsemise puhult sedaviisi märatseti?
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56. See 300 000 elanikuga linn on väikseim, kus suvel hakatakse
pidama jalgpalli MM-i mänge. Erilise vutikantsiga ajalooliselt tegu
ei ole, sest praeguseks tugevuselt kolmandasse liigasse kukkunud
linna esindusmeeskonna parimaks tulemuseks Venemaa
meistriliigast on olnud 8. koht 2015. aastal. Kergejõustiklastele on
aga linn tuntud kui Venemaa käimiskeskus, kust ühtlasi said alguse
venelaste esimesed suuremad süsteemsed dopingujamad. Linn on
asutatud 1641. aastal, saanud nime sealt läbi voolava jõe järgi ja
sedavõrd peibutav, et selle elanikuks registreeris end Venemaa
kodakondsust võttes ka näiteks prantsuse filminäitleja Gerard
Depardieu. Milline linn (näete ka linna vappi)?
57. Viimasest USA korvpalli amatööride olümpiameeskonnast, kes said
favoriidiseisusele vaatamata Soulis vaid pronksise medali, jõudsid kõik mehed hiljem
NBA-sse. Nii mõnedki tegid unistuste liigas vägagi korraliku karjääri, kuulsaim
mängumees sellest pundist oli kahtlemata David Robinson. Peale Robinsoni jõudis
sellest koosseisust NBA meistritiitlini veel vaid üks mängumees. Ta esindas Golden State
Warriorsit, Sacramento Kingsi ja Washingtoni Wizardsit ning pälvis lõpuks meistritiitli
Los Angeles Lakersiga oma karjääri viimasel hooajal aastal 2002. Kes?
58. Mitmeid aastaid oli Eesti malesõpradele üheks peamiseks maleuudiste allikaks 2007.
aastal tegevust alustanud maleblogi. Seda administreeris Nikolai Kunitsõn ning kaastööd
tegid sinna mitmed Eesti paremad maletajad eesotsas Kaido Külaotsa, Meelis Kanepi ja
Tuuli Vahtraga. Lisaks maleteoreetiliste aruteludele pesti blogis ka ohtralt kohaliku
maleelu musta pesu. Sissekanded blogis hääbusid käesoleva kümnendi keskel, 2016.
aasta lõpul anti ametlikult teada tegevuse lõpetamisest. Millist nime see hiljutine
juhtiv Eesti maleblogi kandis?
59. Vasakpoolsel pildil olev häärber sai oma nime aastatel 1844-1925 elanud kõrgest
soost isiku järgi. Alates 2008. aastast peetakse seal võistlusi, mis kulmineeruvad
parempoolsel pildil oleva trofee väljaandmisega. Milliste võistlustega on tegemist?

60. Alustasime ja lõpetame Pyeongchangist: hiljutiste olümpiamängude korraldaja
Lõuna-Korea oli enne koduseid mänge võitnud talimängude medaleid vaid
iluuisutamises, kiiruisutamises ja lühirajauisutamises. Pyeongchangis lisandus sinna
nimekirja aga tervenisti neli ala ja neist ühelgi ei tulnud korealastel medali võitmiseks
uiske jalga panna. Millised olid Lõuna-Korea uued medalialad (3 õiget – 1 punkt)?
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VASTUSED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

laskesuusatamine
Venemaa spordiminister
Minnesota Vikings
Portugal; Horvaatia
Tonya Harding
Hungaroring
golf
1981
Eduard Hiiop
Luis Figo
Leedu; 2003
Jonathan Edwards
Focus; Fiesta
Matti Nykänen; Matti Pulli
Connor McDavid
kettaheide; 110 m tõkkejooks
taliujumine
Alpina
Hawaii Ironman ehk triatloni MM
Michael Owen
Belgradi Partizan; Badalona Joventut
Santa Monica
house
Wales
poks
Arnold Viiding, Koit Annamaa
käsipall
Viktor Vassiljev
QWOP
Simone Biles; Shaquille O´Neal
John Watson
said finaalis punase kaardi
55
ühe käega tõstmine; kahe käega tõstmine
Juri Sedõhh; Natalja Lissovskaja
Aare Halliko
Teddy Riner; judo
Monte Carlo ralli
ketaspidurid
Head; Atomic
jääpall
Luke Donald
Luksemburg; Joseph Barthel ja Marc Girardelli
Nissan
Caster Semenya
Magnitogorsk Metallurg; Tśeljabinsk Traktor
Patrice Evra
Innsbruck; Garmisch-Partenkirschen
Olli Mäki
kriket
purjetamine; Finn klass
Jaapan
Dew Tour
Emma Stone
Maroko
Saransk
Mitch Richmond
Vaadeldaja
dartsi MM
skeleton, lumelauasõit (paralleelsuurslaalom),
curling, bobisõit

suusahüpetes on võidetud 1 medal, murdmaas ja curlingus 2
pildil olümpiavõitja Pavel Kolobkov
eelmine maskott sai nime viiking Ragnar Lothbroki järgi
võidud vastavalt aastatel 2011 ja 2015 alagrupimängudes
kinodes "Mina, Tonya", kus Margot Robbie mängib nimiosa
viidatud kohalik oli Zsolt Baumgartner
Kohtla-Nõmmel asus Eesti esimene golfiväljak
tol aastal on sündinud nii Roger Federer kui Serena Williams
end FC Barcelona mängija, kes lahkus Real Madridi ridadesse
finaalis alistati Hispaania 93:84
1995 Göteborgis kolmik, Edwards hüppas maailmarekordi
medalid aastatest 2004 ja 2017

maailmarekordid vastavalt 74.08 ja 12,80
eestlasest võitja oli Henri Kaarma
edukaim śveitslanna on seal Natascha Badmann
2001 Ballon d´Or´i laureaat
Klubi eest võistlesid nt Carl Lewis, Leroy Burrell jt

film "Cutie and the Boxer"
8. kohad vastavalt kuulitõukes ja vasaraheites
Jugoslaavia koondises
klaviatuuri ülemised vasakud ja paremad täheklahvid
võimleja ja korvpallur
viited Sherlock Holmesi samanimelisele abilisele
märkimata oli jäänud Zinedine Zidane
53-54 ja 56-57 annavad 1 punkti
vastavalt vasaraheite ja kuulitõuke maailmarekordiomanikud
korvpallikohtunik

medalid 1500 m jookus 1952 ja mäesuusatamises 1992
olümpiavõitja 2012 ja 2016 naiste 800 meetri jooksus
viide karate harrastamisele ehk pealtvaataja löömisele

Inglismaa ja Austraalia vahel mängitav The Ashes
Aleksander Tśutśelov ja Denis Karpak
karastusjook Mountain Dew järgi
kehastamas Billie Jean Kingi filmis "Battle of the Sexes"
mürgel toimus Brüsselis
mängupaigaks Mordovia Arena

pildil Alexandra Palace
vastavalt Yun Sung-bin (kuld), Lee Sang-ho (hõbe), naiskond
(hõbe), neljabobi (hõbe)
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