Hiiu spordipaarismäng 2018
Küsimused: Ove Põder, Igor Habal, Tauno Vahter
1. Millises linnas, ühe Euroopa Liidu riigi pealinnas peeti viimane kiiruisutamise täiskasvanute
tiitlivõistlus värskes õhus? 21. sajandil koguni kahte tiitlivõistlust korraldanud (2001. a
mitmevõistluse MM, 2012. a mitmevõistluse EM) areeni näol on tegemist linnapargi
uisuväljakuga, mis avati juba 1870. aastal ning mida peetakse omas arvestuses Euroopa üheks
vanemaks ja suuremaks (180 x 67 m). Lisaks kiiruisutamise tiitlivõistlustele on seal peetud ka
jäähoki, iluuisutamise ja jääpalli tiitlivõistlusi.

2. Äsjastel Pyeongchangi olümpiamängudel sai Marcel Hirscher lõpuks 55 MK-sarja etapivõidu
kõrvale ka esimesed olümpiakullad. Kes on nüüd enim MK-sarja etappe võitnud mäesuusatajad,
kes pole kordagi olümpiavõitjaks tulnud – mõlemad, nii mees kui naine (kes ka mõlemad juba
mõnda aega tagasi tippspordiga lõpparve teinud) on võitnud 46 MK-etappi?
3. Mis nime kannab esimest korda 2017. aastal peetud iga-aastane tenniseturniir Euroopa ja muu
maailma vahel? Tuntud tennisisti järgi (vastuseks piisab tema nimest) nime saanud esimene
turniir peeti septembris Prahas ning selle võitis tulemusega 15–9 Euroopa.
4. Millise ka kodus kasutatava elektrilise seadme nime järgi olid tuntud Alex Fergusoni
poolajakõnelused oma võistkonnaga? Esimese sellise seadme ehitas 1890. aastal Alexander
Godefroy, kodused variandid muutusid kättesaadavaks 1920-ndatel. Seade on varem põhjustanud
rea surmajuhtumeid, kuid viimastel kümnenditel on tehnika arenguga selliseid õnnetusi palju
vähemaks jäänud.
5. Millise igasügisese võistluse esimeseks mitte-eurooplasest võitjaks individuaalselt oli 2015.
aastal jaapanlane Kazuyasu Minobe? Seda küll vormiliselt – sisuliselt võiks selleks pidada
võistluse juba 1972. aastal võitnud kirgiisi Aleksandr Abušahmetovit.
6. Millisel kergejõustikudistsipliinil, mis on tänapäeval nii meeste kui naiste suviste
tiitlivõistluste (OM, MM, EM) kavas, on naised võistelnud MM-võistlustel medalitele rohkem
arv kordi kui mehed?

7. Eelmise kevade Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel küsisime kolme sportlikult pikaealise
talisportlase (Noriaki Kasai, Claudia Pechstein, Jaromir Jagr), kes kõik endiselt veel tippspordis
tegevad, sünniaastat – selleks on 1972. Seekord küsime üht 1972. aastal sündinud suveala tegijat,
kes juba 1992. a OM-il sai Ühendatud Võistkonna koosseisus võistkondliku pronksi, järgmisel
neljal OM-il sai individuaalse medali (sh 1996. ja 2000. aastal kulla) ning veel 2017. a mais
toimunud EM-il sai (nädalapäevad enne oma 45-ndat sünnipäeva) individuaalse hõbeda. Kes?
8. Itaalia väljajäämine oli 2018. a jalgpalli MM-i kvalifikatsiooniturniiri suurim üllatus. Tõtt
öelda, pole Itaalia pärast 2006. a maailmameistritiitlit MM-idel säravat mängu näidanud –
alagrupist pole edasi pääsetud ning võidetud on vaid üks kohtumine. Kelle vastu on Itaalia
saavutanud oma ainsa võidu MM-i finaalturniiril pärast MM-tiitlit – 2014. aastal võideti
küsitavat tulemusega 2–1?
9. Milline USA kergejõustiklane (vasakul), 2007. a maailmameister ja 2012. a olümpiahõbe,
adopteeriti koos oma vennaga varases nooruses, pärast seda kui ta põletas 4-aastaselt praktiliselt
maha oma vanemate maja?

10. Kes on parempoolsel fotol olev 1969. aastal sündinud mees, kes 2004. aastal lõpetas Tartu
Ülikooli ajaloolasena?
11. Itaalia laskesuusatamine ei piirdu ainult Anterselva/Antholziga. Austria piiri lähedal asub
veel üks laskesuusakeskus, mis aastatel 1996, 2011 ja käesoleval aastal on võõrustanud
laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlusi. Mis nime kannab see paik?
12. Kui vaadata snuukeri ja male praegust maailma esitosinat (mõlemat muidugi meeste
arvestuses), siis leiame mõlemast ühe ja sama perekonnanimega sportlase, kes pärinevad ka
samast riigist. Mis on see perekonnanimi?

13. Sellel 2010. a 19. augustist pärineval fotol on näha vaatepilti, kuidas üks mööbliese
saavutanud üsna harjumuspäratu asendi. Teo toimepanijaks oli fotol keskel oleva meestesumma
vasakpoolseim mees. Kes?

14. Millisel spordialal jagati äsjastel Pyeongchangi olümpiamängudel välja kõige rohkem
medalikomplekte – sama palju kui on käesoleva küsimuse järjekorranumber?
15. Suure Slämmi turniire ei peeta ainult tennises. Kuni eelmise aastani oli selliseks alaks nt ka
rannavõrkpall. Millise suveolümpiamängude kavas oleva spordiala Suure Slämmi turniirid
toimuvad(-sid) 2018. aastal Pariisis, Düsseldorfis, Jekaterinburgis, Abu Dhabis ja Osakas?
16. Milline Pittsburgh Steelers’i quarterback, kahekordne SuperBowli võitja sai 23-aastaselt
noorimaks selle karika võitnud quarterback’iks 2005. aastal? Ta on NFL-i ajaloos täpsuselt
kümne parima söötja hulgas. Samuti on ta tuntud lapsesuuna ja terve rea seksiskandaalide
poolest: alloleval pildil on teda portreteeritud joonisseriaali „South Park“ prominentsete
seksuaalmaniakkide teraapia episoodis. 1990-ndatel süvendatult jalgpalli jälginutele vihjeks, et
praktiliselt sama perekonnanime kandis ka suurtel finaalturniiridel mänge vilistanud Šveitsi
jalgpallikohtunik (tema perekonnanimes oli tähekombinatsiooni „oe“ asemel täht „ö“.)

17. Kolumbia jalgratturid on tuntud pigem mägironijatena, seega oli suur üllatus, kui küsitav,
1994. aastal sündinud rattur, võitis 2017. a Giro d’Italial koguni neli (sprindi)etappi. Kes?
18. Millistel olümpiamängudel toimusid seni viimast korda ujumises B-finaalid? Samadel
mängudel oli ujumises esmakordselt nii meestel kui naistel kavas kolm teateujumist (s.t
programmi lisandus naiste 4 x 200 m vabaujumine).

19. 2000. aastal jõudsid tennise Hopman Cup’i finaal esimest korda Aafrika ja Aasia
võistkonnad. Võitjaks tuli Lõuna-Aafrika Vabariik koosseisus Wayne Ferreira ja Amanda
Coetzer. Mis riigi LAV aga finaalis alistas? Huvitaval kombel oli mõlema küsitavat riiki
esindanud tennisisti eesnimes 8 tähte ja perekonnanimes 10 tähte.
20. Vasakpoolsel fotol on 1992. a olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister oma
sportlaskarjääri ühel raskemal hetkel, kui ta 1996. a Garmisch-Partenkircheni uusaastavõistluse
treeninghüppel kukkus ja sai raske vigastuse – enne seda oli ta hooaja esimesest üheksast MKetapist võitnud tervelt viis, mis jäid ka tema karjääri ainsateks. Kuigi ta edasise karjääri jooksul
individuaalselt enam suurt midagi ei saavutanud, tuli ta järgmisel hooajal võistkondlikuks
maailmameistriks. Kes?

21. Parempoolset meest sobiks iseloomustama venekeelne fraas „Против лома нет приёма“ –
mitmed peavad teda praegu maailma parimaks poksijaks. Kes?
22. Marcos Soares, Eduardo Penido, Alejandro Abascal, Miguel Noguer, Lars Sigurd Bjorkström,
Alexandre Welter, Valentin Mankin, Aleksandr Muzõtšenko, Poul Richard Høj Jensen,
Valdemar Bandolowski, Erik Hansen, … . Kes lõpetab selle nimekirja?
23. Millise 1968. ja 1972. a olümpiamängudelt ujumises kokku neli medalit võitnud sportlase
nimi sai Stanley Cup’ile (karikale) graveeritud 2003. aastal? Märksa vahetum kokkupuude
jäähokiga on siiski olnud tema lastel.
24. 1959. aastal peeti kolmas meeste korvpalli MM ning NSV Liit oli äärmiselt lähedal tiitlile,
alistades nii hilisema maailmameistri Brasiilia kui ka korvpalli sünnimaa USA. Kindlana
tundunud tiitlist jäid sovjeedid aga ilma, kuna nii nemad kui Bulgaaria keeldusid mängimast ühe
võistkonnaga, mistõttu taandati nad finaalringi kaheks viimaseks ehk kuuendaks ja seitsmendaks.
Mis võistkond osutus NSV Liidu komistuskiviks, lõpetades MM-i ajaloo kõrgeima, neljanda
kohaga?

25. Kes asutas 2009. aastal jalgpalliklubi Viitorul Constanta, olles tänaseni ka klubi peatreener?
Klubi, mis on tuntud oma tugeva noortetöö poolest, tuli 2017. aastal esimest korda oma riigi
meistriks, ent nende tee Meistrite Liiga alagrupiturniirile tõkestas Belgia klubi K.A.A. Gent.
26. Prantslased on autoralli MM-võistlusi valitsenud alates 2004. aastast. Ent ka 1990-ndatel oli
neil paar-kolm tipptegijat, kellest kuulsaim kahtlemata 1994. aastal maailmameistriks tulnud
Didier Auriol. Küsitavat võib pidada Sebastianite-ajastu eelseks paremuselt teiseks Prantsuse
rallisõitjaks. Ta võitis 1993–94 neli MM-rallit (sh 1994. a Monte Carlo ralli) ning tuli 1993.
aastal üldarvestuses 2. kohale. Olgu märgitud ka fakt, et tema kaardilugejaks oli naisterahvas,
Anne-Chantal Pauwels. Kes?
27. Hiinlanna Zheng Fengrong (s. 1937) oli esimene kergejõustiku olümpiadistsipliinil
maailmarekordi püstitanud Hiina sportlane. Mis distsipliinil ta selle 1957. aastal püstitas? Ka
hiljem on sellel distsipliinil kuulunud maailmarekord Hiina sportlasele.
28. Milline pikematele distantsidele spetsialiseerunud Soome murdmaasuusataja (s. 1938)
hakkas esimesena 1970-ndatel aastatel kasutama pooluisusammu, millest lõpuks kasvas välja
vabastiil? Sama perekonnanime kandis ka üks tolleaegne odaviskeäss.
29. Selle 1937. aastal tegevust alustanud ning 1950. aastal uue nimega ümberformeeritud
spordiliiga enim kordi tiitli võitnud klubi on Giants, kes on tulnud meistriks 22 korda ja kannab
praegust nime aastast 1947. Üks legendaarsemaid mängijaid 1940-ndate algusaegadel oli
kummalisel kombel vene päritolu sportlane Viktor Staruhhin, kelle nimel on tänase päevani
mõned rekordid. Mõned teised tuntumad võistkonnad on Tigers, Swallows, Buffaloes ja Lions.
Hetke valitsev meister on SoftBank Hawks. Millise liigaga on tegu? Vastuseks tuleb anda kas
liiga täpne nimi või siis spordiala ja riik.
30. Nähtaval fotol maletavatest meestest soovime teada saada paremal olevat NSVLiidu
sportlast. Tema sportlaskarjääri suurimaks saavutuseks jäi individuaalne olümpiakuld 1964. a
Tokyo OM-ilt, millega kaasnes veel üks oluline tunnustus. Kahjuks lõppes tema elutee õnnetuse
tagajärjel liiga vara, 1975. aastal. Kes?

31. Viimane hooaeg, kui meeste laskesuusatamise või mäesuusatamise MK-sarja üldarvestuses
ei võitnud vastavalt kas Martin Fourcade või Marcel Hirscher, oli 2010–11. Kes võitsid siis
nendel hooaegadel vastavad MK-sarjad?
32. Kui selle sportlase, kelle nii ees- kui perekonnanimes on viis tähte, eesnime viimane täht
asendada „a“-ga ja perekonnanime teine täht „e“-ga, saame tulemuseks ühe tema kaasmaalanna,
kes tuli kahekordseks individuaalseks olümpiavõitjaks (ning keda küsiti ka sügisesel Männiku
paarismängul). Kui tema perekonnanime viimane täht asendada „a“-ga, saame aga tulemuseks
ühe tema kodumaalt pärit kuulsa toidu nime. Kes on see sportlane, kes tulnud kahel korral
individuaalseks maailmameistriks – esimest korda 2011. aastal ja teist korda 2017. aastal?
(Teisel korral oleksime küll kõik soovinud, et ta ei oleks tulnud).
33. 2018. a jalgpalli MM-i kvalifikatsiooniturniir oli rekordiline, kuna seal osalesid kõik 210
riiki/maad, kellel selleks õigus. Kaks riiki aga diskvalifitseeriti enne mängude algust, üks
endisele treenerile võlgu jäämise tõttu ning teine riigi sekkumise eest alaliidu asjadesse. Mis on
need kaks riiki, üks Aafrikas ja teine Aasias?
34. Vasakpoolsel Fotol on üks olümpiamängude edukamaid abielupaare läbi aegade, kelle
kontole on tänaseks päevaks kogunenud 10 kuldmedalit, poseerimas Rio de Janeiro OM-ilt pärit
saagiga. Mis on nende ühine perekonnanimi?

35. 2016. a detsembri paarismängus küsisime, et milliselt distsipliinil pärines 2016. a
kergejõustiku EM-il Türgi 12 võidetud medalist ainus n.ö mitte-sisseostetud sportlase poolt
võidetud medal. Seekord küsime aga, et kes EM-il medali võitnud Türgi sportlastest suutis
ainsana ka Rio de Janeiro OM-il medali võita? Parempoolsel fotol poseeribki ta võidetud
pronksmedaliga? (1 punkti võime anda ka distsipliini eest, millel ta medali võitis).
36. Juba varem on küsitud USA (vaba)maadlejavendi Schultze ja -kaksikvendi Banacheid, kes
kõik tulid 1984. aastal Los Angeleses olümpiavõitjateks. Mis perekonnanime kandsid aga
poolakatest kaksikvennad Kazimierz ja Jozef, kes 1972, 1976 ja 1980. a OM-idelt võitsid
kreeka-rooma maadluses kahe peale kokku kolm olümpiamedalit (sh üks kuld)?

37. Nii Eestil kui Soomel on olemas olümpiakuld kümnevõistluses. Kes oli see soomlane, kes
tuli kümnevõistluse olümpiavõitjaks 1928. a OM-il Amsterdamis? Olgu öeldud, et teiseks tuli
tema kaasmaalane Akilles Järvinen, kes pidi hõbedaga leppima ka 1932. a olümpial.
38. Peale Tiit Soku on veel üks 1986. a meeste korvpalli MM-võistlustel medali pälvinud
sportlane mänginud Eesti meistriliigas – seda 2003. aastal Pirita Palliklubi koosseisus. Kes?
39. Pika ajalooga mäesuusatamise MK-etappe teatakse ka tihti nende võistlusnimega. Nii
teatakse Kitzbüheli etappi Hahnenkammi võistlusena ja Wengenit Lauberhorni võistlusena.
Mõnikord on nimi nii eksootiline, et on raske uskuda, et tegemist on suusaspordiga. Mis nimi
asendab punktiiri Arlberg-... võistluse nimes? See peeti esmakordselt 1928. aastal Austrias St.
Antonis ning on viimastel aastatel toimunud veel Chamonix’s, Garmisch-Partenkirchenis ja
Sestrieres. Et asja lihtsustada võib öelda, et nimi langeb kokku ühe rohkem kui poole miljoni
elanikuga linna nimega, mis on praktiliselt permanentseks võitlustandriks olnud 2001. aastast.
Allpool paar fotot sportlikest harrastustest, millega seal linnas viimasel ajal tegeldud on.

40. See 1974. aastal sündinud tennisemängija (vasakul) jõudis esimest korda üldsuse tähelepanu
alla Orange Cup’i võiduga juuniorina. Ta ei võitnud ühtegi suure slämmi turniiri (nii 1998. kui
2001. a Prantsusmaa lahtiste meistrivõistlustel pidi ta finaalmängus vastu võtma kaotuse) ning
tema üheks suuremaks saavutuseks võib pidada ATP aastalõputurniiri võitu 1998. aastal. Sellele
lisaks sai ta 16 muud profiturniirivõitu, millest suurem osa tulid saviväljakutel ning pälvis
paarismängus olümpiapronksi (2000). Kellest jutt?

41. Kes on parempoolsel fotol olev „maailmarekordiomanik“?
42. Rahvaarvult maailma neljas riik Indoneesia on tänaseks võitnud olümpiamängudelt 32
medalit (7 kulda, 13 hõbedat, 12 pronksi). Kõik peale ühe medali on võidetud kas sulgpallis või
tõstmises. Selle ühe, riigi üldse esimese olümpiamedali, hõbemedali 1988. a Souli OM-ilt tõid
Lilies Handayani, Nurfitriyana Saiman ja Kusuma Wardhani. Mis spordialalt?

43. Peep Pahvi seisukoht, et Universiaad on üliõpilaste joomapidu ning mitte tõsiseltvõetav
tiitlivõistlus, ei pea kõigil juhtudel siiski paika. 2017. a Universiaadil jagati kergejõustikus ühel
väljakualal kuld- ja hõbemedal välja paremate tulemustega, kui oli kaks nädalat varem Londoni
MM-i samuti kõrgeklassiline võitjatulemus ning need tulemused andsid 2017. a maailma hooaja
edetabelis lõpuks 3. ja 4. koha. Kusjuures nii kulla- kui hõbedavõitja võtsid osa ka Londoni MMist, ent jäid vastavalt 22. ja 8. kohale. Mis distsipliin?
44. Milline on see kahest sõnast koosnev hüüdnimi, mida kannavad või on kandnud väga
erinevaid alasid harrastavad sportlased, kelle puhul peitub ühisosa ilmselt selles, et neil on kõva
käsi? Selle hüüdnime on teiste hulgas teeninud tennisistid Boris Becker ja Sabine Lisicki, golfar
Fred Couples, poksija Ray Mancini ning kriketimängija Shahid Afridi.
45. Hiljutises Tartu spordiüksikmängus küsiti Quebec Nordiques’i, mis USA-sse, Coloradosse
kolides tuli praktiliselt kohe (hooajal 1995–1996) ka Stanley Cupi võitjaks. Milline 1997. aastal
samuti põhjast lõunasse kolinud klubi võitis juba Carolina Hurricanes’i nime all Stanley Cupi 10
aastat hiljem, hooajal 2005–06?
46. See 2014. aastal avatud mitmeotstarbeline sisehall mahutab 55 000 pealtvaatajat ning on
seetõttu erinevates tabelites ja Guinnessi poolt kuulutatud maailma suurimaks sisehalliks. Kuna
ühtlasi toimuvad seal spordivõistlused, on see ka maailma suurim sisespordihall, mh maailma
suurim korvpalliareen. Rajatis kannab asukohariigi nime – mis riigis see hall asub? Kuigi sel
riigil olümpiamängudelt korvpallis medaleid ei ole, siis MM-ilt on ning oma maailmajaos ollakse
parimate seas.

47. Millisel spordialal kasutatakse tulemuste fikseerimisel peamiselt sakslaste HoRa või
soomlaste Kurvineni süsteemi? Külmema kliimaga Pyeongchangis kasutati Kurvineni, samas kui
Vancouveri ja Sotši OM-il kasutati HoRa’t.
48. Viimase kümnendi maailma edukaim meesriistvõimleja, jaapanlane Kohei Uchimura on
olümpiamängudelt võitnud seitse medalit, millest kolm pärineb individuaalsest mitmevõistlusest
(sh kaks kulda) ja kolm meeskondlikust mitmevõistlusest (sh üks kuld). Mis ainus individuaalne
üksikala, millelt Uchimura on OM-medali (hõbe 2012. a Londoni OM-ilt) pälvinud?

49. 1994. a jalgpalli MM-turniiri finaalis penaltiseerias Brasiiliale alla jäänud Itaalia koondises
oli kaks mängijat, kes pärast mängu said ennast siiski maailmameistritena tunda, sest nad olid
kuulunud 1982. aastal maailmameistriks tulnud koondisesse. Paraku aga olid just need kaks
mängijat eksinud äsjases penaltiseerias. Kes olid need kaks jalgpallurit?
50. Millise riigi Vormel-1 rada erineb teistest selle poolest, et seal asub alates 1993. aastast
täismõõtmetes pesapalliväljak? Veelgi enam on see väljak tuntuks saanud suurte
vabaõhukontsertide toimumiskohana, võõrustades oma piirkonna tähtsaimat muusikafestivali.
51. Ungari pääses äsjaste Pyeongchangi mängudega kõige enam olümpiamängudelt kokku
medaleid võitnud riigi staatusest, kel küll oli taliolümpialt medal, ent puudus kuldmedal. Mis riik
hoiab nüüd seda tiitlit enda käes?
52. Millisel kergejõustikudistsipliinil esindas Eestit olümpiamängudel vasakpoolsel fotol olev
tegelane, seitsmekordne Eesti meister? Eelmisel sajandil on üks Eesti sportlane sel distsipliinil
olümpiamängudel osalenud, ent tema võistlus lõppes viimase kohaga.

53. Parempoolsel fotol kujutatud vunts (s. 1944) oli 1960-ndate teises pooles ja 1970-ndatel üks
tugevamaid mittenõukogulasest maletajaid maailmas. Kui tema perekonnanime ette lisada üks
täht, saame maletaja, kes oli maailma üks tugevamaid mittenõukogulasest maletajaid 1980-ndate
lõpus ja 1990-ndate alguses. Kes on fotol?
54. Lugemiskontroll! Kellest kirjutab Kaia Kanepi nii: “Loomulikult hakkab tal Austraalias
üksinda igav ja ta veab mind linna peale jalutama …Ta hakkab mulle ajama, et ma peaksin ikka
naiselikum olema, kleite kandma ja kõndima aeglasemalt, jalg jala ette. Ta näitab mulle teisi
naisi, kommenteerib nende kõnnakut ja seletab, kui classy (e. k. stiilne) nende riietumine on, kuni
ma hakkan seda sõna juba päris vihkama.”

55. Mõne nädala taguses Kuku-raadio saates „Välismääraja“ ütles Raul Rebane, et viimane
Tallinnast pärit olümpiavõitja oli Ants Antson, tahtes sellega ilmselt juhtida tähelepanu asjaolule,
et tänapäeval tulevad tippsportlased reeglina maapiirkondadest. Väide ei ole siiski päris õige.
Viimane Tallinnas sündinud olümpiavõitja elas siin ka kuni 1. klassi lõpetamiseni. Kellest jutt?
56. Millise olümpiamängude kavva kuulunud ja endiselt kuuluva spordiala 1966. a augustis
peetud MM-võistlusel domineeris täielikult Prantsusmaa, võites kaheksast võimalikust
kuldmedalist seitse ning 24 võimalikust medalist 16?
57. Fotol on näha üks ese, mis on 2003. aastast ühe riigi spordimuuseumi eksponaat. Osaliselt on
sellel paar aastat enne seda asetleidnud sündmustega seotud esemel ka seos Eestiga, kuid hetkel
see enam Eestis ei asu - küsime, kes oli selle eseme omanik?

58. Kahe 2018. a UCI World Tour’i meeskonna nimes sisaldub riigi nimi, millest nad pärinevad.
Mis on need kaks riiki? Mõlemad tiimid osalevad kõrgeimas profijalgrattasarjas alates eelmisest
aastast. Vihjeks niipalju, et ühe tiimi mainekaim sõitja on Vincenzo Nibali, teine tiim, mis loodi
endise Lampre baasil, võib uhkeldada Fabio Aru, Rui Costa ja Dan Martin’iga.
59. Aeg-ajalt jõuavad lauatennises tippu ka eurooplased. Selle aasta algusest on maailma
esinumbriks pärast ligi 7-aastast perioodi taas üks mittehiinlane. Tegemist on 1988. aastal
Kiievis sündinud mehega, kel on nelja kahvatuma olümpiamedali kõrval ette näidata 2017. a
Maailma Karika võit üksikmängus. Kes on see rohkem servi uuendajana silma paistnud
Saksamaad esindav mees, kes 2010. aastal elas üle halva analüütilise leiu klenbuterooli näol?
60. Selle aasta jaanuaris peetud Jaapani profisumo suurturniir Hatsu basho Tokyos tõi endaga
kaasa taas välismaalasest võitja, millega lisandus aga võitjariikide hulka uus riik. Mis riigist on
pärit Tochinoshin (s. 1987), kes võitis turniiri maegashira 3-positsioonilt, saades kolmandaks
sumomaadlejaks sel sajandil, kes võitnud basho maegashira-staatusest?

VASTUSED
1. Budapest (IH)
2. Marc Girardelli, Renate Götschl (OP)
3. Laver Cup (IH)
4. föön (TV)
5. Tallinna Mõõk (OP)
6. 400 meetri tõkkejooks (OP)
7. Jekaterina Karsten (Hodotovitš) (OP)
8. Inglismaa (IH)
9. Reese Hoffa (IH)
10. Tarmo Tiisler (TV)
11. Ridnaun (OP)
12. Ding (Ding Junhui ja Ding Liren) (OP)
13. Nenad Krstic (OP)
14. kiiruisutamine (OP)
15. judo (IH)
16. Ben Roethlisberger (TV)
17. Fernando Gaviria (IH)
18. 1996 Atlanta (OP)
19. Tai (OP)
20. Mika Laitinen (TV)
21. Vassili (Vassõl) Lomatšenko (IH)
22. Esko Rechardt (OP)
23. Vladimir Bure (OP)
24. Taiwan (IH)
25. Gheorghe Hagi (IH)
26. Francois Delecour (OP)
27. kõrgushüpe (OP)
28. Pauli Siitonen (IH)
29. NPB või Jaapan/pesapall (TV)
30. Valeri Popentšenko (OP)

31. Tarjei Bø, Ivica Kostelic (IH)
32. Paolo Pizzo (OP)
33. Zimbabwe, Indoneesia (TV)
34. Kenny (IH)
35. Yasmani Copello (400 m tõkkeid) (OP)
36. Lipien (OP)
37. Paavo Yrjölä (OP)
38. Sergei Grišajev (OP)
39. Kandahar (IH)
40. Alex Corretja (TV)
41. Virgil van Dijk (IH)
42. vibulaskmine (OP)
43. meeste odavise (OP)
44. Boom Boom (IH)
45. Hartford Whalers (OP)
46. Filipiinid (TV)
47. laskesuusatamine (IH)
48. vabaharjutus (OP)
49. Franco Baresi, Daniele Massaro (OP)
50. Mehhiko (IH)
51. Rumeenia (IH)
52. 50 km käimine (OP)
53. Vlastimil Hort (OP)
54. Luca Appino (TV)
55. Gerd Kanter (OP)
56. mäesuusatamine (OP)
57. Kari-Pekka Kyrö (TV)
58. Araabia Ühendemiraadid, Bahrein (IH)
59. Dmitri Ovtšarov (IH)
60. Gruusia (OP)

