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SPORDIKLILVA EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2018/19 V ETAPP
KILINGI-NÕMME, Küsimused: Allen Leiten, Kaarel Silmato, Illar Tõnisson
1. Kümme aastat tagasi avati Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi juures uus spordihoone ning
avamisele saabus oma oskusi näitama ka Riigikogu korvpallimeeskond, kes kohalike
koolipoiste ja vilistlaste koondmeeskonnalt napilt tuupi sai. Riigikogu võistkonnas on
aastate jooksul liikmed mõistetavatel põhjustel vahetunud, pildil on 2018. aasta koosseis.
Praeguse võistkonna kahe liidri näod oleme fotolt kustutanud. Lisaks parematele
mänguoskustele said nad ka viimastel Riigikogu valimistel pildil olevast seltskonnast kõige
rohkem hääli: vastavalt 4132 ja 3816. Kes on need kaks pallurit, praegust Riigikogu
liiget, kellel mõlemal on Riigikogu ja korvpalli kõrvalt juhtida ka üks spordialaliit?

2. Nähtav trofee on auhinnaks alates 1829. aastast (ja alates
1856. aastast igal aastal) peetaval võistlusel, mille võidu eest on
aegade jooksul heidelnud ka mitmed olümpiavõitjad ja
maailmameistreid. Millised kaks võistkonda sellele auhinnale
võistlevad?
3. Veidi rohkem kui kuu aja pärast möödub 20 aastat päevast, mil Eesti suusataja võitis
Kristina Šmiguni isikus oma esimese MK-etapi murdmaasuusatamises. Kus see juhtus?
Kolm aastat hiljem pälvis samas paigas oma esimese MK-pjedestaalikoha Jaak Mae ning veel
kaks aastat hiljem seisid Andrus Veerpalu ja Jaak Mae seal esimest korda MK-sarjas korraga
pjedestaalil - kohtadeks esimene ja kolmas ja nende vahel lõpetas nagu ikka Frode Estil.
4. Veidi vähem kui kuu aja eest lahkus 83-aastasena manalateele Aldyr Schlee, kellele
avaldasid nekroloogi mitmed rahvusvahelised spordiväljaanded. Nii kirjanikuks,
ajakirjanikuks, illustraatoriks, tõlgiks kui ka professoriks tituleeritud mees disainis 1953.
aastal nimelt midagi, mida tuntakse spordimaailmas kui camisa canarinho. Selle loomise
vajadus oli seejuures tingitud mõni aasta varem toimunud "traagilisest" sündmusest. Mis on
camisa canarinho, mille loomisega läks Aldyr Schlee spordiajalukku?
5. 1932. aastal ilmus New Yorgis üks esimesi spordialaseid autobiograafiaid, pealkirjaga
„Fighting For Fun“. Raamat osutus niivõrd menukaks, et kaks aastat hiljem lasti sellest välja
kordustrükk. Teose autoriks olev atleet oli nii omas ajas, kui ka tänapäeva mõistes üsna
ebatavaline ning tema olulisim saavutus püsib siiani löömatuna. Kes oli selle teose
autoriks?
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6. Eesti Maadlusliidu veebilehel on ala võistlustulemused avaldatud neljas kategoorias:
Kreeka-rooma maadlus, vabamaadlus, naistemaadlus ja .....maadlus. Milline on see neljas
kategooria? Viimaste resultaatidena küsitavast kategooriast on veebis avaldatud Eesti
meistrivõistluste tulemused aastatest 2018, 2017 ja 2016. Kui 2018. aasta võistluspaiga
mainimine annaks õige vastuse tuletamisel olulise vihje, siis loodame, et kahe eelmise aasta
toimumiskohad – Põltsamaa ja Jäneda – teid väga rappa ei juhata.
7. Mitmete praeguste või endiste Briti impeeriumi alamate jaoks on olümpiamängude järel
suuruselt ja tähtsuselt teiseks spordivõistluseks Rahvaste Ühenduse mängud
(Commonwealth Games). Valdavalt on need esmakordselt 1930. aastal toimunud mängud
aset leidnud kas Suurbritannias, Kanadas, Austraalias või Uus-Meremaal, kuid kolmel korral
– aastatel 1966, 1998 ja 2010 – on ära eksitud ka muudesse riikidesse ning kõigil neil
juhtudel on korraldajaks olnud riigi pealinn. Millistes pealinnades toimusid Rahvaste
Ühenduse mängud nendel aastatel (kaks õiget annab ühe punkti)?
8. See 1906. aastal asutatud ja oma asutaja nime kandev ettevõte
on täna eeskätt tuntud kui spordivarustuse valmistaja, kelle
rõivastust kannab muuhulgas ka Eesti meeste võrkpallikoondis.
Ajaloo jooksul on aga disainitud ka kaks olümpiatõrvikut: tõsi,
venelasi nende töö ei rahuldanud ja 1980. aasta Moskva
olümpiaks lasti Leningradi inseneridel välja töötada uus ja parem.
Küll aga läks neli aastat hiljem Sarajevos kasutusse pildil olev
tõrvik, mis valmistatud samuti küsitava ettevõtte poolt. Milline
firma?
9. Kes on pildil sardelle grillimas?

10. Pildil olev mees võitis oma esimesed maailmameistritiitlid
ja pälvis oma kodumaa parima sportlase nimetuse juba 21aastaselt. Seejärel tulid tagasihoidlikumad aastad, vigastused
ja mees kadus pea täiesti pildilt, enne kui uuesti edulainele
jõudis. Ta võitis neli olümpiamedalit ning 32- ja 33-aastasena
ka kaks MK-sarja üldvõitu, mis teeb temast siiani kõige
vanema mäesuusatamise MK-sarja üldvõitja üldse. Kes on
pildil olev mäesuusataja?
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11. Kuigi Thierry Neuville liigub jõudsalt sinnapoole, on hetkel
veel pildil olev mees edukaim rallisõitja, kel kunagi
maailmameistriks pole õnnestunud tulla. 15 rallit võitnud mehe
saagiks jäi autoralli MM-võistlustelt neli hõbe- ja kaks
pronksmedalit ning oma parimal hooajal kaotas ta tiitli vaid ühe
punktiga. Kes?

12. Küsitava riigi noortekorvpall (jutt käib mõistagi meestest) elab praegu oma ajaloo
parimaid aegu. Tänavu suvel kullati üle mullune hõbemedal U20 vanuseklassi Euroopa
meistrivõistlustel ja võideti ajaloo esimene meistritiitel selles vanuseklassis. Eks elu näitab,
kas peatselt tehakse üle ka täiskasvanute tulemused ja kullatakse üle oma ainus EM-idelt
võidetud medal – ammusest ajast pärinev hõbedane autasu, kui Torinos toimunud finaalis
kaotati Nõukogude Liidule 76:98. Milline riik?
13. Ajaloost leiab selliste iluuisutamispaaridena näiteks neljakordsed jäätantsu
maailmameistrid (1962-65) Eva Romanova ja Pavel Romani, samuti neli korda (1970-73)
MM-il medali pälvinud Angelika ja Erich Buck´i, aga ka 1991. aasta jäätantsu
maailmameistrid ja Albertville´i olümpiahõbedad Isabelle ja Paul Duchesnay. Kaasaja
paaridest on edukaimateks tänavu Pyeongchangi mängudel jäätantsus kaks pronksmedalit
võitnud Maia ja Alex Shibutani. Milline ühine tunnus seob neid iluuisutamispaare?
14. Peale jõulupühi võib laskesuusatajaid tänavu juba seitsmeteistkümnendat aastat järjest
näha pidamas aastalõpu kommertsvõistlust World Team Challenge. Võistkonna
moodustavad seal mees ja naine, kes läbivad rohkem kui 40 000 pealtvaataja ees
kordamööda suusaringe. Edukaimateks on seni olnud Venemaa ja Norra esindused nelja
võiduga. Millise tuntud jalgpalliklubi kodustaadionil see võistlus traditsiooniliselt aset
leiab?

15. Pildil oleva tandemi üks liige on Boris Vasiljev, teine aga meile
oluliselt tuntum, praeguseks 81-aastane Tuulas sündinud mees.
Koos võitsid nad tandemisõidus Rooma olümpiamängude trekilt
pronksmedali. Kes on selle tandemi teine liige?
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16. Soomes oli eelmise sajandi kuuekümnendatel-seitsmekümnendatel aastatel ühe
spordiala tipus neli venda, kes kõik võitsid vähemalt korra ka Soome meistritiitli. Kuulsaim
vendadest (sündinud 1941) on tulnud olümpiavõitjaks ja pälvinud kaks kuldmedalit nii MMkui ka EM-võistlustelt. Teine vend Kauko (1942-2013) võitis EM-idelt hõbeda ja pronksi,
MM-ilt pronksi ja oli kahel olümpial seitsmes. Ülejäänud vennad Kari ja Kalervo
rahvusvaheliste medaliteni paraku ei jõudnud. Mis on vendade perekonnanimi?
17. Maailma kõigi aegade pikimate naistennisistide esireas on paari tundmatu suuruse järel
oma 189-sentimeetrise kasvuga tennisist, kes suutis koguni kaheksal korral tõusta maailma
esireketiks ja püsis sellel positsioonil kokku 98 nädalat. Ta võitis üksikmängus ka kolm
Suure Slämmi turniiri (võitmata jäid ainult Prantsuse lahtised) ning mõnda muudki. Kes oli
see enamikule meestelegi ülalt alla vaatav tennisetädi, kellest tänaseks on saanud nelja
lapse ema?
18. Pildil on oma kodumaal 2017. aasta parimaks sportlaseks valitud atleet, kellele spordiala
rahvusvaheline alaliit andis samal aastal tõsuva tähe auhinna. Kes?

19. Pildil on üks uuemaid orienteerumiskaarte (aastast
2014) sportlikust paigast, kus 1959. aastal leidsid aset
orienteerumise esimesed Eesti meistrivõistlused
(võitjateks tulid Riola Koppel ja Ülle Rooba). Milline
paik? Koht ei tohiks võõras olla ka mälumänguritele,
sest Kilvafoorumis avaldatud info kohaselt on mitmed
teenekad kilbarid kaardile märgitud hoonestuses ajusid
ragistamas käinud.
20. Millise spordiala olümpiakulla võitmist
Rootsi ja Venemaa sportlaste ees tähistavad
sellel pildil Homer ja Marge Simpson? Olgu
öeldud, et pilt pärineb kaheksa aasta
vanusest episoodist, mis pälvis tänavu uuesti
ohtralt tähelepanu.
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21. Mootorrataste ringrajasõidu kuninglikus klassis (500 cm 3, Moto GP) on
maailmameistritiitleid võidetud kolme Itaalia mootorrattatootja sõidukitel. Kui Casey Stoner
domineeris 2007. aastal Ducatil ja Agustaga on võidetud koguni 18 korda, siis milline on
kolmas maailmameistritiitlini viinud Itaalia tootja? Sellega jõudsid aastatel 1950-57
kuuel korral tiitliteni Umberto Masetti, Geoff Duke ja Libero Liberati.
22. Nähtava kujuga riik on ainuke, mis kogunud viimastelt kolmedelt
Aafrika meistrivõistlustelt meeste jalgpallis (2013, 2015, 2017)
rohkem kui ühe medali. Kuigi hõbeda ja pronksi kõrval on kirkaim
autasu ehk Aafrika meistritiitel veel võitmata, on tegemist üllatava
saavutusega, sest jalgpalli MM-il pole me seda riiki näinud veel kordagi.
2013. aastal napsati endale ka turniiri parima mängija tiitel, kui
pärjatuks sai jalgpallur, kelle CV sisaldab ka Hamburger SV ja Rennes´i
ridades mängimist. Praeguse staaźikaima koondislase Charles Kabore
töökoht on aga juba viimased viis aastat asunud Krasnodaris. Milline
riik?
23. Millist värvi pall asub snuukerilaual mängu algseisus viieteistkümnest punasest pallist
moodustatud kolmnurgale kõige lähemal?
24. Vasakpoolsel pildil olev neegritar võitis Rio de Janeiro olümpiamängudel 400 meetri
tõkkejooksu, parempoolne sai hõbemedali 110 meetri tõkkejooksus. Nende kahe sportlase
perekonnanimed annavad kokku ühe ekssportlase nime, kellel tuli ka elus kõvasti tõkkeid
ületada – seda küll kaudses, mitte otseses mõttes. Mis on pildil olevate sportlaste
perekonnanimed?

25. Pildil näitab oma olümpiakulda 98-aastane vitaalne naisterahvas, kes küsimuse
vormistamise ajal oli vanim elusolev olümpiavõitja. Ühtlasi on tegemist ühe spordiala
esimese naisolümpiavõitjaga üldse. Kes ja millisel spordialal ta oma olümpiakulla võitis?
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26. Millise korduvalt jalgpalli MM-il osalenud riigi esimeseks jalgpallimeistriks tuli
pärast kohaliku profiliiga loomist 1983. aastal kristlasi (keda on väidetavalt 30% riigi
elanikkonnast) koondav esimene riigi profiklubi FC Hallelujah?
27. Millisel spordialal tõid tänavu Bratislavas toimunud Euroopa meistrivõistlustelt Eestile
kuld- ja hõbemedali vastavalt Tarvo Räni ja Maikel Astur? Uudistesse on spordiala pääsenud
ka varem: näiteks leiab internetiavarustest 2001. aasta jaanuarist pärineva artikli, mis
teatab, et Kohtla-Järve spordiklubi Sovremennik on linna rajanud Eesti esimese sellele
spordialale pühendatud baar-diskoteegi, mille diskosaalis on võimalik küsitava ala
etteasteid nautida.
28. Laureuse auhindu aasta parimatele sportlastele on tänaseks välja antud juba 19 korda.
Aasta parima võistkonna kategoorias on domineerinud jalgpallitiimid: auhind on ära
napsatud üheksal korral ning laureaatide hulgas on nii klubisid kui koondiseid. Järgnevad
kolme auhinnaga ragbi ning veel üks ala, mille võistkondadele on antud aasta parima
võistkonna tiitel aastatel 2006, 2010 ja 2018 (NB! kõik need tiitlid on antud eelmise
aastanumbri sees ehk aastatel 2005, 2009 ja 2017 saavutatu eest). Nimetage need aastatel
2006, 2010 ja 2018 aasta parima Laureusega pärjatud võistkonnad, kui on teada, et
tiitlid on läinud vastavalt Prantsusmaale, Inglismaale ja Saksamaale! (2 õiget annavad 1
punkti)
29. See oma ala viimaste aastate valitsejanna on pärit usklikust reformistide kiriku liikmete
perest ning vabal ajal tegeleb ta klaverimängu, maalimise ja heegeldamisega. Viimase nelja
aastaga on ta võitnud olümpiakulla ja –pronksi, MM-idelt kulla ja neli hõbedat ning EM-idelt
kulla, kaks hõbedat ja pronksi. Kes?

30. Kuigi nähtavat peakatet võiks uhkusega kanda ka näiteks
Viljar Alnek mälumängudel, näeb spordisõber enamasti sellega
võistlemas üht Viljarist veidi vanemat ja kuulsamat spordimeest
ja mõnevõrra teisel alal. Keda?
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31. Tänavuse hooaja esimese spordimälumängu avas küsimus kahe kiiruisumekas Inzellis
püstitatud kiiruisutamise kehtiva maailmarekordi kohta (kes ei käinud või on ära
unustanud, olgu öeldud, et need olid nii meeste kui naiste tunnisõidu maailmarekordid).
Kõik ülejäänud kehtivad ametlikud kiiruisutamise maailmarekordid absoluutarvestuses on
aga püstitatud kahes olümpiamängude kiiruisuhallis: kummaski 12 tükki. Millises kahes
olümpiapaigas (piisab olümpialinna nimetamisest, kiiruisuhalli täpset asukohta pole vaja)
on need rekordid püstitatud!
32. Soome sporditeaduste professor Lauri Pihkala (1888-1981) andis väga korraliku panuse
nii Soome, kui maailma spordiajalukku. Sportlasena võistles ta 1908. aastal
olümpiamängudel kõrgushüppes ja kettaheites ning neli aastat hiljem 800 meetri jooksus.
Tema nimel on Soome pesäpallo (pesapall) väljamõtlemise au, lisaks oli ta tegev nii militaarkui poliitikavaldkonnas. Lisaks sellele on ta spordiajalukku läinud ühe olulise uuenduse
pärast, mida rakendati esimest korda Helsingi olümpiamängude vettehüppevõistlusel ja
erineval aladel (suusahüpped, iluuisutamine jne) on mainitud uuendus kasutusel tänini.
Millest käib jutt?
33. Fotol olev daam on üks Eesti staažikamaid spordiametnikke,
olles Käsipalliliidus ametis juba aastast 1991. Alates 2002.
aastast tegutseb ta Käsipalliliidu peasekretäri ehk tegevjuhina,
aastast 2008 on EOK esindajate kogu liige ning lisaks on ta
aastaid olnud tegev ka rahvusvahelises alaliidus, kus ta alates
möödunud aastast on naiste käsipalli nõukogu asejuht. Kes?

34. Nagu logo juurde kirjutatud tekstist järeldada võib, on Unicorn ühe spordialaga
seonduva varustuse tootmisel maailma üheks juhtivaks kaubamärgiks. Millise spordialaga
seotud varustust see 1937. aastal Frank Lowy poolt asutatud ettevõte toodab ehk millise
spordiala nime oleme logolt kustutanud?

35. NBA kõige väärtuslikuma mängija (MVP) auhinda hakati
välja andma 1956. aastal ning esimesena pälvis selle pildil
olev St Louis Hawksi mängumees. Terve oma karjääri Hawksi
ridades mänginud pallur kordas sama ka kolm aastat hiljem,
olles vahepeal 1958. aastal pälvinud oma koduklubiga ka NBA
meistritiitli. Kes on see pildil olev 206 cm pikkune
korvpallur, kes mängus keskmiselt võetud lauapallide
hulgalt jääb NBA ajaloos alla ainult Bill Russell´ile ja Wilt
Chamberlain´ile?
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36. Käesoleva aasta 11. novembril sai lõpu üks ajaloo kõvemaid kaotusteta maleseeriaid, kui
küsitav mängija kaotas prantslasele Maxime Vachier-Lagrave'ile. Viimase kaotuse enne seda
sai ta 9. augustil 2017. aastal Anish Girilt. Kiir- ja välkmale mänge mitte arvestades suutis
see mängija püsida võitmatuna tervelt 100 järjestikkust mängu, saavutades seejuures 29
võitu ja 71 viiki. Sinna vahemikku mahtus näiteks kandidaatide turniir ja võidukas
maleolümpia ning ühtlasi kaasnes sellega ka 2800 Elo reitingu ületamine. Kes?
37. Nimetage kõik endised Nõukogude Liidu vabariigid, mis iseseisvatena pole
võitnud olümpiakulda! Täpne nimekiri annab kaks punkti, ühe puuduva või ühe üleliigse
komponendiga loetelu ühe punkti.
38. Stein Eriksen saavutas 1952. aastal olümpiamängudelt ühel klassikalisel alal kuld- ja
hõbemedali ning hakkas samas propageerima ka uut ala (mida tänapäeval käsitletakse ühe
suurema ala distsipliinina), mis sai rahvusvahelise alaliidu tunnustuse ja jõudis
olümpiamängude kavasse mitu kümnendit hiljem. Esimese ametliku olümpiakulla võitis
meestest śveitslane Andreas Schönbächler, naistest aga sportlane, kes tõi oma
vastiseseisvunud kodumaale üldse esimese olümpiakulla. Viimasest kuuest selles
distsipliinis välja antud kuldmedalist on neli läinud Valgevenesse, üks Ukrainasse ja üks
Austraaliasse. Milline ala (distsipliin)?
39. Sports Illustrated´i fotograafist Heinz Kluetmeierist sai 1992. aastal esimene fotograaf,
kes paigutas ujumisvõistlustelt parimate piltide saamiseks kaamera vee alla. Täistabamus
sündis 16 aastat hiljem nähtava foto näol, kui kaamera jäädvustas Pekingi olümpiaujulas
finiśi, kus kuldmedal võideti 0,01 sekundilise paremusega. Millise ujumisdistantsi (vastata
nii pikkus kui stiil, poolikute vastuste eest punkte ei saa) lõppvaatust kujutab see ajaloo
parimate hulka valitud spordifoto?

40. Pildil olev ka kuulitõuget ja kettaheidet harrastanud
sportlane oli võitnud odaviskes pronksmedali juba Los Angelese
olümpial 1932. aastal (toona võitis Babe Didrikson), kuid sai
erakordselt populaarseks neli aastat hiljem, kuna tõi sakslastele
koduste mängude esimese olümpiakulla. Uue olümpiarekordiga
naiste odaviske võitnud sportlanna poseeris seejärel koos Adolf
Hitleriga mitmetel fotodel ning võimalik, et sellest arenes välja
midagi enamat, sest veel paarkümmend aastat hiljem liikusid
kõlakad, et tema tütre isa olla Aadu isiklikult. Kes on pildil olev
olümpiavõitja?
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41. Tänavu kevadel Stanley karika võitnud Washington Capitalsi edu suurimateks
arhitektideks peetakse üldjuhul venelast Aleksander Ovetśkinit ja rootslast Nicklas
Backstromi. Tulemusega 4:1 lõppenud finaalseeria viimase ja ühtlasi USA pealinna
võistkonnale viiendas mängus 4:3 võidu toonud otsustava värava viskas Las Vegas Golden
Knights´i väravavõrku aga 29-aastane hokimees, kellest ühtlasi sai esimene oma riigist pärit
Stanley karikavõitja. Mees on oma kodumaad esindanud ka neljal MM-il, kuid kaheksandast
kohast kõrgemale pole seda suutnud seal tõsta. Kes on see Eesti spordimeedia maastikult
tuttava perekonnanimega hokimees, kes tänavuse finaalseeria ära otsustas, ja milline
riik on tema kodumaa?
42. Seda, kuidas Eesti korvpallikoondis võitis 1993. aasta EM-finaalturniiri avamängus
tulemusega 113:103 võõrustajariiki Saksamaad, on enamik spordimängureid mitme nurga
alt vastata saanud. Samal finaalturniiril saavutas lõpuks kuuendaks tulnud Eesti koondis aga
veel kolm võitu: ühe alagrupis, ühe vahegrupis ja ühe nn lohutusringis. Millised riigid
alistas Eesti lisaks Saksamaale oma edukaimal korvpalli EM-finaalturniiril?
43. 73 000 elanikuga USA linn Canton on koduks ameerika jalgpalli Kuulsuste Hallile (Pro
Football Hall of Fame) ning seda peetakse NFLi sünnikohaks, kuna seal pandi 1920. aastal
kohalikus autosalongis toimunud kohtumisel alus NFLi eellasele APFA'le. Mis osariigist
võime leida Cantoni linna? Hetkel on NFLis esindatud kaks selle osariigi tiimi, kusjuures
neil mõlemil on samad linna ja meeskonnanime initsiaalid.
44. Kuigi küsitavat paadiklassi pole olümpiakavas enam ammu, on Skandinaavia purjetajad
ka tänase seisuga saavutanud kõige rohkem oma pärast II maailmasõda teenitud
purjetamise kuldmedalitest just selles klassis. Kaks korda tuli seal olümpiavõitjaks Norra
paatkond Thor Thorvaldsen, Haakon Barfod ja Sigve Lie, korra said võidurõõmu maitsta ka
rootslased ja taanlased. Kõige tuntum selle paadiklassi võitja polnud siiski skandinaavlane,
kuigi tema abikaasa õel on ühes Skandinaavia riikidest täita kaalukas roll. Milline
paadiklass?
45. See argentina jurist ja poliitik (1800-1875) pani 1869. aastal kirja Argentina
Tsiviilkoodeksi, mis oli riigi tsiviilõigussüsteemi alusdokumendiks kuni 2015. aastani, mil
see asendati uue ja täiustatud versiooniga. Mehe auks nimetati üks Buenos Airese
rajoonidest, mis omakorda andis nime jalgpalliklubile. Kuigi klubi pole nii tuntud kui
linnarivaalid Boca Juniors või River Plate, on sellelgi klubil ette näidata Copa Libertadorese
võit 1994. aastal ja kümme kodust kõrgliiga meistritiitlit. Juuresoleval pildil on aga
toimetamas klubi fännid. Mis klubi, Buenos Airese piirkond või riigimees?
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46. See hilisem maanteeratturite grupisõidu maailmameister ja Tour de France´i võitja oli
karjääri alguses spetsialiseerunud hoopis maastikusõidule. Ta võitis sel alal juunioride
klassis kotitäie maailmameistrivõistluste medaleid ja pani aastatel 1998 ning 1999 Sydney
olümpiavõitja Miguel Martinezi ees kinni ka MK-sarja. Kes?
47. FC Barcelona oli tänavu kevadel lähedal tegemaks ajalugu ja
läbimaks La Liga hooaega kaotuseta, kuni eelviimases voorus jäädi
võõrsil 4:5 alla tabeli teise poole meeskonnale. Ajaloolise saavutuse
rikkus ära 1909. aastal asutatud vutiklubi, mille hüüdnimeks on
"konnad" (Granotas) ja mille särgivärvid kattuvad FC Barcelona
omadega, kuid mis lõviosa oma ajaloost on veetnud madalamates
liigades. Hootistest visiitidest La Ligasse on parimaks jäänud 6. koht
hooajal 2011/12. Milline vutiklubi?
48. Renee Teppan lahkus mulluse hooaja järel Trentino võrkpalliklubist, kuna tal ei
õnnestunud murda end põhikoosseisu. Teppani diagonaalründaja positsioonil pallib
Trentinos esimese valikuna nimelt 27-aastane Itaalia koondislane, kel ette näidata nii Rio
olümpiahõbe kui ka hõbe- ja pronksmedal Euroopa meistrivõistlustelt. Kes on see
Teppanile saatuslikuks saanud Itaalia pallur, kes kannab sama perekonnanime ühe
suusahüpete olümpiavõitjaga?
49. Dallases asuv religioosse taustaga Southern Methodist University on pakkunud
suurepäraseid õppe- ja treeningtingimusi mitmetele Eesti sportlastele. Otsa tegi lahti
Aleksander Tammert, kes 1998. aastal kooli lõpetades pidi kooli ja treeneritega sõlmitud
kokkuleppe alusel otsima enda asemele järgmise Eesti kergejõustiklase. Nii asuski 1998.
aastal Dallasesse õppima neiu, kes oli aasta varem võitnud juunioride EM-ilt pronksmedali,
kuid erinevalt Tammertist suuremat tuult oma karjäärile tal ülikoolis sisse puhuda ei
õnnestunud. Karjääri lõpuks jäi 2002. aastal ülikooli lõpetanud sportlanna kontosse viis
välitingimustes saavutatud Eesti meistritiitlit kahelt erinevalt alalt. Kes oli siis Tammerti
järel järjekorras teine eestlane Lõuna-Dallase metodistlikus ülikoolis?
50. Selle juutide sportmängu eesmärk on piirdega ümbritsetud võistlusringis tabada palliga
vastase jalgu põlvest allpool. Mängijad löövad palli käega. Kui vastane püüab palli õhust
kinni või pall lendab väljakult välja, peab mängust lahkuma palli teele saatnud mängija.
Eesmärk on olla viimane mängija väljakul. Ala mängitakse nii individuaalselt kui ka
võistkondadena. Mis mäng? Kui mängu nimi ei meenu, võib mõelda selle sajandi edukamate
naislauljannade peale.
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51. Kuni 1999. aastani võistles see kriketivõistkond vasakpoolse lipu all, hiljem on kasutatud
parempoolset. Millise võistkonnaga on tegu?

52. Maleannaalidesse läinud esimene suurmeistrite vaheline kaklus toimus teadaolevalt
1962. aastal Curacaos enne kandidaatide turniiri. Sündmus leidis aset Bobby Fischeri
hotellitoas, kes ise kakluse provotseeris ja pärast kolki sai. Fischerile andis peksa 1928.
aastal Prantsusmaal Amiens´is sündinud nuputõstja, kes oli pärast sõda töötanud Ameerikas
investeerimispankurina ja esindas kakluse toimumise ajal USA-d neljandat aastat. Lisaks
intsitendile Fischeriga oli ta tuntud kui mees, kes kandis Mihhail Tali vastu peetud matśides
enamasti musti päikeseprille, sest kartis Riia suurmeistri läbitungivat pilku. Kes siis
Fischeri läbi klohmis?
53. Simona Halep suutis pärast kolme kaotust Suure Slämmi turniiri finaalides 2018. aastal
Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused võita ja seega vältida tõusmist jagama kõige
ebaedukama Suure Slämmi turniiride naisfinalisti tiitlit. Seda positsiooni hoiab seni
tennisist, kes oma 15 aastat väldanud karjääri jooksul jõudis finaali kahel korral Austraalias
(1984, 1989) ja kahel korral USA-s (1986, 1993), kuid pidi kõikidest finaalidest väljuma
kaotajana. Lohutuseks jäid sellele kuulsast tenniseperekonnast pärit naisterahvale 14 Suure
Slämmi tiitlit paarismängudes. WTA edetabelis jäi tema kõrgeimaks kohaks neljas. Kes on
see Suure Slämmi finaalide luuser?
54. Skeleton on olnud olümpiakavas aastatel 1928, 1948 ja järjepidevalt aastast 2002. Ainult
üks riik on skeletonis vähemalt ühe medali võitnud igalt olümpialt, kus see kavas on olnud.
Milline riik?
55. Nähtavatel portreedel on Andrus Veerpalu, Gert Kanterit ja iseend maalinud kunstnik,
kellega sama perekonnanime kannab mitmeid korvpallureid (sh on arvestataval tasemel
mänginud kunstniku enda vend). Neist elukogenuim olla Martin Müürsepa sõnul jaganud
nooruses talle õpetussõnu, et nii nagu trenni ei tulda ühe ketsiga, ei ole sobilik trenni tulla ka
ainult ühe õllega. Milline perekonnanimi?
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56. Ameerika jalgpalli profiliiga NFL tundub olevat väga linnulembeline: linnu nime kannab
seal tervenisti viis praegust võistkonda. Kui rongad (Ravens), merekullid (Seahawks) ja
kotkad (Eagles) on kõik võitnud SuperBowl´i ka sellel kümnendil, siis kahel ülejäänud
linnunimelisel tiimil kõige kirkamat trofeed veel koju pole õnnestunud viia. Ühel neist on
tulnud SuperBowl´ilt lahkuda kaotajana aastatel 1998 ja 2016, teisel aga aastal 2008.
Nimetage need kaks lindu, kelle nime kandvatel võistkondadel pole õnnestunud veel
SuperBowl´i võita!
57. Tour of the Dragon saab alguse Bumthangist ning läbib 268 kilomeetrise vahemaa,
jõudes viimaks riigi pealinna. Seda peetakse üheks rängimaks ühepäevaseks maastikurattavõistluseks maailmas, kuna teeolud on rasked ning läbitava teekonna kõrguste vahe üle 2,2
kilomeetri. Võitja auhinnaks on 150 000 ngultrumit. Mis riigis see ränkraske võistlus aset
leiab?
58. Pildil on hetke üks tuntumaid Kanada korvpallureid.
NBA-s mängib ta aastast 2013, sinna valiti drafti 13.
valikuna Dallase poolt, kuid vahetati kohe Bostonisse,
eelmisel hooajal vahetas Celticsi särgi Miami Heati oma
vastu. Ukraina päritolu kossumehe isa Ken töötas 19831996 Kanada juunioride koondise peatreenerina ja teda
peetakse muuhulgas Steve Nashi talendi avastajaks, ema
teenib leiba korvpallikohtunikuna, kuid töötas pikalt ka
Toronto Raptorsi juures statistikuna, ka poeg oli tal tihti
tööl kaasas ning Raptorsi staaride kõrval kasvades pandigi
alus tulevasele karjäärile. Kes?
59. Juuresoleval reklaamplakatil on taliujuja kohe kargamas 1,45 km 2 suurusesse ja kuni 30
meetrit sügavasse veekogusse, mis klassikalisemate spordialade austajate jaoks on tuntud
kui ühe olümpiaala tihe võistluspaik, kus kahe aasta pärast saavad selle olümpiaala MMvõistlused toimuma juba viiendat korda. Millise paigaga on tegemist?

60. Lõpetame morbiidselt: Kolm F1 sarja maailmameistrit on ennast surnuks sõitnud mõnel
sellisel ringrajal, millel toimuv etapp on praegugi sarja kalendris. Kui Alberto Ascari ja
Jochen Rindt tegid oma surmasõidu Monzas, siis kes on kolmas ja millisel ringrajal tema
oma eluküünla kustutas?
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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

Hanno Pevkur (nr 4);
Rainer Vakra (nr 14)
Oxford; Cambridge
Nove Mesto
Brasiilia koondise kollane särk
Eddie Eagan
rannamaadlus
Kingston (1966); Kuala Lumpur
(1998); Delhi (2010)
Mizuno
Gerd Kanter
Stephan Eberharter
Mikko Hirvonen
Iisrael
õest ja vennast koosnevad paarid
FC Schalke
Vladimir Leonov
Kangasniemi
Lindsey Davenport
Karsten Warholm
Nelijärve
curling

38

Gilera
Burkina Faso
roosa
Muhammad; Ali
Lydia Wideman;
murdmaasuusatamine
Lõuna-Korea
kikkpoks (kick-boxing)
Renault; Brawn; Mercedes
Anna van der Breggen
Phil Mickelson
Calgary; Salt Lake City
kohtunike poolt antud kõrgeim ja
madalam hinne arvestatakse maha
Pirje Orasson
darts
Bob Pettit
Ding Liren
Moldova; Turkmenistan;
Kõrgõzstan
vigurhüpped

39
40
41
42
43
44

100 m liblikujumine
Tilly Fleischer
Lars Eller; Taani
Belgia; Türgi; Bosnia
Ohio
Draakon

45
46
47

Velez Sarsfield
Cadel Evans
Levante UD

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

vastavalt Eesti Võrkpalli Liidu ja Eesti Curlingu Liidu
presidendid
ülikoolidevaheline kaheksapaatide võidusõit
1950. aasta jalgpalli MM-finaal kaotati valgetes särkides
ainus, kes võitnud olümpiakulla nii suve- kui talimängudel
2018. aasta EMV toimus Pärnus
Vastavalt Jamaica, Malaisia ja India pealinnad

medalid vahemikus 2006-12, kõigil aastatel võitis Seb. Loeb
EM hõbemedal 1979
Veltins-Arena Gelsenkirchenis
Erika Salumäe treener
olümpiavõitja Kaarlo, Jaan Taltsi konkurent
400 m tõkkejooksu maailmameister 2017, EM-võitja 2018
Pyeongchangi olümpial võitis meeste finaalis USA Rootsit, siis
toodi "Simpsonite" vana seeriat esile kui ettekuulutust
Aafrika MV hõbe 2013, pronks 2017
vastavalt Dalilah Muhammad ja Nia Ali
võitis 1952 Oslos naiste 10 km distantsi

F1 tiimid
valitsev olümpiavõitja ja maailmameister grupisõidus
mõlemad asuvad keskmäestikus

maleolümpia võitis 2018. aastal Hiina
vigursuusatamise distsipliin; 1994 võitis Usbekistani esindaja
Lina Tśerjazova
Michael Phelps võitis Milorad Cavici ees

osariiki esindavad Cincinnati Bengals ja Cleveland Browns
kuulsaim võitja endine Kreeka kuningas Konstantinos II, kelle
abikaasa on Taani kuninganna õde
Dalmacio Velez Sarsfieldi järgi
maailmameister 2009; Tour´i võitja 2011
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Luca Vettori
Diana Nikitina
ga-ga
Lääne-India
Pal Benko
Helena Sukova
Suurbritannia
Drell
pistrik; kardinal
Bhutan
Kelly Olynyk
Bled
Jim Clark; Hockenheim

Eesti meister kaugus- ja kolmikhüppes
viide Lady Gaga´le
rahvuselt ungarlane
kunstnik Nelly Drell; korvpallurid Harri, Henry ja Denno
Atlanta Falcons; Arizona Cardinals
pildil Bledi järv, sõudmise MM-i neljakordne toimumispaik
Imola, kus Ayrton Senna hukkus, oli viimati kavas 2006

