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Küsimused Urmas Oljum, Jaak Valdre ja Timo Tarve.
1. Saskia Alusalu on praegu uue hooaja ettevalmistuslaagris talle tuttavas paigas
Inzellis. Kehtivatest kiiruisutamise maailmarekorditest vaid kaks on püstitatud Inzellis.
Nii meeste kui naiste rekord sündisid samal päeval (09.12.2015) ja samal alal,
autoriteks hollandlased Erik Jan Kooiman ja Carien Kleibeuker. Nimetage ala!
2. Kes võitis tänavusel MM-il Erika Salumäe ala ehk
naistesõidu sprindi? Küsitav (pildil), rahvuselt sakslanna on
sündinud 10.11.1990 Leninskoje külas Kirgiisia NSV-s; ta on
võitnud OM-il kolm medalit: 2012 kulla, 2016 kulla ja pronksi ja
11 MM-i kulda; tänavu juunis sattus ta paraku treeningul olles
tõsisesse õnnetusse, kahjustada sai naise seljaaju, mille tagajärjel
kaotas ta liikumisvõime.

3. Portugali jalgpalli meistrivõistluste kõrgliiga ehk Primeira Liga on tema 84-aastases
ajaloos võitnud vaid viis klubi. Lõviosa tiitlitest on võitnud kolm suurklubi Benfica
(36 tiitlit), FC Porto (28) ja Sporting (18). Vaid kahel klubil ongi suure kolmiku kõrval
õnnestunud vaid korra tulla Portugali meistriteks. Millisel klubil? Üks neist, Porto
klubi võitis ainsa tiitli 2001. aastal. Teine, Lissaboni meeskond aga 1946. aastal.
Mõlemad mängivad Portugali kõrgliigas tänagi, olles seal tugevad keskmikud.
4. Tänavu 2. kuni 12.augustini toimus kahes linnas nn. Super-EM. Berliin oli
kergejõustiklaste võistluspaigaks, teises linnas selgusid Euroopa parimad ujumises,
jalgrattaspordis, golfis, riistvõimlemises, sõudmises ja triatlonis. Nimetage see linn!

5. Kes (pildil, s. 1963) ühe Euroopa riigi peaminister 1998-2002 ja
teistkordselt alates 2010. aastast; on suur jalgpallifanaatik, ta on
mänginud riigi kolmandas liigas Felcsút FC-s?
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6. Olav Laivi 50 km käimise rekord ei ole hetkel mitte ainult vanim Eesti meeste
kehtiv kergejõustikurekord, vaid on ka püstitatud elanike arvult väikseimas asulas
kõigi teiste Eesti rekordipaikade seas. Kus tegi Laiv tänini kehtiva Eesti rekordi 50
km käimises? Küsitav, tänaseks umbes tuhande elanikuga asula asub pärast viimatist
haldusreformi Toila valla koosseisus.

7. Millist karikat näete pildil? Käesoleval aastal oli Eesti
spordisõbral vahetu võimalus sellega tutvuda.

8. 1933. aastal lavastas Paul Sepp Tallinna Draamateatris Aleksander Antsoni näidendi
,,Tšempionaat“, milles osales ka üks tõstmise ja üks Kreeka-Rooma maadluse
olümpiamedalivõitja. Kes need tituleeritud näitlejad (all, piltidel) olid?

9.
Theodore
Racing oli F1 võistkond, mis tegi MM-sarjas kaasa aastatel 1977-1983. Kokku osaleti
63 võistlussõidul. Teiste hulgas ohjas tiimi Fordi mootorit kasutanud masinat ka
hilisem maailmameister Keke Rosberg. F1 sarjas jäi Theodore Racingu laeks paar
esikuuiku kohta mõnelt etapilt ning kokku kaks punkti. Millises riigi F1 võistkond oli
Theodore Racing? Tegemist on pindalalt väikseima (2755 km2) riigiga, mis
konstruktorite arvestuses F1-s eales esindatud olnud.
10. Pildil on Claressa Shields ühe auhinnaga, ainus naine 19 mehe
kõrval, kes selle läbi aegade võitnud on. Esimene laureaat on
aastast 1936, Rios oli esmakordselt võitjaid kaks. Selle võitmiseks
ei pea ilmtingimata tulema olümpiavõitjaks. Milline auhind?
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11. 2007. aastast on ta nimeks Hendrik Tomson. Meie poolt küsitava nime all võitis ta
1984. aasta NSV Liidu meistrivõistlustel Eesti võistkonna koosseisus 100 km
meeskonnasõidus pronksmedali ja 1986. aastal hõbeda; ta on võistelnud elukutselise
jalgratturina Hispaania klubis Kelme; suurmeister 1984. aastast. Kellest on jutt?
12. Kui pildil olev noormees võitis tänavu suvel
Tamperes juunioride maailmameistri tiitli 100 m
jooksus arutati sotsiaalmeedias, et on aja küsimus
millal teda ja tema kodumaad mõnes mälumängus
küsitakse. See hetk on käes nüüd. Kes on pildil olev
juunioride maailmameister ja mis on tema
kodumaa?

13. Kirsi Kainulainen võitis sel spordialal Pekka Päivärinta paarilisena 2016 MMkulla, 2017 MM-hõbeda ja 2015 MM-pronksi. Kirsi on ainus naine kes sellel
spordialal maailmameistriks tulnud või medali võitnud, Pekkal seevastu on viis tiitlit.
Soomlased nimetavad Kirsit ja ka teiste paarilisi „purkkiorjadeks“. Esimesed
maailmameistrid selgusid 1949. Milline spordiala?
14. Selle Aafrika riigi president Mohamed Ould Abdel Aziz sai hakkama omapärase
teoga, kui ta riigi 2015. aasta jalgpalli superkarikafinaalis FC Tevragh-Zeina ja ACS
Ksari vahel katkestas mängu 63. minutil (seis oli 1:1) ja käskis alustada penaltiseeriaga
(nii ka muidugi toimiti). Millise riigi (rahaühik ouguya) president nõnda talitas?
See riik on osalenud suveolümpiamängudel 1984. aastast, kuid medalit pole seni veel
võitnud; taliolümpial pole osaletud.
15. Näete pildil mulluse NHL-i põhihooaja parima
tõrjeprotsendiga väravavahti. Keda? Ta on üks
paljudest soomlasest puurilukkudest ookeanitaguses
liigas. Mullu Arizonaga liitunud väravavaht tõrjus
mullu vastaste pealeviskeid 93% tõhususega. Parimale
väravavahile mõeldud Vezina trophy pälvis siiski
küsitava kaasmaalane Pekka Rinne. Küsitava karjääri
tipphetk oli 2015. aasta Stanley karikavõit Chicago
Blackhawksi ridades.
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16. Milline asula?
*1995 võitis Kristina Shmigun juunioride MM-lt kaks hõbedat.
*2006 võitis seal oma ainsa MK-etapi murdmaasuusatajate hulgas Ole Einar
Björndalen.
*Seal on peetud 6 MK-etappi murdmaasuusatamises.
*2008 korraldati seal jalgpalli MM koondistele,kes ei kuulu FIFA-sse( VIVA WORLD
CUP). Võitis Padania meeskond.
*asukoht: 670 ja 7´ pl ja 200 ja 45 ´ ip. Keskuse kõrgus merepinnast 358 m, elanikke
peaaegu 8500.
17

17. Tänavu sai kuus Grammy auhinda USA laulja, laulukirjutaja ja
produtsent Bruno Mars, kelle kodanikunimi on Peter Gene
Fernandez; Mars võttis ta perekonnanimeks sellepärast, et
tüdrukud ütlesid talle: sa ei ole pärit sellest maailmast; noormees
arvas, et järelikult Marsilt; hüüdnime Bruno aga andis talle
lapsepõlves isa oma lemmiksportlase Bruno Sammartino (snd
1935) järgi. Millisel alal (profisport) oli Sammartino (pildil
2013. aastal) 11 aastat ehk 4040 päeva järjest
maailmameister?

18. Kui Wilhelm Steinitzist sai 1886. aastal esimene ametlik male
maailmameister, võitis ta tiitlimatšis just pildil olevat
Suurbritannia värvides mänginud Saksa-Poola päritolu
suurmeistrit. Kes on pildil?
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19. Ei ole just tavaline, et kergejõustiklane võidab ühel päeval
kahel alal tiitlivõistlustel kuldmedali. Berliini EM-l nii juhtus.
Nimetage sportlane, kellele see jõukohane oli?

20. Millise ettevõtte logo näete pildil? Asutatud 1948, tuntud
eelkõige jalgpalliga seotud spordiriiete ja -jalatsite valmistajana.
Viimatisel jalgpalli MM-finaalturniiril kasutas firma toodangut
Tuneesia meeskond. Loomulikult on firma kliendiks kohalik
Nõmme United (esiliiga B).
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21. Tänavu augustis sai Pakistani peaministriks
Imran Khan, kes võitis 1992. aastal küsitaval alal
MM-i kulla (see on riigi ainus maailmameistritiitel
sellel alal); ta oli 1982-1992 Pakistani meeskonna
kapten. Millisel spordialal?

22. Klassikalisel tõstmisel on olümpiamängudel oma selged reeglid. Need puudutavad
ka tõstmisvarustust. Meestel lisatakse 25 kg ja naistel 15 kg raskusele kangile lisatakse
raskuseks suuri kettaid (10 – 25 kg) ning väikeseid kettaid (0,5 – 5 kg). Iga raskusketas
on oma konkreetse värviga. Millist ühist värvi on kangil asetsevad 1kg ja 10 kg
raskused kettad? Põhivärvide hulka meie küsitav ei kuulu.
23. 1950. aastatel oli see Tallinna kirik (pildil)
spordiühingu Spartak raskejõustikumajaks, kus
harjutasid tõstjad, maadlejad ja poksijad; sealt visati
välja pühaikoonid ning -raamatud ja need asendati
Lenini ja Stalini piltide ning teostega. Millise
kirikuga on tegemist? Oma hea akustika tõttu on
kirik tänapäeval populaarne kontserdipaik, selle
katuse all tegutsevad ka rahvakool, laste mängukool ja
kirikumuuseum.
24. Kellest on jutt? Sündis 15.08.1958 Londonis (Kanadas), mängis NHL-s 19
hooaega (1979-1997), võitis neli Stanley karikat. Ajalukku läks kui viimane
paljaspäine hokimees. Esindas Bruinsi, Oilersit, Rangersit, Flyersit, Bluesi. 2000-2009
oli Edmontoni peatreener ja aprillist 2013 on Oilersi peamänedzer (general manager).
25. Keda, kaheksakordset Eesti meistrit ja omaaegset juunioride EM-pronksi
kuulete rääkimas?
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26. Fiji tähistas oma ainsat olümpiavõitu uue rahatähe
väljalaskmisaega. Millise nominaali ja rahaühikuga on
tegemist? Selle omandamiseks tuleb välja käia 2,84 eurot
(sept.2018).

27. Kes eesti lastekirjanikest ja luuletajatest (pildil, s.
1960) on tulnud tõstmises Eesti noorte (1976) ja
juunioride (1978) meistriks? Tema luulekogud on
,,Kapiukse kollid“, ,,Lendav õunapuu“, ,,Katus sõidab“,
,,Padjasõda“, ,,Habemega nali“, ,,Liisu ja hullumaja
puhvet“, ,,Puupeapuu“, ,,Jõks ja viis imelist päeva“,
,,Une Mati uued udujutud“, ,,Tähesära“ jpt).
28. Millisel, 1723. aastal Prantsusmaalt alguse saanud spordiala distsipliinil
kasutatakse Manoury notatsiooni? Eesti meistrivõistlusi sel konkreetsel distsipliinil
peetakse 1955. aastast, mil võidutses Nikolai Žadin.
29. Kes võitis Eestile seni viimase taliolümpiakulla?
30. Tänavusel kergejõustiku EM-il Berliinis
sai 4x100 m jooksus pronksmedali Chris
Garia. Millisel spordialal tuli ta 2016.
aastal Hollandi meeskonna koosseisus
Euroopa meistriks?
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31. Nagu teada, mängitakse Eesti meeste
korvpallimeistrivõistlustel põhihooaeg tänavu
Eesti-Läti ühisliigas. Kokku osaleb selles 14
võistkonda. Eesti klubidest saavad ühisliigas
sõita kõige pikemaid vahemaid Tallinna
klubid. Milline meeskond mängib Läti
meistrisarja klubidest distantsiliselt
Tallinnast kõige kaugemal – maanteid
mööda sõites 395 km kaugusel? Küsitav
klubi pole kunagi Läti meistritiitlit võitnud,
küll aga olnud hüppelauaks suurde korvpalli
Kristaps Porzingisele ja Janis Timmale. Kõrval näete ka klubi kodulinna
panoraamvaadet.
32. Kes on pildil olev Hiiumaa rekordiomanik
kõrgushüppes? Viimati ületas ta uudiskünnist
eelmisel aastal kui eemaldati USA lahtiste
tennisemeistrivõistluste aegu tribüünilt ning pälvis
eluaegse sisenemiskeelu väidetava kihlveopettuse
korraldamise tõttu. Seda kusjuures teistkordselt, olles
sama teo eest juba 2016. aastal karistatud.

32.

33. See mees (s. 3.11.1986), kes võitnud Eesti meistrivõistlustel 10 kulda, 2 hõbedat ja
5 pronksi, sai 2018. aasta teatriauhindade jagamisel Salme Reegi nimelise auhinna.
Mis on tema nimi?

34. Kes on pildil? Välisklubides mänginud pole, kuid tema
perekonnanimi on tänu sugulastele maailmas tuntud (mitte küll
spordimaailmas). Küsitav on pärit Saaremaalt.
35. Kuuldav, 1963. aastal valminud lugu on ilmselt maailma
kuulsamaid ühe spordiklubi hümne. Millise klubi hümni
kuulete? Lugu esitab Gerry and the Pacemakers.

34
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36. Köievedu kuulus olümpiakavva kokku viiel korral. Edukaim riik oli Suurbritannia
kahe kullaga. Esimene olümpiakuld Pariisis kuulus erinevate riikide atleetidest
koosnenud segavõistkonnale. USA, täpsemalt Milwaukee spordiklubi võitis OM-kulla
1904. aastal. Milline riik köieveo olümpiavõitjatest jäi nimetamata? Tegemist oli
koondisega, mis koosnes selle riigi pealinna politseinikest, kes alistasid finaalis oma
kolleegid Suurbritanniast.
37. Tema saatuslik eksimus maksis
prantslastele 1994 a. MM-finaalturniiri
koha. Viimase valikmängu viimasel minutil
sooritatud tsenderdus langes Bulgaaria
kaitsjate saagiks, kes palli otsekohe oma
ründajale toimetasid. Emil Kostadinov
lõpetas kiire vasturünnaku väravaga ja
USA-sse võisid sõita hilisemad MM-i
poolfinalistid. Patuoinas ristiti „prantsuse
jalgpalli mõrvariks“ Koondise esindamisega oli sisuliselt kõik, klubikarjäär jätkus
Inglismaal (Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Everton) Jaanuaris 2015 esitas küsitav
oma kandidatuuri FIFA presidendi kohale, kuid leidmata vajalikku toetust, võttis kaks
nädalat hiljem selle tagasi. 2016.a. seiskus heategevusmängul mehe süda, kuid arstidel
õnnestus ta päästa. Kellest on jutt ehk kes on piltidel?
38. Hiina kommunistliku partei keskkomitee kinnitas 2015. aastal uue
käitumiskoodeksi, mille järgi peavad kommunistid töötama omakasupüüdmatult,
eelistama lihtsust, vältima ekstravagantsust, kohatuid seksuaalsuhteid jne; otseselt on
keelatud pillav söömine ja joomine ning küsitava spordialaga tegelemine, mis ei
sisaldunud vanas käitumiskoodeksis. Nimetage see suveolümpiaala!
39. Vaid kolm kergejõustiklast on jõudnud ühel
konkreetsel alal viiel järjestikusel EM-il
medalini. Kes? (2 õiget 1p.) Kaks neist jõudsid
auväärse tähiseni tänavusel Berliini EM-il,
kolmas aga korjas oma medalid aastatel 19581971.
40. Kas tunnete ära viiekordse olümpiavõitja?
Mehel tekkis mõte püüda kuuendat OM-kulda
ning seda teisel spordialal, kuid ajapuudusele
viidates loobus ettevõtmisest. Kes on pildil?
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41. Ta võitis 10. juunil 2018 Stockholmi kergejõustiku
Teemantliiga etapi raames peetud kolmevõistluse (110 m
tõkkejooks, kettaheide, 400 m jooks). Pildil suudlejatest on ta
parempoolne. Kes?

42. Pildil olev pallur esindas aastatel 2001-2010 AC
Milani ning on kahekordne UEFA Meistrite Liiga
võitja. Rahvuskoondises 83 mängu. 2012-2017 oli
Gruusia energeetikaminister, alates möödunud
sügisest Tbilisi linnapea. Kes?

43. Sellel spordialal, kus eestlane olümpiamedaligi
võitnud, ei ole tänavu Eesti Meistrivõistlusi peetud.
Eelmisel aastal küll, siis krooniti meestest Eesti meistriks Rain Raidna Margus
Anderssoni ja Toomas Naaberi ees. Naiste seas osalejate puudusel Eesti
meistrivõistlusi ei peetud, ainsa osalejana võistles lätlanna Andra Novicka. Millisel
alal? Küsitava ala organisatsioonil on neli liikmesklubi, sh. Kaitsejõudude Spordiklubi
ning „Maitim“.
44. Eesti rekord tõstmise kahevõistluses (rebimine+tõukamine) kuulub teatavasti Mart
Seimile. Nimetage see rekordiline kogusumma! Seim püstitas selle 2017. a MM-il
USA-s Anaheimis). (±10 kg – 1 p).
45. Kuulete musitseerimas ansamblit „The Telemarkers“. Kes Austria
kahevõistlejatest (pildil, OM 2010 kuld ja hõbe, 2014 pronks, 2018
pronks) mängib siin koos Tino Edelmanni, Ronny Heeri ja
Christoph Menziga?
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46. Pyeongchangis võitsid need kaks riiki ühepalju ja samaväärseid medalid ehk kaks
pronksi. Varem ei ole ühtedel talimängudel kumbki nii palju medaleid võitnud. Üks
võitis sama palju kui varasemalt kokku , teine aga kaks korda rohkem, kui seni oli
suudetud. Huvitava kokkusattumusena olid mõlemad riigid viimati talimängude tabelis
enne Pyeongchangi 1992. aastal Albertville´is. Millised riigid?

47. 1970. aasta juunioride EM-il korvpallis võitis
kuldmedali NSV Liidu meeskond; võistkonda kuulusid ka
kaks eestlast. Kes (piltidel)?

48. Meeste jalgpalli EM-finaalturniiride parimate väravaküttide löödud väravate arv ei
ulatunud esimeste turniiride aegu üle kahe. 1960. aastal skoorisid kaks väravat suisa
viis mängijat, järgmisel turniiril kolm ning üle-järgmisel üks mängija. Esmakordselt
kui EM-finaalturniiril skooris keegi enam kui kaks väravat, juhtus 1972. aastal Belgias
toimunud turniiril. Kes oli selle turniiri edukaim väravakütt kokku nelja
tabamusega? Mõistagi mängis parim väravakütt Euroopa meistriks tulnud koondise
ridades.
49. Nimetage USA linn, kus on moodustatud kaks korda NHL-i meeskond ja
mõlemad on hiljem kolinud Kanada linnadesse?
50. See muusikapala on tuttav kindlasti paljudele „Tujurikkuja“ vaatajatele. See
muusikapala sobib ka imehästi spordimängu. Milline ansambel mängib? Vihjame
juurde vaid tuntumad ja spordimängudes kordunud nimed Roman Hagara/Hans Peter
Steinacher Austriast ning Nicolas Henard Prantsusmaalt.
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51. Viimasel ajal on edukalt esinenud Eesti
noored naismaadlejad. Nimetage need kaks
neidu (piltidel), kes võitsid 2018. aasta
kadettide EM-il naistemaadluses
pronksmedali (üks kehakaalus kuni 65 kg,
teine kuni 69 kg)!

52. Teda peetakse sportlasi ergutava rütmilise
plaksutamise traditsiooni alusepanijaks. Kõik algas
1981 a. Stockholmi GP-l, kui sportlase juhusliku
zhesti peale kamp purjus rootslasi (nii väidavad
soomlased) teda osatasid käsi kokku lüües. Alati
heatujuline sportlane kutsus seepeale ka teisi
pealtvaatajaid kaasa plaksutama. Oli kümme aastat
maailmarekordiomanik. Kellest on jutt ehk kes on
pildil?
53. Tänavu augustis sai Austraalia peaministriks Scott Morrison, kes on
Cronulla-Sutherland Sharksi fänn; ta nimetati 2016. aastal klubi nr 1
pileti omanikuks (kõige tähtsamaks fänniks). Millisesse Austraalia
profiliigasse kuulub eelpoolnimetatud klubi (spordiala)?
54. Andrei Šuvalov, Pavel Kolobkov, Mihhail Tiško, Igor Tihhomirov ja … ?
Nimetage selles OM-pronksi pälvinud meeskonnast puuduv nimi. Küsitav nimi on
palju segadust ja vaidlemist toonud kaasa ka Eesti spordistatistikas.
55. Pildil on olümpiamängude edukaim ratsutaja (6 kulda, 4 hõbedat).
On võistelnud viiel olümpial, iga kord erinevas maailmajaos
(1992,1996,2000,2008,2016). Kuuest kullast viis on saavutatud
võistkonnavõistluses. Tegemist on ainsa sportlasega, kes tulnud
olümpiavõitjaks viies erinevas maailmajaos peetud mängudel. Kes on
pildil?
Kas a) Isabell Werth
b) Charlotte Dujardin
c) Nicole Uphoff-Becker
d) Anky van Grunsveen
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56. Kes eestlannadest (s. 1959 Pärnu rajoonis) tuli Moskva naiskonna koosseisus
1992. aastal SRÜ meistriks ragbis? Viis aastat enne seda krooniti ta NSVLi
meistriks ühel teisel alal. Alloleval pildil on küsitav vasakult kolmas.

57. Kes?
-Klubijalgpalli mängis Prantsusmaal, Itaalias, Inglismaal ja Araabia ÜE-s (Monaco,
PSG, Marseille, Milan, Manchester City, Chelsea, Al-Jazira).
-Ainus maailma aasta parimaks valitud meesjalgpallur, kes pole MM-finaalturniiridel
mänginud.
-On valitud ka Euroopa aasta mängijaks (esimese mitteeurooplasena).
-Koondise lahkumismängu pidas 51- aastaselt, olles valitud juba oma riigi
presidendiks. Mängis peaaegu 80 minutit, vastaseks suvel Venemaal finaalturniiril
pallinud koondis.
-Koondise eest kokku 61 mängu.
-Tema 18.aastane poeg esindab USA-d
58. Millisel alal on Riigikogu esimees Eiki Nestor tulnud Eesti meistriks?
Spordiala kodumaaks peetakse Egiptust ja see on tänapäeval eriti populaarne
Saksamaal, kus on 80 000 aktiivset harrastajat.
59. Millise võistkonna logo näete pildil? Võistkonna nime seisukohalt on
nähtav logo puhas reebus.

60. Pildil on kolmekordne maailma- ja neljakordne
Euroopa meister võrkpallis. Treenerina on ta kahel
viimasel EM-l oma hoolealused juhtinud hõbemedaliteni.
Kes?

