
SPORDIMÄLUMÄNGU SOOME – EESTI MAAVÕISTLUS 18.9.2021 HELSINGI 

 

1. Küsin kahte nimekaimust korvpallurit. Üks mees on NBA staar – peatselt 25-aastaseks saav mees on 

2015. aastast Phoenix Sunsi mängija. 196 cm pikkune tagamängija tuli ka Tokyo olümpiavõitjaks. 

Teine mees on 30-aastane ning mänginud 2013. aastast erinevates Euroopa klubides. Uuest 

hooajast esindab 206 cm pikkune keskmängija Istanbuli Fenerbachet. Mis on meeste ühine nimi? 

 

 

2. Ühel spordialal võitsid õde ja vend individuaalse olümpiakulla ühel ja samal päeval. Mis on nende: 

a) perekonnanimi;  

b) spordiala? 

 

 

3. Küsitav 27-aastane Austraalia ujuja võitis Tokyo olümpialt enim medaleid – kokku seitse. Neli neist 

oli kuldmedalid, ta oli parim 50 ja 100 meetri vabaujumises. Lisaks kaks teateujumise kulda. Kes? 

 

 

4. NHL-i on iga-aastane draft toimunud praegusel kujul alates 1963. aastast. Kes oli:  

a) esimene;  

b) seni viimane eurooplane, kes valiti draftis esimesena? 

 

 

5. Superbowli puhul on vaheajal toimuv show sama oluline kui mäng ise. 2013. aastast kannab show 

ametlikult nime …  Halftime. Milline firma on vaheajashow ametlikuks nimesponsoriks? 

 

 

6. Kes on tulnud iluvõimlemises kahekordseks individuaalseks olümpiavõitjaks? 

 

 

7. Mitu aastat on Tokyo olümpia vanim medalivõitja Austraalia ratsutaja Andrew Hoy vanem 

noorimast medalivõitjast rulasõitja Kokona Hirakist? 

 

 

8. Kriketi MM-võistlused toimuvad iga nelja aasta tagant. On vaid üks meeskond, mis on jõudnud küll 

finaali, ent ei ole võitnud MM-tiitlit. Milline meeskond on kaotanud kahes viimases MM-

finaalmängus? 

 

 

9. Suusahüpete MK-sarja võitjaks tuli 2020./2021. hooajal norralane Halvor Egner Granerud, kes võitis 

hooaja jooksul 11 MK-etappi. Maailma ühe parima suusahüppaja vanavanaisa Thorbjørn Egner 

(1912-1990) oli  samuti kuulus mees. Kellena ta kuulsaks sai? 

 

 

10. Milline jalgpallimeeskond on mänginud Itaalia Serie A-s kõigil aastatel, kui see on toimunud? 
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11. Tänavusel Tour de France’il sai see belglane hakkama üsna haruldase saavutusega - ta võitis tuuri 

jooksul eraldistardist sõidu, samuti sprindi- ning mägedeetapi. Sprindietapi võit tuli sealjuures tuuri 

viimasel päeval, kui finišeeriti Champs-Elyseel. Kes? Tokyo olümpial võitis mees grupisõidus 

hõbemedali. 

 

12. Kes on võitnud enim NFL-i meistritiitleid? Neid on tal kusjuures rohkem kui ühelgi võistkonnal. 

 

13. Kui pikk on moodsa viievõistluse ujumisdistants? Selle ala ujumise maailmameistriteks on tulnud 

meestest näiteks Jim Montgomery, Bill Forrester ja James Guy, naistest aga Cynthia Woodhead, 

Annemarie Verstappen ja Solenne Figues. 

 

14. Lõuna-Korea valitseb vibulaskmist. Käesolevalgi aastal võideti vaid ühe erandiga kõik olümpiakullad. 

Milline riik võitis lisaks Lõuna-Koreale kulla? 

 

15. See Kuuba võrkpallur (sünd 1975) tuli oma karjääri jooksul kolmekordseks olümpiavõitjaks, lisaks ka 

kaks korda maailmameistriks. Esimest olümpiakulda võites oli ta kusjuures ainult 17-aastane. 2001. 

aastal nimetas FIVB ta 20. sajandi parimaks naisvõrkpalluriks. Kes? 

 

16. Kes on see autoralli Euroopa meister, kes osales tänavu 91-aastasena Safari rallil? 

 

17. Järgmisel aastal toimuvad Rahvaste Ühenduse mängud (Commonwealth Games) Birminghamis. 90-

aastase ajaloo jooksul on mängud toimunud kahel korral ka Aasias. Mis linnades? Need mängud 

leidsid aset vastavalt 1998. ja 2010. aastal. 

 

18. Rootslanna Tove Alexandersson on viimastel aastatel valitsenud naiste orienteerumist. Kes tuli 

enne teda viimasena maailmameistriks:  

a) tavadistantsil;  

b) sprindis? 

 

19. Millist nime kannab pildil nähtav osav löök jalgpallis? Nagu näha löök tehakse risti tugijala tagant. 

Löögi nimetus tuleb hispaania keelest.  

 

 
 

20. Kes on need kaks meest, kes on peatreenerina tulnud oma juhendatud meeskonnaga NHLi ja KHLi 

meistriks ehk võitnud nii Stanley kui ka Gagarini karika? 
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21. Vehklemiskohtunik annab matši alustades järgmised käsklused: “En Garde! …. Allez!”. Milline 

käsklus on nende kahe vahel? Õigemini on tegemist küsimusega, mis tähendab tõlkes: “Valmis?”. 

 

22. Millise, peamiselt õlletootmise poolest tuntud Iiri maakonna võistkonnad on võitnud enim kordi Iiri 

rahvusmängu hurlingu meistrivõistlused (All-Ireland Championship)? 

 

23. Millist nime kannab iga-aastase Inglismaa ja Šotimaa ragbikoondiste maavõistluse võitjakarikas? 

Esmakordselt mängiti see välja 1879. aastal, tänavu võitsid šotlased. Karikamäng toimub Six Nations 

Championship turniiri raames. Karikas kannab ühe Aasia suurlinna nime. 

 

24. Millised kaks paadiklassi, milles võisteldi selle aasta olümpial, ei kuulu esialgse info kohaselt enam 

2024. aasta olümpia purjetamisprogrammi? 

 

25. Pildil on Tokyo olümpiavõitja golfis. Kes? Tippsportlane (küll teisel pallimängualal) oli ka tema isa 

ning on ka vend Sebastian (isaga samal alal) ja õde Jessica (samuti golfimängija). 

 

 
 

26. Kes on praegu ainus meeste profipoksi maailmameister, keda tunnustavad kõik neli suuremat 

organisatsiooni (WBA, WBC, IBF ja WBO)? 

 

27. Oma riigi katsevõistlustel 2000. aasta suvel saavutas küll ainult 4. koha, kuid ta otsustati Peta-Gaye 

Dowdie asemel nimetada teatevõistkonna liikmeks. Kuna paljude arvates oli otsus ebaõiglane ning 

küsitav olevat Dowdiega manipuleerinud, siis algatasid koondisekaaslased Gregory Haughtoni 

eestvedamisel tema vastu protesti. See lõppes alles siis, kui ROK lubas kogu koondise olümpialt ära 

saata. Kelle vastu protestiti?  

 

28. Milline riik korraldab 2024. aastal meeste jalgpalli EM-turniiri? 

 

29. See meeskond loodi, kui küsitav firma ostis 1978. aastal ära jalgrattatootja Gitane ning sai Gitane-

Campagnolo tiimi peasponsoriks. Hiljem kandis meeskond ka nimesid …-Gitane, …-Elf-Gitane, …-Elf. 

Meeskonna staarideks olid Bernard Hinault ja Laurent Fignon. Meeskond lõpetas senisel kujul 

tegevuse 1985. aastal, kui peasponsor otsustas jalgrattaspordi toetamisest loobuda. Mis firmast on 

jutt? 

 

30. Kes on need kaks poksijat, kes on võitnud poksi maailmameistrivõistlustel kuus MM-tiitlit? 
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31. Selle aasta jalgpalli EM-il võttis kõigepealt ajaloo noorima mängija rekordi enda nimele inglane, kes 

väljakule minnes oli 17 aasta ja 349 päeva vanune. Nädal hiljem võttis rekordi enda nimele aga 

poolakas, kes viigimängus Hispaaniaga (1:1) oli 17 aasta ja 246 päeva vanune. Nimetage mõlemad 

jalgpallurid! 

 

 

32. Nimetage neli linna, kus on toimunud nii murdmaa- kui ka mäesuusatamise MM-võistlused! 

Siinkohal ei võeta olümpiamänge ning 1984. aastal toimunud võistkondlike suusahüpete ja 

kahevõistluse MM-võistluseid? 

 

 

33. Millist ühist hüüdnime kannavad (või on kandnud) india kriketimängija Rohit Sharma, kanada 

wrestlingulegend Bret Hart, ameerika poksija Thomas Hearns, inglise poksija Ricky Hatton, inglise 

snuukerimängija Michael Holt jpt? 

 

 

34. Milline riik on olnud kõige edukam koondis polo MM-võistluste ajaloos? Ühtlasi on tegemist ka 

valitseva maailmameistriga. 

 

 

35. Mark Selby tuli 2021. aastal neljandat korda snuukeri maailmameistriks. Selby hüüdnimeks on "The 

Jester from ..." Punktiirile sobib East Midlandsi piirkonna suurima linna nimi, kust lisaks Selbyle on 

pärit näiteks jalgpallurid Gary Lineker, Emile Heskey, Peter Shilton ja Dion Dublin ning tegutsevad 

ragbiklubi Tigers ja korvpalliklubi Riders. Mis linn? 

 

36. Kes on see teist põlve tippmängija, kes on ainus kümnekordne maailmameister jääpallis? 

 

 

37. Kes on see San Jose Sharksi mängija, kes on pidanud NHL-is enim põhiturniiri kohtumisi (1779)? 42-

aastane mees ületas legendaarse Gordie Howe rekordi tänavu kevadel. 

 

 

38. Kellele kuulub MLB pesapalliliiga rekord tähtede mängule valimise arvestuses? Rekordlised 25 

korda on seda erilisemad, et pallur mängis liigas „vaid” 23 hooaega. 

 

 

39. Millises riigis võeti 2016. aastal kasutusele just selline haruldane 7-dollariline rahatäht? 

 

 
 

40. Kes tuli kahevõistluses esimeseks MK-võitjaks? 
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41. Meeste ATP edetabelis toimus 2021. aasta märtsis tähtis muudatus, kui venelane Daniil Medvedev 

tõusis Rafael Nadalist mööda teisele kohale. Viimati sai keegi väljaspool meeste tennise suurt 

nelikut (Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray) sellega hakkama 2005. aasta suvel, 

kui ATP tabeli teisele reale kerkis .... Kes? 

 

 

42. Millisel spordialal esindab 2019. aastal jalgpallurikarjääri lõpetanud Petr Čech brittide meeskonda 

Guildford Phoenix? 

 

 

43. Naiste kõrgushüppe maailmarekordi omanik on endiselt bulgaarlanna Stefka Kostadinova (2.09). 

Kes juhib aga tulemusega 2.08 maailma kõigi aegade siseedetabelit? Tulemus pärineb aastast 2006. 

 

 

44. Põhja-Ameerika jalgpalliliiga MLS meister selgitatakse välja pärast play-offe toimuvas MLS Cup 

finaalmängus. Siiski antakse auhind välja ka põhiturniiri edukaimale meeskonnale. Mis nime see 

auhind kannab? 

 

 

45. Milline trekisõiduala on prantsuse keeles tuntud kui Course à l'américaine ning itaalia keeles 

L’americana? 

 

 

46. Mis nime kannab traavihobune, kellelt 2020. aasta sügisel võeti ära samal aastal saavutatud 

Elitloppeti võit ning aastatega teenitud 26,3 miljonit krooni auhinnaraha, kuna selgus, et hobusele 

oli enne Rootsi tulekut tehtud närvilõikus?   

 

 

47. Korvpalli Euroliigas mängib ka prantsuse klubi Villeurbanne ASVEL, mille juhtide hulka kuuluvad 

Tony Parker ja Nicolas Batum. Villeurbanne on tegelikult ühe suurema linna eeslinn. Millise? 

 

 

48. Kes on meestest tulnud maadluses neljakordseks olümpiavõitjaks? 

 

 

49. See heategevuslik ralli on tuntud ka kui Great African Run. Maailma suurimat amatöörrallit on 

nimetatud ka Dakari ralli säästuversiooniks. Osalemiseks on reegleid vähe - kui sõidukiga on 

lubatud tänaval liigelda, võib see ka rallil osaleda. Esmakordselt toimus ralli 2005. aastal. Millisest 

Euroopa pealinnast millisesse Aafrika pealinna ralli kulgeb? 

 

 

50. Kes on see ratsutaja, kes sündis tänapäeva Tšehhi Vabariigi territooriumil, esindas karjääri 

algusaegadel Lääne-Saksamaad, kuid saavutas olümpiamängudel edu kolmandat riiki esindades 

ning tuli ka takistussõidus esimeseks MK-võitjaks? 
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51. Milline hobune võitis Grand Nationali kolmel korral (1973, 1974, 1977)? Kolmandat korda võitis ta 

vaatamata arvamusele,  et ta on selleks liiga vana (12-aastane). Lisaks saavutas ta 1975. ja 1976. 

aastal teise koha. 

 

52. Millise riigi koondis on tulnud lisaks saalihokit valitsevatele Soomele ja Rootsile ala 

maailmameistriks? 

 

53. Kümme meest on võitnud Premier League´i tiitli kahe erinevad klubi mängijana. Nende seas on kaks 

britti, kellest üks on James Milner. Kes on teine? 2002. ja 2004. aastal tuli ta meistriks Londoni 

Arsenaliga, 2010. aastal aga Chelsea mängijana. 

 

54. Millist nime kannab nüüd ümber maailma purjetamise võistlus, mida varasemalt tunti nimedega  

Whitbread Around the World Race ja Volvo Ocean Race? 

 

55. Kes oli see Baltimore Oriolesi mängija, kes 1995. aastal ületas Lou Gehrigi järjestikuste mängude 

rekordi (vaata ka pilti)? Tegemist oli ajaloo ühe vaadatuima pesapallimänguga ning sündmust oli 

staadionile tunnistama tulnud nii president Bill Clinton kui ka asepresident Al Gore. 

 

 

 
 

56. Millise firma auto kingiti kõigile Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Hiina sportlastele? 

 

57. Grand Prix Masters oli lühikest aega (2005-2006) eksisteerinud võistlussari karjääri lõpetanud 

vormel-1 pilootidele. 2005. aastal selgitati meister välja ühe etapiga, 2006. aasta sari koosnes 

kahest etapist. 2006. aastal tuli võitjaks ameeriklane Eddie Cheever, kes oli aga esimene tšempion? 

Vormel-1 piloot oli ta 1980-1995. 

 

58. Kes on võtnud motokrossi MM-sarjas enim etapivõite? Kokku on tal neid 101. 

 

59. 1948. aasta Londoni olümpial võitis prantslanna Micheline Ostermeyer kuldmedali kuulitõukes ja 

kettaheites. Lisaks saavutas ta pronksmedali veel ühel väljakualal. Millisel? 

 

60. Millisel saarel:  

a) toimus 1978. aastal esimene Ironmani triatlon; 

 b) toimub see Ironmani triatlon praegu? 
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61. UEFA naiste Meistrite Liiga sai 2021. aastal uue võitja. Tegemist on tuntud klubiga, mille naiste 

jalgpalli osakond loodi 1988. aastal. Eelmisel kahel hooajal jõudis klubi poolfinaali, sel aastal alistati 

finaalis Chelsea 4:0. Mis klubi? 

 

 

62. Millist riiki esindab tänavuse käsipalli MM-i parim väravakütt Frankis Carol? 

 

 

63. Kes on see iiri jooksja, keda hüüti "The Chairman of the Boards", kuna ta oli väga edukas 

sisehallides toimunud võistlustel? Ta parandas hallis kolmel korral miilijooksu maailmarekordit. 

Suurim saavutus oli aga MM-tiitel 5000 meetri jooksus Helsingis 1983. aastal. 

 

 

64. Kes on see hokimängija, kes oma karjääri vältel mängis 12 NHL-i klubi eest? Tegemist on oma 

valdkonna rekordiga. 

 

 

65. Millist nime kannab naiste NBA-s (WNBA) palliv Atlanta klubi? Nimi on kummardus Martin Luther 

Kingile. 

 

 

66. Kes on see olümpiavõitja, kes kirjutas 1945. aastal ilmunud menuraamatu „Baby and Child Care”? 

 

 

67. Küsitavast India maletajast sai 2002. aastal noorim naine, kes pälvinud suurmeistri tiitli. Ta oli tollal 

napilt 15-aastane. 2008. aastal võttis küll hiinlanna Hou Yifan selle tiitli enda nimele. Küsitav on 

praegu ka valitsev kiirmale maailmameister (võitis tiitli 2019. aastal). Kes?   

 

 

68. Üldtuntud fakt on, et Eddie Eagan on võitnud kuldmedali nii suve- kui ka taliolümpiamängudelt. Kes 

on aga teine sportlane, kes on sama saavutusega hakkama saanud? 

 

 

69. Brasiilia jalgpallikoondis on tulnud maailmameistriks viiel korral. Kolmel esimesel korral olid 

koondise kapteniteks vastavalt Mauro Ramos, Hilderaldo Bellini ja Carlos Alberto. Kes olid 

kapteniteks aga kahel viimasel korral? 

 

 

70. Millise nimega oli varasemalt tuntud vormel-1 ringrada Red Bull Ring? 

 

 

 

 

 

 

 



SPORDIMÄLUMÄNGU SOOME – EESTI MAAVÕISTLUS 18.9.2021 HELSINGI 

 

 

71. Millist nime kannab see Londonis asuv spordi- ja meelelahutusürituste paik, mis võõrustab 2007. 

aastast nooleviske (darts) maailmameistrivõistlusi? 

 

 
 

 

72. Viimastel aastatel on murdmaajooksu MM-võistlustel domineerinud aafriklased. Kes olid aga seni 

viimased mitte mõnda Aafrika riiki esindanud maailmameistrid:  

a) naiste;  

b) meeste arvestuses? 

 

73. Millise autoga tulid autoralli maailmameistriteks nii Colin McRae (1995) kui Richard Burns (2001)? 

Nimetage nii autofirma kui ka mudel! 

 

74. Kelle nime kannab ragbi MM-võistluste võitjakarikas? 

 

75. Nimetage ainus riik maailmas, kus maahoki on kuulutatud rahvusspordiks! Muu hulgas küsitava riigi 

meeskond tulnud neli korda maailmameistriks. 

 

76. Millise spordiala leiutajaks peetakse Ralph Samuelsoni? Ta leiutas selle ala 1922. aasta suvel USAs 

Minnesota osariigis asuvas Lake Citys. 

 

77. Seda iga-aastast auhinda antakse välja 1925. aastast. Selle ametlik nimi on … kuldmedal, kuid seda 

tuntakse nimega Bragdguldet. Sellega tunnustatakse Rootsi sportlast, kes sai hakkama aasta kõige 

silmapaistvama spordisaavutusega. 2020. aastal sai auhinna Armand Duplantis. Milline Rootsi 

ajaleht seda välja annab? 

 

78. Millise ala konkurentsitult edukaim sportlane on Ken Climo, kes on võitnud 12 MM-tiitlit? 

 

79. Esimene ametlik jalgpalli MM-i maskott oli 1966. aastal loom, kelle nimi oli World Cup Willie. Mis 

loom oli Willie? 

 

80. Kes on see jalgpallitreener, kes on juhendanud nii Madridi Reali, Barcelonat kui Madridi Atleticot? 

 



SPORDIMÄLUMÄNGU SOOME – EESTI MAAVÕISTLUS 18.9.2021 HELSINGI 

81. Kes oli esimene Austraalia naissportlane, kes võistles nii suve- kui ka taliolümpial? Ta tuli küll 400 

meetri tõkkejooksus kahekordseks maailmameistriks, kuid olümpial oli stardis vaid korra – Ateenas 

2004, kus saavutas 5. koha. Sotši olümpial 2014. aastal võistles ta aga bobisõidus (naiste kahebobi). 

 

 

82. Kes on see naislaskesuusataja, kes on võitnud neli olümpiakulda? 

 

 

83. Milline on ainus NFLi meeskond, mille kiivril ei ole tiimi logo? Meeskond moodustati 1946. aastal 

ning eelmisel hooajal jõuti esmakordselt pärast 1995. aastat play-offi. 

 

 
 

84. 1990. aastatel kutsuti Philadelphia Flyersi ründekolmikut  John LeClair – Eric Lindros – Mikael 

Renberg nimega, mida kandis filmides ja koomiksites Lex Luthori juhitud superpahalaste seltskond. 

Mis nimega? 

 

 

85. Millist nime kannab auhind, mille saab aasta sportlane:  

a) Eestis; 

b) Soomes? 

 

 

86. Kes on see rootslane, kes võitis tänavu teise mittehollandlasena MM-tiitli kiiruisutamises 10 000 

meetri distantsil? 

 

 

87. Poksiring (ringi siseosa, võitlusala) on ruudukujuline, selle mõõtmed on … x … meetrit. Milline üks ja 

sama arv sobib mõlemale punktiirile? 

 

 

88. Kes võitnud bowlingus rekordilised 47 PBA-turniirivõitu? Küsitav mees on tulnud ka üheksakordseks 

maailmameistriks hobuseraua heitmises. 

 

 

89. Millist nime kannab 2020. aastal valminud Netflixi dokumentaalfilm, mis räägib Larry Nassari 

sooritatud kuritegudest ning tema paljastamisest? Filmi pealkiri on viide võimleja Maggie Nicholsile, 

kelle identiteedi peitmiseks kasutati just sellist varjunime. 

 

 

90. Tänavu asutati Inglise Premier League’i Kuulsuste Hall (Hall of Fame). Kes on kaks esimest 

jalgpallurit, kes sinna valiti? 
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91. Millist nime kannab Jaapani professor, kelle perekonnanimi on andnud nime kõrge intensiivsusega 

intervalltreeningule? Treening toimub 20-sekundiste spurtidena, mis vahelduvad 10 sekundit 

kestvate puhkepausidega. Ja nii korraga neli minutit järjest. Professori treeningmeetodit on 

kasutanud Jaapani kiiruisutamiskoondis. 

 

92. Kes on olnud olümpiaajaloo kõige raskem (suurima kehakaaluga) sportlane? 

 

93. Milline riik on ainus riik väljaspool Lõuna-Ameerikat (CONMEBOLi mittekuuluv riik), mis on 

võõrustanud Copa America turniiri? Juhtus see 2016. aastal ning turniiri võitis Tšiili. 

 

94. Kes on võitnud meeste arvestuses golfi major-turniiri: a) noorimana; b) kõige vanemana? 

 

95. 1984. aastal tuli Daley Thompson olümpia pressikonverentsile, kandes nähtavat T-särki. Kelle kohta 

särgil nähtav kahemõtteline (inglise keeles tähendab „gay“ ka „õnnelikku“) sõnum käis? Sel ajal 

levisid kuulujutud küsitava sportlase võimalikust homoseksuaalsusest. 

 

 
 

96. BMX on olnud olümpiakavas 2008. aastast. Kes on tulnud kaks korda olümpiavõitjaks:  

a) naiste  

b) meeste arvestuses?  

 

97. Milline ala oli olümpiakavas esmakordselt 1992. aastal näidisalana? Meeste turniiri võitsid 

ameeriklased Sinjin Smith ja Randy Stoklos, naistest aga nende kaasmaalased Karolyn Kirby ja 

Nancy Reno?   

 

98. Milline esimesel jalgpalli EM-finaalturniiril osalenud riikidest on ainus, mis eksisteerib tänapäevani? 

 

99. Kuni 2014. aastani oli Rahvusvaheline Maadlusliit tuntud lühendiga FILA. See tulenes 

prantsuskeelsest nimetusest Fédération Internationale des Luttes Associées. Millise kolmetähelise 

lühendiga tuntakse Maadlusliitu 2014. aasta septembrist? 

 

100. Viimaste suveolümpiamängude võrkpalliturniiri kõige paremaks mängijaks (MVP) valiti mees, kelle 

isa pani pojale eesnime ühe teise pallimänguala legendi järgi.  

a) Kes on see mängija;  

b) kes oli see teise spordiala legend? 


