1. 1999. aastal jõudis ta asetamata mängijana Austraalia lahtiste finaali, kus pidi alla vanduma
Martina Hingisele. Vahetult enne turniiri oli ta kapist välja tulnud ja teatanud, et on lesbi. Kui
Hingis nimetas teda poolmeheks, sattus ta meedia turmtule alla. Ise teatas ta, et just kapist välja
tulek aitas tal nii hästi mängida. Viis aastat hiljem kerkis ta edetabeli esinumbriks, olles Kim
Clijstersi järel teine naine, kes tõusis esimeseks võitmata ühtegi Grand Slami turniiri. 2006 võitis ta
Austraalia lahtised ja Wimbledoni ning oli veel korra esinumber. Kuigi tegemist on mehise lesbiga,
sünnitas ta 2015 poja ja 2017 tütre. Kes?
2. Selle NBA klubi koduareen Wells Fargo Centre mahutab 21 600 pealtvaatajat ja on NBA suurim.
Praeguse nime all mängitakse aastast 1963, enne oldi Syracuse Nationals. Klubi maskott on koer
Franklin. Välismaalastest mängivad klubis türklane Furkan Korkmaz, horvaat Dario Šaric ja
prantslane Timothe Luwawu-Cabarrot. Klubile kuuluvad näiteks lätlase Anžejs Pasecniksi NBAõigused. Mis klubi?
3. Aunimetust Nõukogude Liidu teeneline meistersportlane anti välja valdavalt sportlike saavutuste
eest, varasematel aastatel ka treeneritele. Ilmselt üks omapärasemaid on põhjendus, mille eest sai
teeneliseks meistersportaseks 1943. aasta sügisel tõstja Arkadi Avakjan. Millise vägagi ebasportliku
teo eest ta aunimetuse pälvis?
4. Kellest jutt? NSV Liidu jalgpallikoondisesse jõudis 17-aastaselt, kahes esimeses koondisemängus
tegi hat-tricki. 19-aastaselt tuli olümpiavõitjaks. Veidi enne MM-turniiri algust arreteeriti koos
kolme koondisekaaslasega süüdistatuna vägistamises. Kaks ülejäänut lasti lahti, tema aga mõisteti
väidetavalt Hruštšovi nõudmisel 12 aastaks vangi. Karistusaega lühendati 7 aastale ja tegelikult
istus ta kinni veidi alla 5 aasta. Väidetavalt ta vägistaja polnud, kurjategija oleva olnud hoopis
jalgpallurite tuttav lendur Eduard Karahhanov, kelle suvilas pidu peeti. Spekuleeritud on selle üle, et
küsitav ei tahtnud abielluda Furtseva tütrega, olevat tahtnud MM-i ahal ära karata ja keeldunud
siirdumast AKSK-sse või Dünamosse. Kaks aastat pärast vanglast vabanemist lubati ta taas
palliplatsile ja ta aitas oma koduklubi NSVL meistriks ning võeti uuesti ka koondisesse. Kokku
mängis NSVL koondise eest 38 mängu ja lõi 25 väravat.
5. Kelle auks püstitatud kuju (1935-2018)? Kuju seisab Blackpooli Bloomfield Roadi staadioni ees
alates 2011. aastast. Aasta varem anti staadioni renoveeritud lõunatribüünile selle mehe nimi.
Küsitav mängis kogu oma karjääri
(1954-1971) Blackpooli eest ning oli
suure osa sellest ajast meeskonna
kapten. Inglismaa koondise eest
mängis 43 mängu (neist 15 kaptenina)
ja
tuli 1966 ka maailmameistriks. Et ta
vigastuse tõttu pkatsile ei pääsenud,
jäi ta ka medalist ilma ning sai selle
kätte alles 2009. aastal. 1962 MM-il
kuulutati ta aga maailma parimaks
paremkaitsjaks. 1971-1974 oli Bolton
Wanderersi, 1974-1978 Leeds Unitedi
peatreener. Alates 1979. aastast
tegutses peamiselt
jalgpalliajakirjanikuna.

6. Kes jõudis esimesena üksinda põhjanabale? Lisaks oli ta ka esimene, kes sõitis üksinda süstaga
Amazonase läbi ja ronis esimesena üksinda Denali, tollal küll veel McKinley mäe otsa. 12.
veebruaril 1984, oma 43. sünnipäeval jõudis ta teistkordselt Denali tippu. Järgmisel päeval oli tal
veel raadioside, kuid pärast seda jäi ta lumetormis kadunuks. Nädal hiljem leiti küll suur osa mehe
varustusest, kuid teda ennast mitte kunagi. Tema kodumaal oli ta populaarne kõne- ja kirjamees,
väga popiks said tema lastele mõeldud reisiraamatud. Nii tema kodulinnas kui ka kodumaa
pealinnas on talle pühendatud muuseum.
7. Venemaal joodiksportlasi jätkub. See 1963. aastal sündinud neiu võitis 1978 juunioride MM-il
hõbeda, 1979 ja 1981 esines erilise eduta MM-il, seejärel sai kaheks aastaks väljasõidukeelu avaliku
konflikti pärast treeneriga. 1984 oli Sarajevo OM-il rivis ja võitis pronksi – esimene medal
nõukogude naisüksiksõitjale läbi aegade. 1985 MM-hõbe, 1985-1988 4 EM-hõbedat. Seejärel
siirdus jääballetti, hiljem treenis lapsi ja hakkas pudelisse kiikama, kuni oli sunnitud treeneriametist
loobuma. Veidi aega hiljem leidsid naabrid tema korterist 38-aastase naise noahaavadega
surnukeha. Kes?
8. See hokimees teenib leiba Detroidis alates 2009.
aastast, ehkki korra käis platsil ka aasta varem. 2014
MM-il oli USA koondise kapten. Tema isa isa oli
emigrant Jordaaniast ja isa ema poolatar. Vanaisalt on ta
saanud ka araabiapärase perekonnanime, mis hokiplatsil
pole just eriti tavaline. Kes?
9. Jaan Taltsi ja Alar Seimi pojad käisid oma isade
jälgedes, täpselt nagu meie küsitav. Tema isa tuli
kolmekümnendatel Eesti meistriks poolraskekaalus ja
raskekaalus ning täitis kuldtõstja normi. Ise alustas ta
võrkpallurina, kuid siirdus peagi tõstmisesse ning tuli
korra Eesti meistriks, korra NSVL juunioride meistriks ja
püstitas neli juunioride maailmarekordit ning jõudis kuuenda eestlasena kogusummani 500 kg.
Sportlaskarjäär jäi aga lühikeseks, sest meest paelus usk ja ta hakkas pastoriks õppima ning on
olnud seitsmenda päeva adventistide pastor Tallinnas, Viljandis, Tartus ja Võrus ning üle 20 aasta
(vaheajaga) Adventistide Koguduste Eesti Liidu president. Viimase ameti pani maha mõned aastad
tagasi. Kes?
10. Rahvusvahelistel saarte mängudel, kus osaleb alates 1991. aastast ka Saaremaa, on võistlemas
või võistelnud (Malta ja Island enam ei osale) 26 saart või saarestikku ning üks territoorium, mis
asub nii-öelda „kindlal maal“. See Saaremaaga elanike arvult võrreldav piirkond on võitnud alates
1987. aastast saarte mängudelt 199 medalit (Saaremaa on osalenud alates 1991. aastast ja võitnud
238 medalit, jäme ots on 1426 medaliga Jersey käes). Just sellel territooriumil toimuvad 2019 ka
järgmised saarte mängud. Territooriumil on oma raha, kõrgeim punkt on 426 meetrit, sealtkandi
kuulsaim tegelane on ilmselt laulja ja laulukirjutaja Albert Hammond, kelle hitti „It Never Rains in
Southern California“ on kindlasti igaüks kuulnud. Kõige kõvemal tasemel spordialad on darts ja
kriket. Mis territoorium?

11. Kuigi oma olümpiamedaleid ei võitnud ta Iisraelile, on ta praegu enim olümpiamedaleid võitnud
Iisraeli kodanik ning Mark Spitzi järel olümpiamedalite arvu poolest (10) teine juut. Sõja elas üle
valepaberitega taluteenijat mängides, ema ja õe päästis Raoul Wallenberg, isa ja teised sugulased
gaasitati Auschwitzis surnuks. Pärast sõda teenis leiba tšellomängijana. Oma esimese meistritiitli
võitis alles 25-aastaselt, esimese olümpiamedali kuus aastat hiljem. Järgmistelt olümpiamängudelt
võitis 35-aastasena kuus medalit ning on tänaseni oma ala vanim kullavõitja. Kes?
12. Seni on kaks eestlast „ametlikut“ vormel-1 masinaga sõitnud ehk olnud tiimi testsõitjateks. Üks
Williamsis, teine Lotuses. Kes?
13. Selle spordiala juuri on otsitud vanast Kreekast, kus tegeldi sarnase keretizeiniga, säilinud on
bareljeef aastast 510 BC, kus ala harrastamist on kujutatud. Egiptuses on leitud spordiala kujutavaid
tahvleid isegi u aastast 2000 BC pärit hauakambritest. Mongoolias on vähemalt 1000 aastat tuntud
sarnast ala beikou, Hiinas suigan. Indias teada vähemalt 17. sajandist khido khundi, Tšiilis 16.
sajandist chueca. Islandlaste versioon on knattleikr. Mõned ajaloolased usuvad, et tänapäevane nimi
on pärit kuningas Edward III 1363. aasta ediktist, mis sporditegemise põlu alla pani, kuidtegelikult
oli see edikt ladina keeles ning alles moodsal ajal on seda selliseks tõlgitud-tõlgendatud.
Tänapäevases versioonis pärineb Inglismaalt, nimi on teada XIX sajandi keskpaigast, esimesed
reeglid aastast 1874. Eesti alaliit on loodud 2004, president on Ants Jürman. Mis spordiala?
14. Vene päritolu Kanada ärimees Alexander Schneider ostis 2005. aastal Eddie Jordanilt 60 miljoni
dollari eest Jordani F1 tiimi ja järgmisel hooajal registreeris selle ümber Venemaa meeskonnaks,
mis sai nime Schneiderile ja Ukrainast pärit Suurbritannia kodanikule Eduard Shifrinile kuuluva
korporatsiooni järgi. Tiimi eest sõitsid sel aastal Christijan Albers ja Tiago Monteiro. 2006. aasta
sügisel müüs Schneider aga tiimi 106,6 miljoni dollari eest Spyker Carsile maha. 2007 osales tiim
Spykeri nime all, alates 2008. aastast on see aga Force India. Mis nime kandis võistkond 2006.
aastal e mis nime kannab Schneideri-Shifrini korporatsioon, mis tegev valdavalt idabloki maades?
15. Kuigi see golfar on kuulunud Euroopa Ryders Cupi meeskonda igal
aastal alates 1999. aastast (v.a 2010), sai ta tänavu Laureuse auhinna
aasta läbimurdjana. Põhjuse selleks andis mullu saavutatud esikoht
Mastersil, tema 74. suurturniiril. Karjääri jooksu on ta võitnud PGA
võistlustel üle 47 miljoni dollari ning Euroopa võistlustel ligi 27
miljonit eurot. 1995. aastal pääses ta läbi aegade noorimana ehk 15aastaselt Euroopa tuurile, samal aastal võitis Euroopa amatööride
meistritiitli täiskasvanute seas, noortetiitel tuli alles kaks aastat hiljem.
Profiks sai 1999. aastal, olles enne seda amatöörina ka ühe
profivõistluse võitnud. Kes?

16. Vaid kaks meest maailmas on kuulunud kahe 8000-lise mäe esmavallutajate hulka. Vanem neist,
kes 1957. aastal hukkus, üritades koos nooremaga salaja saada 7665 m kõrguse Chogolisa
esmavallutajateks, tõusis esimesena Nanga Parbatile (üksinda) ning Broad Peakile (Falchan
Kangri), noorem Broad Peakile ja Dhaulagirile. Noorem mees on üks kahest, kes jäi ellu 1986. aasta
katastroofilises katses vallutada K-2. Paraku kaotas ta mitu sõrme ja varvast. 86-aastasena on ta
praegugi tegus ja tegev põhiliselt alpinismist rääkivas filmivallas. Ta on kirjutanud palju raamatuid,
ühe neist koos oma hukkunud vanema kolleegiga. Kes on need kaks austerlast?
17. Kes oli esimene mäesuusataja, kes suutis maailmameistrivõistlustel võita medali kõigilt viielt
kavas olnud individuaalalalt?
18. Kes oli ainus Venemaa kergejõustiklane, kes sai IAAF-i eriloal osaleda Rio de Janeiro
olümpiamängudel? Suuresti juhtus see nii tänu sellele, et ta oli kolm eelmist aastat elanud USA-s ja
seal ka järjepidevalt dopinguproove andnud. Ometi keelustati temagi võistlemine ootamatult 3
päeva enne võistlust. Sportlane esitas apellatsiooni ja võistluste eelõhtul see ka rahuldati. Olümpial
tal hästi ei läinud, lõppvõistlusele ta küll pääses, kuid tema laeks jäi 9. koht. 2017. aasta MM-il sai
ta hõbeda.
19. Pierre de Coubertini medalit jagatakse olümpialiikumisele
osutatud teenete eest ja ka omakasupüüdmatu käitumise eest
olümpial. Kokku on alates 1964. aastast välja antud 20 medalit.
Esimesed kaks medalit anti Lutz Longile (postuumselt), kes
mäletatavasti Owensi järel Berliinis kaugushüppes 2. koha sai
ning legendaarsele Itaalia bobisõitjale. Ta oli üheksakordne
maailmameister, olümpialt medalisaak 2+2+2. Pronksid võitis ta
1964 Innsbruckis. Kahebobide sõidu ajal nägi mees, et britid on
hädas, kuna nende bobil oli üks kinnituspolt kadunud. Ta keeras
oma bobilt poldi maha ja andis selle brittidele, kes võitsid kulla.
Neljabobide sõidu ajal tormas koos ta mehaanikutega appi
kanadalaste viga saanud bobi parandama. Ja otse loomulikult
võitsid kanadalased kulla. Kes?
20. See tunamullu oma sportlaskarjääri lõpetanud ning Martina Navratilova järel läbi aegade teise
naisena BBC spordi elutöö auhinna saanud sportlane on suur Sheffield Unitedi fänn ning 2012.
aastal andis klubi Bramall Lane`i staadioni ühele tribüünile tema nime. Samal aastal mõisteti
Unitedi mängija Ched Evans süüdi vägistamises ja kui ta 2014. aasta sügisel vanglast vabanes ja
klubi soovis temaga lepingut uuendada, teatas naine, et ei soovi sellisel juhul, et tribüün tema nime
kannaks. 2015. aastal nimetatigi tribüün sponsori järgi ümber, ehkki Evans mõisteti hiljem
ülemkohtus õigeks ja asus uuesti Sheffieldi ridades pallima alles eelmisel aastal. Kes on see
olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister, keda on korduvalt valitud Briti parimaks
naissportlaseks?

21. Pyeongchangil oli olümpialinnaks saamisel vaid kaks konkurenti. Annecy ei olnud väga
tõsiseltvõetav, küll oli korealastel pusimist ühe linnaga, kus olümpiamängud juba toimunud on.
Lõpuks jagunesid hääled aga juba esimeses voorus 63 Pyeongchangile, 7 Annecyle ja 25 küsitavale.
Mis linn?
22. 1943. aasta hilissuvel heideti Vene lennukilt Eestisse partisanisalk, mille juht andis end koos
kaaslastega kiiresti sakslastele üles. Teenekas spordimees ja Eestis aasta parimaks sportlasekski
valitud partisanide juht pääses vangist tänu tuttavatele sportlastele ning lahkus 1944. aastal
Saksamaale ja sealt edasi Austraaliasse. On öeldud, et tema suurim saavutus oligi Eesti aasta
sportlaseks valimine. Olümpial kõrbes ta täielikult, hiljem läks kokku 30 Eesti meistritiitlit võitnud
mees spordialaliitude ühendusega tülli ja astus protesti märgiks Kalevist välja ning hakkas
töölisspordiliidu liikmeks. Võitis 1928 NSV Liidu esimesel spartakiaadil kolm kulda. Kuulus
kolmel korral ka Eesti jääpallikoondisesse. Kes?
23. Praegu on kaks eestlast rahvusvahelise spordialaliidu presidendid. Kes? PS – silmas on peetud
ikka „korralikke“ spordialasid, a la kiiking ja saapavise jms ei lähe arvesse.
24. Pildil olev mees on Eesti vabariigi konsul
Austraalias, töötanud konsulina ka Pihkvas,
Vilniuses ja Londonis ning olnud päris pikka
aega välisministeeriumi rahvusvahelise
personalipoliitika direktor. Tulnud 16 korda Eesti
meistriks, võitnud kaks korda NSVL
meistrivõistlustelt hõbeda 3000 m
takistusjooksus, 1990 sai IAAFi Bratislava GP-l
samal alal viienda koha, samal aastal püstitas
Eesti tipptulemuse poolmaratonis. Kes?
25. See monument Ipswichis on pühendatud Vene vürstile, kes kuulus
Inglismaa ragbikoondisesse ning kelle 1936. aastal saavutatud „väravat“
Uus-Meremaa vastu peetakse siiani üheks parimaks, millega inglased
hakkama on saanud. Fännide seas oli ta tuntud Lendava vürstina. 1939
läks sõjaväkke ja sai lenduriks, 1940. aasta märtsis hukkus 24-aastaselt
ebaõnnestunud maandumisel. Tema perekond kuulub Rjurikovitšite
dünastiasse, selle kõrvalharud on näiteks Repninid ja Dolgorukovid.
Perekonna esindajate seas on suur hulk Moskva vojevoode, erinevate
Venemaa linnade kubernere, aga ka näiteks Soome kindralkuberner. Nime on vürstisugu saanud
väikese linna järgi praeguse Kaluuga oblasti territooriumil, kus nad XIII-XV sajandil valitsesid.
1494 liideti linn Moskva vürstiriigiga, kuid Katariina II taastas linna õigused. Praegu kannab
peaaegu sama nime kunagise linna kohal asuv küla. Ja sellenimeline vürst on millegipärast
populaarne tegelane vene lorilauludes. Kelle monument?

26. See Hiroshima pallitootja asutati 1958, juba kuus aastat hiljem kasutati selle palle Tokyo OM
korv-, võrk- ja jalgpalliturniiril. 1984-2012 olid just selle firma pallid OM korvpalliturniiri
ametlikeks pallideks, samuti on tegemist korvpalli rahvusvaheliste turniiride ametliku palliga. Vaid
korvpalli Euroliiga läks 2007 üle Nike`i pallidele. USA-s kasutavad selle firma teenuseid
peaasjalikult võrkpallurid. 2006 tegi allhankijana Adidase jaoks jalgpalli MM ametlikud pallid.
Toodetakse ka käsipallipalle ning firma on maailma suurim pallitootja. Lisaks valmistatakse ka
muud spordivarustust, autovaruosi, ehitusmaterjale, ratastoole ning meditsiinitarvikuid. Mis firma?
27. See maailmakuulus kunstnik viskas 1918 pintsli nurka, voolis
endale nupud ja pühendus viieks aastaks täielikult malele. 1925.
aastal kujundas ta Prantsusmaa malemeistrivõistluste plakati.
Osales meistrivõistlustel ka ise ja saavutas 50-protsendilise
tulemuse. 1928-1933 esindas Prantsusmaad maleolümpial. Hiljem
pühendus kirimalele ja maleajakirjandusele, kunstiga tegeles vähe.
Avaldas ka teoreetilisi artikleid ning 1943. aastal ka maleülesande,
mida keegi tänaseni lahendada pole suutnud. Ja arvatakse, et
lahendust polegi. 1968. aastal mängis veidi enne oma surma
muusikaajalukku läinud avaliku partii John Cage`iga kontserdil
Reunion. KES?
28. See ameerika jalgpalli klubi on andnud nime poliitilisele terminile USA presidendivõitluses.
Nimelt sätestab selle klubi nime kandev reegel, et kui klubi võidab viimase kodumängu enne
presidendivalimisi, jääb võimul olev erakond võimule, kui aga kaotab, vahetub võim. Alates 1937.
aastast, mil võisteldakse praeguses asukohas ja praeguse nime all, pole see reegel kehtinud vaid
kahel korral – 2012 ja 2016. Klubi on võitnud Superbowli 1982, 1987 ja 1991. Forbesi andmetel on
tegemist NFL-i väärtuselt viienda ja kogu maailma väärtuselt 11. spordiklubiga. Mis klubi nime see
reegel kannab?
29. Kes on pildil? Ta on öelnud ajakirjale Sports
Illustrated antud intervjuus: „Kui jumal lõi mehe,
tahtis ta, et see näeks välja nagu mina.“ On
mänginud filmides, olnud ajakirja Playgirl modell.
Kogus tuntust ekstravagantse välimuse, riietuse ja
käitumisega, näiteks suitsetas staadionil võistluste
ajal. Olümpiamängudel jäi tema laeks 6. koht, peale
olümpiat siirdus profiks ning sestap jäid tema
parimad tulemused, mis konkurentidest
mäekõrguselt üle, maailmarekorditeks kinnitamata.
30. Kuulete Mike Oldfieldi esituses vana rahvaviisi töötlust, mis on ühe u 200 000 elanikuga linna
jalgpalliklubi tunnusmeloodiaks ning seda lihtsalt põhjusel – pala kannab linna nime. Kuidas on
kuuldava loo pealkiri?

31. Tänavustel taliolümpiamängudel tuli kullavõitjaks läbi aegade esimene avalikult
homoseksuaalne mees. Kes ja mis alal (täpselt)?
32. Inglise Premier Leagues mängib üks Walesi klubi ja Walesi tippliigas omakorda üks Inglismaa
klubi, mis on 11 tiitliga (sh viimased 6 aastat järjest) Walesi liiga edukaim. 2001 kohtus Walesi liiga
klubi meistrite liiga 1. kvalifikatsiooniringis Levadiaga ja jäi kahe mängu kokkuvõttes 2:6 alla.
Toona oli klubi nimi küll praegusest erinev. Mis klubid?
33. UEFA-l on 55 liiget, neist ainult ühel puudub liigasari ning selgitatakse vaid karikavõitja. Mis
riigis?
34. Esimene naine, kes sellega ametlikel võistlustel hakkama sai, oli
inglanna Violet Piercy 1926. aastal. Mitteametlikult oli esimeseks
Stamata Revithi 30 aastat varem. Eestis (ja väidetavalt kogu NSV
Liidus) sai ametlikult esimeseks Niina Liim 1971. aastal. Millest jutt?
35. Ajakirja Sports Illustrated kaanele on reaalsete inimeste kõrval ainsal
korral sattunud pildil olev tegelane, juhtus see 1977. aastal koos
pesapalluri Marl „The Bird“ Fidrychiga. Tegemist on 249 cm pikkuse
tegelaskujuga Big Bird ülipopulaarsest telesarjast, 1969-2016 mängis
seda tegelast Caroll Spinney. Mis seriaalist see USA kongressi
raamatukogu poolt ametlikulkt elavaks legendiks kuulutatud linnuke
pärit on?

36. Kuni 1922. aastani kehtis Eesti rekordite registreerimisel mõue, mis takistas päris paljude
tipptulemuste kinnitamist rekordina. Mis nõue?
37. Väino Uibo pidas oma kursusevennaga pisikest pidu ja mehed läksid vaidlema, kumb on parem
hoota kolmikhüppes. Järgmisel hommikul saabus Uibole külla olümpiavõitja Jaak Uudmäe ning
võistlus peetigi maha. Uibo ise terviseprobleemidele viidates ei osalenud, Uudmäe sai teise koha
ning Uibo on seda kaotust talle ikka nina peale hõõrunud. Kes oli see Eesti kultuuri suurkuju, kes
Uudmäed kolmikhüppes võitis?
38. Kes praegu võimul olevates riigipeadest on kandnud olümpiamängude avadefileel oma
kodumaa lippu?
39. Omaaegse Eesti esireketi Maret Ani õde oli kunagi kõva korvpallur, hiljem Võru abilinnapea ja
seejärel Eesti Ujumisliidu tegevjuht. Tema abikaasa on samuti spordimaailmas hästi tuntud ning
oma valdkonnas üks Eesti tipptegijaid. Kuidas on nende perekonnanimi?
40. Millised olid esimesed olümpiamängud (aasta ja linn), kus korraldajamaa jäi kuldmedalita?

41. Kui Eesti spordi tuntuimad Salumäed on mõlemad
pununud endale pesa Hispaaniasse ning tegutsevad nüüd
pigem selles riigis, siis millisesse Euroopa riiki on on oma
elu ümber kolinud endine suusataja Christel Vahtra ja
endine kergejõustiklane Kaie Kand?
42. Kes on fotol? Suhteliselt hiljaaegu õnnestus tal eestlasi
kaks korda kurvastada.
43. Kanada meeste curlingukoondis võitis
järjest 3 olümpiakulda aastatel 2006- 2014. Mis
riigi koondis tõukas kanadalased viimastel
talimängudel troonilt?
44. Kes on sellel fotol Oxfordi ülikooli 8 paadi
roolijaks?Tema eluloofilmis kehastas teda
Eddie Redmayne.
45. Möödunud aasta Eesti parimaks
meesvõrkpalluriks valiti Robert Täht. Parimaks
naisvõrkpalluriks aga esmakordselt vaid 19
aastane Kohilast pärit neiu, kes alustas
möödunud sügisel oma esimest välishooaega, liitudes Soome klubiga Salo LP Viesti. Kes?
46. Inglise keeles tähendab selle omaaegse tuntud sporditarvikute valmistaja nimetus kahuritest või
muudest tulirelvadest antavat tühilaskudega saluuti.Küsitav firma kasvas välja väikesest 1948.
aastal loodud invaliidide kooperatiiv-artellist.Alguses töötas selles 15 inimest, kes valmistasid leivaja saiatooteid ja keemiatarbeid. 50ndatel moodustasid selle vabriku põhitoodangu
majapidamistarbed. Täna teame seda vabrikut aga kindlast materjalist toodete järgi, millele selleks
ajaks juba tootmiskoondiseks nimetatu keskendus 1960ndatel aastatel. Ettevõte kadus ärimaastikult
2004. aastal, kusjuures kõige kuulsamat toodet valmistanud liin müüdi Soome, ettevõttele
„Ferstoff“. Mis firma/tehas/kaubamärk?
47. Nimetage ainus mitte-eurooplane, kes on võitnud FIS World Cupi (murdmaasuusatamise
maailma karikasarja) üldkokkuvõttes!
48. Üks Eesti naiste kehtiv kergejõustikurekord on püstitatud olümpiamängudel. Kes on sellega
hakkama saanud? Meestest on seda tänase päeva seisuga suutnud Jaak Uudmäe, Rasmus Mägi ja
Tiidrek Nurme.
49. 6. augustil 1932 mängus Leedu vastu, sai oma ainsa mängu Eesti jalgpallikoondises kirja Albert
Valdov. Teadaolevalt on tema ja Lev Jashin ainsad kaks jalgpallurit, kes on esindanud riigi
jalgpallikoondist ja kes on ......... ........ .......... Mis teeb Albert Valdovi kõigi Eesti jalgpallurite
seas eriliseks?
50. TTÜ korvpallur Ivalo Pajumets on mängimise kõrvalt jõudnud tegeleda
ka rakenduspõhise fantasy mängu väljatöötamisega. Mäng põhineb kodusel
Alexela korvpalli meistriliigal ning liituda saavad kõik huvilised, kes
kasutavad iOS või Androidi jooksutavaid seadmeid. Mis nime see kohalikku
korvpallielu põnevamaks muutev rakendus kannab?

51. Kes oli esimene ameeriklane ja ühtlasi
ka esimene väljastpoolt Alpe pärit mees,
kes võitis kiirlaskumise olümpiakulla?
Pärast olümpiavõitu algas mehe allakäik.
Ta üritas ebaõnnestunult käivitada
mäesuusatamise profisarja, elas üle mitu
vigastust, visati pärast kaklust
abitreeneriga koondisest välja. Kuus aastat
pärast olümpiavõitu loobus ta
suusatamisest. Veel kaks aastat hiljem
uppus tema 13-kuune poeg vanni. Mõni
aeg hiljem järgnes lahutus ja mees kaotas
kogu oma vara ning elas karavanautos. 40aastaselt üritas ta teha comebacki ning pääseda uuesti olümpiale, kuid see lõppes tõsise ajuvigastuse
ning kolme nädalaga koomas. Poolinvaliidina elas ta veel 15 aastat.
52. Selle ajaloo ilmselt õnnetuima F1 meeskonna asutas itaallane Ernesto Vita ja oma nime sai ta
asutaja nime järgi. Tiim osales 1990. aasta GP-sarjas, kuid ei pääsenud ühelgi etapil põhivõistlusele,
sest nende ainuke masin oli liiga aeglane. Kahel esimesel korral istus roolis Gary Brabham, seejärel
12 korda Bruno Giacomelli. Mis võistkond?
53. See Londonist 45 miili kaugusel asuv linn otsustati rajada 1967. aastal Bletchley, Stony
Statfordi ja Wolvertoni linnakeste ning 15 küla baasil, nime sai ühe küla järgi. Sel ajal elas seal
veidi üle 50 000 elaniku, praegu umbes 5 korda rohkem. 2004. aastal kolis sinna linna Wimbledoni
jalgpalliklubi, mis sai uueks nimeks ... Dons ja mängib Inglismaa tugevuselt kolmandas liigas.
Linna hokiklubis Lightning mängib Soome koondise väravavaht Miika Wiikman. Tegu on Red
Bullsi F1 tiimi kodulinnaga. Mis linn?
54. 1. aprillil 1944 tegid USA lendurid halba nalja ja
heitsid oma pommilaadungid sellele linnale, millel
sakslastega midagi pistmist polnud. Jänkid
põhjendasid oma tegu navigatsiooniveaga ja maksid
kiiresti 4 miljonit dollarit kahjutasu. Hukkus üle saja
inimese. Mis linnas see lugu juhtus? Küsime linna
aga seetõttu, et umbes 36 000 elanikuga linna
tuntuimas klubis on pallinud mitu Eesti koondislast,
ka pildil olev kodanik.
55. Eduardo Gonçalves de Andrade oli 1970. aastal
maailmameistriks tulnud Brasiilia koondises Pele
kõrval teiseks ründajaks, koondisekarjääri jooksul
lõi 32 väravat. Enamasti mängis küll ründava poolkaitsjana. Pärast sportlaskarjääri lõppu omandas
meditsiinihariduse ja sai isegi doktorikraadi ning professori ametikoha ülikoolis. Vanemas eas
(tegelikult alates 1994 MM-ist) on taas pühendunud jalgpallile, sedapuhku ajakirjaniku ja
kommentaatorina. Legend räägib, et kuueaastaselt olevat ta ühes algkoolimängus löönud vastastele
47 väravat. Kuidas on tema jalgpallurinimi, mis tõlkes tähendab väikest münti (vähemasti wikipedia
väidab nii)?

56. Taasiseseisvunud Eestis on eestlastest meeste jalgpallikoondise peatreeneri ametit pidanud Uno
Piir, Roman Ubakivi, Tarmo Rüütli ja Martin Reim. Neile lisaks on kaks meest olnud peatreeneriks
ainult ühel turniiril – üks 1995. aastal Balti turniiril ja teine 2000. aastal Tais toimunud King`s
Cupil. Kes?
57. Mullu suvel põrutas Ibiza saarel auto otsa quadile, mille roolis oli mootorrattaspordi üks
legendaarsemaid kujusid. 70-aastane mees sai rängalt vigastada ning suri nädalajagu hiljem. Ta oli
13-kordne maailmameister ning temast rohkem GP etapivõite on kogunud vaid Giacomo Adostini ja
Valentino Rossi. Kuigi ta sõitis kodumaal ka suurtel tsiklitel, osales ta suurtes sarjades vaid
pisikestel masinatel, kuid sellest hoolimata peetakse teda läbi aegade üheks parimaks
mootorratturiks ringrajal. Kes? Ringrajasõitjad olid ka tema kaks poega ning vennapoeg. Viimane
oli kolmest noorest edukaim.
58. Mäesuusatamises tuleb surmaga lõppenud õnnetusi ikka ette, kuid üksikud neist satuvad
televisiooni otsepilti. Just nii aga juhtus 29. jaanuaril 1994, mil Ga-Pa kuulsal Kandahari rajal
kukkus ja murdis kaela kahekordne SuperG maailmameister. Esialgselt väideti, et ta lendas peaga
vastu puust ajavõtuposti ja kaks FIS-i ametnikku kaevati kohtusse, kuid kohus leidis, et suusataja
sai surma, kuna lendas pea ees lumevalli. Suusataja elukaaslane saavutas FIS-iga kohtuvälise
kokkuleppe. Kellest jutt?
59. Kes? Kogu oma NBA karjääri alates 2008. aastast on
mänginud samas klubis. 2013 valiti see 216 cm pikkune kolge
NBA parimaks kaitsvaks mängijaks. NBA tähtede mängul
osalenud kolmel korral. Detsembris sai tal NBA-s täis 10 000
punkti, veebruaris 700 mängu (nendest 689 algviisikus – klubi
rekord).
60. Kuulete George II kroonimiseks loodud heliteost, millest
Tony Britteni poolt loodud arranžeering on UEFA Meistrite Liiga
ametlikuks hümniks. Kes on helilooja?
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Amelie Mauresmo
Philapdelphia 76rs tühistatud
Tappis rusikalöögiga sakslase
Eduard Streltsov
Jimmy Armfield
Naomi Uemura
Kira Ivanova
Justin Abdelkader
Tõnu Elmari poeg Jugar
Gibraltar
Võimleja Agnes Keleti
Marko Asmer, Kevin Korjus
Maahoki
Midland
Sergio Garcia (Fernandez)
Hermann Buhl, Kurt Diemberger
Lasse Kjus
Darja Klišina
Eugenio Monti
Jessica Ennis-Hill
München
Elmar Rähn
Janek Mäggi, Leho Haldna
Aivar Tsarski
Vürst Aleksandr Obolenski
Molten
Marcel Duchamp
Redskins rule
Brian Oldfield
Portsmouth
Eric Radford iluuisutamise võistkonnavõistlus
Swansea City, The New Saints of Oswestry
Liechtenstein
Maraton
Sesame Street
Tulemus pidi olema Eestis
Lembit Ulfsak
Felipe VI Barcelonas, 6. koht Solingul
Pille ja Urmas Tali
Chamonix 1924
Austria JA
Carla Suarez Navarro JA
USA JA
Stephen Hawking JA
Kerttu Laak JA
Salvo JA
Bill Koch JA
Egle Uljas 400 m jooks JA
Sotsialistliku töö kangelased JA
Sats JA
Bill Johnson
Life
Milton Keynes
Schaffhausen, pildil Marius Aleksejev
Tostao
Aavo Sarap, Aivar Lillevere
Angel Nieto
Ulrike Maier
Marc Gasol
George Friedrich Händel „Zadok the Priest“

