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1. Alustuseks küsime legendaarset Kindralit. Ta suutis aastail 1960-92 korda saata piisavalt palju, et valiti 1999. 

aastal FIFA poolt sajandi treeneriks. Ka veel möödunud aastal tunnustas France Football teda kui Greatest 

Manager of All time. Mängijana esindas oma kodumaad vaid viies kaotusmängus, kuid treenerina oli hulga 

edukam. Rahvuskoondise lootsina võitis suurturniiridel kahest finaalist ühe ning otsustas karjääri lõpetada 

pärast EM-poolfinaalis kaotatud penaltiseeriat. Kes oli see Kindrali nime taha varjunud mees (1928-2005)? 

 

 

2. Küsime 203-204 cm pikka Viimsi Keevitus OÜ välisvõrkude projektijuhti. Ta alustas Eesti Korvpalli 

Meistriliigas mängimist 1989/1990 Tartu Ülikooli võistkonnas ja lõpetas meistrisarjas 2007/2008 BC Pirita 

ridades. Parimal hooajal tegi ta eestikatel 21,57 punkti mängus. Eesti meister 1993, 1995 ja 1996. Mänginud 

hooajal 1993–94 Lätis Adaži/VEF-i meeskonnas. Elas Hollandis läbi vale diagnoosi tõttu ebaõnnestunud 

hüppeliigeste operatsiooni, eesti arstid parandasid seejärel vea eduka achilleuse kõõluste lõikusega. Kes? 

 

 

 

3. Pildilolev ja oma spordikarjääri lõpetanud atleet 

on tunnistanud, et häbelikkus on/oli tema jaoks 

suur probleem. Oma karjääri algusaastail kaotas 

ta noorukesena mõnigi kord tahtlikult, et vältida 

võidujärgsete intervjuude andmist. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tartu Rattaralli on Ida-Euroopa suurim maanteeratturite 

võidusõit. Põhisõidul meeste arvestuses on kolmekordseid 

võitjaid kaks. Jaan Kirsipuu oli esimene aastatel 1991, 2000 ja 

2004. Kes aga oli ’päris esimene’, võidutsedes aastatel 1990, 

1993 ning 1997? Ta osales ka Atlanta olümpia grupisõidus, 

mille küll katkestas. Eesti MV medaleid on kokku 14, neist 

pooled kuldsed. Praegu tegeleb LOOK’ rataste müügiga. Näha 

olev pilt temast on tehtud 2014. aasta rattarallil. Kes? 

 

 

5. Ühe kergejõustikuala nii meeste kui ka naiste kehtivad maailmarekordid on püstitatud olümpiamängudel. 

Mõlemad rekordid püstitati sel sajandil, ühepäevase vahega. Mis võistlusala? 
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6. Kes on fotol olev mänedžer? Oma kuulsaima kliendi kohta on ta öelnud: „Kui ma oleks talle alguses öelnud, 

et soovin poole tuludest, oleks ta ikka õnnelik olnud.“ Väidetavalt piirdus küsitav siiski ’vaid’ 20% sportlase 

teenistusest, igal juhul pälvis ta vastava hüüdnime – ’Mr. 20 Protsenti’. Arvestades, et 1983-2010 väldanud 

koostöö tõi hoolealusele sisse umbes pool miljardit eurot, ei jäänud ka pildilolija sugugi näljapajukile. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mis linnas (asutatud 1229) asub Veritas Stadion? See on kodustaadioniks kahele klubile, millest üks võitis 

viimase oma 8-st meistritiitlist 1975. aastal ja teine pälvis ainsa esikoha 2008. aastal (möödunud hooajal sai 

2. koha). Staadion on avatud 1952, ja mahutab 8072 inimest. 2009. aastal suurendati staadionit 1644 

lisaistmekohaga, et täita 2009. aasta naiste Euroopa meistrivõistluste tingimused. Vana nimega Kuppittaa 

staadioni publikurekord oli umbes 15 000 pealtvaatajat, mis sündis 1987. aastal UEFA karikamängul kohaliku 

palliseltsi ja Itaalia hiiu Milano Interi vahel. Mis linn? 

 

 

8. Selle riigi edukaim punktimasin NHL-is on isand Zuccarello (sündinud 1987) – 576 mängu, 129 väravat ja 263 

resultatiivset söötu, neist enamus NY Rangersi ridades, ent viimane hooaeg Minnesota Wildis. Riik, mida ta 

esindab, on mänginud viimase kolme olümpia hokiturniiril ja nt 2018. aastal PyeongChangis saadi 8. koht. 

MM-konkurentsis on selle riigi aegade parimaks 4. koht. Mr Zuccarello isiklikult on kaasa mänginud kahel 

olümpial (parim koht 10.) ning neljal MM-il (parim koht 8.). Mis riigi esindaja ta on? 

 

 

9. Korvpalliliiga NBA viimase 11 aasta skoorikuninga tiitlitest 9 on võitnud 3 pallurit, kes 2009-2012 mängisid 

üheskoos meeskonnas, kust nad praeguseks ajahetkeks on kõik juba jalga lasknud. Sellest linnast ühtegi 

teist võistkonda Ameerika Major League profisarjades ei mängigi. Õigupoolest võib viimase lause laiendada 

kogu osariigile, sest 5 aasta eest kolis WNBA naiskond Tulsa Shock sealtkandist mujale. Mis linnast on jutt? 

 

 

10. Küsime spordiperekonna perekonnanime. Isa ja poeg on mõlemad kahte eri spordivärki tipptasemel teinud, 

kuid ühel alal neist on nad absoluutsed korüfeed Eestis. Isa on olnud oma lemmikalal peatreener Eestis, 

poeg Soomes. Mõlema kõrvalalaks oli varasematel aegadel veemoto (isa oli Eesti meister ja NSV Liidu mv 2 x 

hõbe ning poeg Eesti noortemeister). Neid ühendav naisterahvas (sündinud Soomes, ühe abikaasa ja teise 

ema) jõudis omal ajal EM-võistlustel esikümnesse kergejõustikus. Mis on neid ühendav perekonnanimi? 

https://et.wikipedia.org/wiki/UEFA_Karikas
https://et.wikipedia.org/wiki/Milano_Inter
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11. Statistikute kinnitusel on vaid üks riik, mille jalgpalliklubi on mänginud küll UEFA Meistrite Liiga (või alates 

1955-56 hooajast selle eelkäijaks olnud European Cup’i) finaalis, kuid mitte ükski selle riigi mängija pole 

kunagi tulnud Meistrite Liiga (või selle eelkäija) võitjaks. Mis riik? 

 

 

12. Kuna selleaastased 15.-20. septembrini Varssavis toimuma pidanud EM-võistlused lükati COVID-19 tõttu 

edasi, jäi võistlemata ka pildil oleval 25-aastane näitsikul. Tänu 2019. aasta edule Nantes’is on ta  

sellegipoolest valitsev Euroopa meister. Tema auhinnakappi mahuvad täiskasvanute EM-i 2 kulda, 3 

hõbedat ja 2 pronksi. Maailma edetabelis on hetkel 24. kohal. Mis spordialal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Võistlustel tihti kapuutsi või nokkmütsi alla varjuva ja pisut salapärase mulje jätva mehe (50) käe alt on 

tulnud koguni kolm kümnevõistlejat, kes on sel või eelmisel aastal ületanud 8000 punkti piiri. See pole 

ainulaadne mitte Eestis, vaid kogu maailmas. Ise ta püünele ei pürgi, lastes tööl enda eest rääkida. Tema 

juures treenivad Risto Lillemets (isiklik rekord 8133 punkti), Taavi Tšernjavski (8066) ja Kristjan Rosenberg 

(8033). Kes on see 20 aastat treenerina töötanud juhendaja? Tema enda parim sportlik saavutus pärineb 

1993. aastast, kui Barcelona olümpial põrunud Erki Nool otsustas hakata spetskaugushüppajaks ning … jäi 

Eesti meistrivõistlustel neljandaks. Pronksi näppas tema ees just küsitav mees. Fotol siis vaskpoolseim. Kes? 

 

 

14. Ainult kaks isikut on tulnud nii NBA kui ka WNBA (meeste ja naiste korvpalli kõrgeima profiliiga) meistriteks. 

Esimesel neist on 5 NBA ja 2 WNBA tiitlit, teisel vastavalt 2 ja 3. Mõlemad jätkasid treeneritööd samas 

linnas, kus olid edukad mängijana. Kui esimene neist lõpetas mängijana NBA sõrmuste korjamise 1988, siis 

teine noppis oma tiitlid just kahel järgmisel hooajal. Omavahelised finaalduellid aastail 1988 ja 1989 jäid 1:1. 

Ja kui esimene lõpetas WNBA tiitlitega Sparksi naiskonna hooajad 2001 ja 2002, siis teine jätkas 2003. aastal 

joonelt, võites finaalis Shocki juhendajana ka omavahelise vastasseisu treeneritena. Kes on need mehed? 

 

 

15. Kes meestennisistidest suutis (praeguse seisuga) viimasena võita ühel Suure slämmi turniiril nii üksik- kui 

paarismängu? Aasta oli siis 1996 ja võistluspaigaks Roland Garros’ väljakud. Üksikmänguvõit oli seejuures 

tema kodumaa jaoks vägagi ajaloolise tähendusega. Paarismänguedule aitas kaasa Daniel Vacek. Saavutusi 

on muidugi veel – olümpiakuld, Davise karikaturniiri võit ning maailma esireketi positsioon. Kellest on jutt? 
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16. Mart Poom oli esimene eestlane Premier Leagues, kuid kahjuks säravaid tiitleid tal Inglismaal võita ei 

õnnestunud. Võinuks minna teisiti, kuid väidetav üleminek ManU -sse jäi ära (sest Derby County soovis liiga 

kõrget üleminekutasu ). Kaugemast minevikust leiame aga Eesti jalgpallitreeneri, kes on Londoni Arsenali 

abitreenerina tulnud Inglismaa meistriks. Ta on juhendanud ka Moskva Spartaki NSV Liidu karikavõitudeni 

ning valitud läbi aegade 10 parema Spartaki treeneri hulka. Alates 2013.aastast antakse Eestis temanimelist 

auhinda jalgpallitreenerile. Kes on see kunagine kärbes- ja sulgkaallane? 

 

 

17. Praeguse Eesti Poksiliidu presidendi sulest on ilmunud sellised taiesed nagu: „Palgasõdur. Üksik hunt“ 

(2013), „Palgasõdur. Kassi–hiire mäng“ (2015), „Palgasõdur. Jaht tuumakohvritele“ (2017),  „Palgasõdur. 

Agent vastu tahtmist“ (2019) ning kahasse Andreas E. Jakobiga „Palgasõdur Stockholmi ensüüm“ (2020). Ta 

ise võitis 1970. aastate teisel poolel eestikatelt hõbedat-pronksi korvpallis ja hiljem on tegutsenud sama ala 

treenerina. Lisaks mainitud kahele spordialale on olnud seotud ka kolmandaga, seda ilmselt tänu abikaasa ja 

tütre (EM-võistluste 5. koht 1999) eelistustele. Kes on see omavalitsustegelasest ning treenerist autor?  

 

 

18. Teadaolevalt on vaid üks kergejõustiklane suutnud olümpiamängudel teha sellise triki, et katkestas lausa 

kahel korral varasema ’ainult ingliskeelse’ võiduketi. Loomulikult oli tegu eri võistlusaladega ja mõlemal 

juhul on teda nimetatud võistlusala esimeseks mitte ingliskeelsest riigist pärit olümpiavõitjaks. OM-kuldasid 

ongi tal kokku kaks ning mõlemad võidetud samalt olümpialt. Ühel nendest aladest olevat ta seejuures 

võistelnud alles kolmandat korda ja võit tuli maailmarekordiga. Kes? 

 

 

19. Ta on puurivaht, keda on peetud üheks maailma parimaks 

läbi aegade. Sündinud 1982, esindas kodumaad rohkem kui 

100 mängus, valiti 12 korda oma lemmikalal riigi parimaks 

mängumeheks. Omaealiste rahvuskoondises võitis 2002 EM-

kulla, hiljem on tunnustust rohkem pälvinud klubiliselt. Kes?  

 

 

 

 

 

 

20. Fotol näete kümnekordset maailmameistrit, kelle 

kontol on 101 GP võitu. Ta on sündinud 25. 

novembril 1972 ning siia saanuks äärepealt lisada ka 

surmadaatumi, sest paari aasta eest sattus ta 

Kongos olles suisa haua äärele. Auk pealael tuletabki 

talle meelde võitlust malaariaga. Kes on pildil? 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Palgas%C3%B5dur._%C3%9Cksik_hunt
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21. Selle mehe nime võiks kirjutada kui ምሩጽ•ይፍጠር ning tema sportlik sisu tuli ilmsiks kodumaa õhujõudude 

teenistusse asudes. Ta olevat pääsenud õige kähku ka riigi olümpiavõistkonda, kuid debüüt nihkus teadmata 

asjaoludel siiski nelja aasta võrra edasi. Rahvusvahelisel areenil tuli alguses ette mõningaid sekeldusi – nt 

kaotusi seetõttu, et ta ei mõistnud araabia numbreid. Oma esimesel olümpial sai ta ühel kergejõustikualal 

pronksi, kuid teine medališanss läks luhta – teda ei lubatud eelvõistlusele, kuna üritas pääseda staadionile 

valest väravast. Järgmisele olümpiale ei pääsenud ta boikoti tõttu, ent seejärel tuli lõpuks täistabamus: kaks 

kulda! Oma päris viimase ülesastumise olümpiastaadionil tegi 2008. aastal kodumaa lipukandjana. Kes? 

 

 

 

22. Mis linna (leidis esmamainimist 1275. aastal) lippu te näete? 

Ametlikult on kasutusel alates 1975. aastast, aga leidis rakendust 

varemgi. Seal on põlenud olümpiatuli ja toimunud suveolümpia. 

Eestlased on seal (st selles linnas toimunud olümpial) saavutanud 

igat värvi medaleid, lätlased ja leedukad ei midagi. Mis linn see on? 

 

 

 

23. Mis riigi jalgpallisaavutustest on jutt, kui on teada, et: 

-  kahelt viimaselt olümpialt on võidetud medal 

-  parimaks saavutuseks on jalgpallimeeskonna olümpiakuld 

-  riigi meistriks on tulnud vaid kolme erineva linna meeskonnad 

-  mehed on jalgpalli MM-il küll osalenud, kuid punktid on kogumata ja väravad löömata 

-  üks mängija on kaasa teinud kogu Müncheni Bayerni suurepärase 2020. aasta triumfiteekonna 

-  ühes madalamas poolprofiliigas võib kohata ka sellist vastasseisu kui FC Vorkuta – SC Waterloo 

 

 

 

24. NBA-s on nüüdseks juba päris mitmete Euroopa mängumeeste särk austusavaldusena tõmmatud erinevate 

võistkondade lae alla, aga vaid üks neist mängijatest on pärit mõnest endisest NSV Liidu vabariigist. Kes on 

see mängija ja mis võistkond teda niimoodi austas? 

 

 

 

25. Enne Teist maailmasõda välja antud raamatus „Sport ja mäng: noorsportlase käsiraamat” avaldati lootust, 

et see ala noortele üldse ära keelatakse. Kirjutati nõnda: „See on kõige hälve kasvuea sport: lihased on 

alatises pingutusseisukorras, ilma kere- ja kätelihased; südant koormatakse märkamatult üleliia.“ Muidugi 

tahame me teada, mis spordialast on jutt ning poetame veel lisavihjeid: aastail 1965-1992 koordineerisid 

tegevust kaks paralleelset ülemaailmset ühendust: FIAC ja FICP. Tänapäeval asub alaliidu peakorter Aigles 

(Šveitsis) ja presidendiks on alates 2017. aastast David Lappartient. Eestil on täiskasvanute MM-võistlustelt 

võidetud üks pronksmedal. Esimeseks olümpiavõitjaks tuli prantslane Léon Flameng. Mis spordiga on tegu? 
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26. Küsitav linn sai ametlikult linnaõigused aastal 1755. Elanikke on seal umbes 172 500 (eelmise aasta seisuga). 

Asub see Biskaia lahe ääres ning on olnud keskajal üks olulisemaid Kastiilia sadamalinnasid. Esmapilgul võib 

nimi olla tundmatu, kuid spordihuvilised peaks selle linna nime teadma vägagi hästi. Linnaga sama nime 

kandev sponsor on pikki aastaid olnud tuttav vormel 1-st ja La Liga toetajate leerist. Mis linn see on? 

 

27. Sellel spordialal on 2010. aastast olnud meie riigi meistrivõistlustel valitsejaks Kiili Pantrid. Kui 2018. aastal 

oli osalemas veel 6 meeskonda, siis käimasoleval hooajal oli osalejaid vaid 2. Lisaks võitjatele veel Kostivere 

meeskond, kes jäi küll kõigis tänavuses 10 põhihooaja kohtumises (nagu finaaliski) Kiilile alla. Mis spordiala? 

 

28. Millise võistlusala pioneerideks loetakse neid häid mehi? Eduard Hermann (1887-1960) ja Karl Lukk (1887-

1970). Ühtlasi on mõlemal kirjas ka olümpiamängudel käik, õigemini võistlemine. Õige distsipliin annab 2, 

spordiala 1 punkti. 

 

29. Hiljuti lõppenud Tour de France tõi esimese võidu Sloveeniale. Enim võite on loomulikult Prantsusmaal (36), 

aga millised riigid on selles arvestuses kaks järgnevat (vastavalt 18 ja 12 tuurivõiduga)? 

 

30. Võistkonna aladel kipub ikka tihti nii olema, et sportlastel on oma hüüdnimi. Eesti võrkpallikoondises on 

Oliever Venno „Olku“ ja lühim tegelane ehk Rait Rikberg „Mehike“. Kes on aga „Ämmapets“? 

 

 

 

 

 

 

31. Kaido Höövelson aka Baruto osales ühes 2015. aasta suvel üles võetud ja 2016. aastal esilinastanud filmis. 

Tegu oli ühtlasi tema esimese filmirolliga. Mis linateos see oli? 

 

32. FC Barcelona hõlmab klubina erinevaid spordialasid. Jalgpall, futsal, rannajalgpall, käsipall, korvpall, 

ratastoolikorvpall, erinevad ragbid, võrkpall. Lisage kaks puuduolevat spordiala! Üks neist kuulub kindlalt 

olümpiaprogrammi (debüüt täpselt saja aasta eest!), teine oli Barcelona OM-il näidisala. Mis alad need on? 

 

33. Seitsmekümnendatel (1973-1974) võistles vormel 1-s Opeli nimeline piloot - Frederick „Rikky“ von Opel. Ta 

on Adam Opeli lapselapselaps. Ta on sündinud küll New Yorgis aga esindas hoopis üht teist riiki ja siiani 

ainus selle riigi piloot, kes vormel 1 sarjas võistelnud. Mis riiki esindas Adami lapselapselaps? 

 

34. Kes? See mitmekülgne mees (1932-2005) on NSV Liidu meistersportlane kolmel erineval alal: jalgrattasõit 

(1961), murdmaa- (1962) ja laskesuusatamine (1963). Hilisemail aastail (1979) ka Eesti meister jääaluses 

kalapüügis. Jõu auliige (1966). Töötas 1958-1992 Tartu Konservitehases tõstukijuhina ja ehitustöölisena. 

 

35. 50-40-90 on NBA-s väga eksklusiivne klubi, kuhu kuulub vaid kaheksa mängijat: Larry Bird, Stephen Curry, 

Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Reggie Miller, Mark Price ja Malcolm Brogdon. Mida selle klubi 

numbrid tähendavad? 
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36. 2006. aasta jalgpalli MM-i eel oli terve Šotimaa täis reklaame “Scotland is going to World Cup“. Šotimaa ise 

MM-ile ei pääsenud aga kaasa elati tollal St. Johnstone’s mänginud Jason Scotlandile. Tema rahvuskoondis 

jõudis esimest ja seni ka viimast korda MM-finaalturniirile. Koondist juhendas hollandlane Leon Beenhakker. 

Väravad jäid löömata (kuigi koosseisus oli ka kunagine ManU staarründaja) ning kolmest mängust saadi üks 

punkt (viik Rootsiga, kaotus Paraguaylt ja kaotus Inglismaalt – kuigi kogu 😊 Šotimaa neid toetas). Mis riik? 

 

 

37. Piltidel on omal ajal maailma kauneimaks sportlaseks valitud võimlemise 2 x olümpiavõitja, kellel on 20 

medalit nii EM-ilt kui ka MM-ilt. Hiljaaegu äratas ta avalikkuse tähelepanu üllatava arvamusega, et Koroona 

viirus on jumala karistus Venemaa kiusamise eest. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Kes on need mehed vasakpoolsete piltide peal? 

2 maailmameistrit, 2 ajastut, 2 nime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 1985. aasta juunioride aerutamise-MMil kaks kulda võitnud tulevikulootus jäi NSV Liidu spordipoliitika 

hammasrataste vahele. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist sukeldus ta ettevõtlusse ja jõudis oma 

valdkonnas tippu (Sandman Grupp AS, kaubamärk Euronics). Praegu nuputab edukas ärimees Hispaanias, 

kuidas koroonaviiruse tõttu tekkinud majanduskriisis tegutseda. Sageli on ta end osavalt sättinud nende 

meeste kilda, kellel on au ja võimalus olümpiatule tõrvikuteatejooksus osaleda. Kes? 

 

 

40. Kes on need kaks korvpallurit, kes on võitnud nii olümpiakulla, NBA tiitli kui Euroliiga või selle eelkäija 

Euroopa riikide meistermeeskondade karikavõistlused? Vihjeks ütleme veel, et pole eurooplased ja nende 

meeste sünniaastad on 1977 ning 1943. 
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41. Jüri Tarmak ületas 1972. aastal Münchenis olümpiakulda võites 2.23. Kes on aga see eestlane, kes on 

olümpiamängudel ületanud kõrguse 2.24 (ühtlasi senine Eesti lagi nimetatud võistlustel)? 

 

 

42. Oma tänaseks lahkunud vanaisa ja isa jälgedes käib ka see spordimees, kolmandat põlve jalgpallur. Kes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Pildil on alt vasakult: Nelson Piquet, Juan-Manuel Fangio, Ayrton Senna, Jack Brabham ja ülevalt vasakult 

James Hunt, Jackie Stewart nind Denny Hulme. See foto on tehtud 1990. aasta novembris enne 44. vormel 1 

hooaja viimast GP-d Adelaide’s. Mis põhjusel oli selline auväärt seltskond kokku tulnud? 

 

 

44. Küsitava juhiomadused väljendusid varakult. Ta oli 15 aastat järjest Eesti NSV esindusvõistkonna kapteniks 

ning töötas seejärel 22 aastat ENSV Spordikomitees sama ala vanemtreenerina. Tänapäevases mõttes oli ta 

alaliidu tegevjuht või peasekretär. Kes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Kellele kuulub NHL-is rekord kategooria +/- arvestuses? + 722. 

Kaitsemängija (sündinud 1951), NHL-is mängis aastatel 1973-1992, 

Canada Cupil 1976, 1981, 1984. Osales ka ühel MM-il (Stockholm ja 

Göteborg, 1981), kus valiti ka MM-turniiri parimaks kaitsjaks. Kes? 
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46. Küsime kahte meest, kellest ühe peate ära tundma pigem pildi ja teise 

teksti järgi. Juhus see pole, et nad siia kokku on sattunud. 1975. aasta fotol 

on mees, kes tõusis kokku 10-kordseks Eesti meistriks ja 5-kordseks isaks. 

Teine mees (keda pildil ei näe) on sündinud ja põhikooli lõpetanud Tartus, 

hiljem õppis pealinnas autode tehnilist teenindamist. Eelkõige teavad teda 

ehk Valmar Põldpajust mõnevõrra vanemad inimesed. Tema karjäär algas 

aastal 1968 ja ta on võitnud hulgi NSV Liidu meistri kuldmedaleid. Tänasel 

päeval töötab ta Tallinnas Kitman-Thulemas. Kes on need mehed?  

 

 

47. 2022. aastal selgub (loodetavasti) 20. maailmameister meeste võrkpallis. Senised üheksateist tiitlit on 

jagunenud seitsme koondise vahel. NSV Liit on võitnud 6 tiitlit. Brasiilial, Itaalial ning Poolal on kolm tiitlit. 

Kahel korral on võidutsenud Tšehhoslovakkia. Korra on võidurõõmu maitsnud USA koondis. Sellest nimistust 

on puudu veel üks koondis, kes 1970. aastal alistas finaalis võõrustajate esinduse 3:2. Võitjate põhituumiku 

moodustasid mehed, keda ka Eestis pisut varem oli mängimas nähtud ning üks meie võrkpallureid nägi uute 

ilmameistrite triumfi ka koha peal – Peet Raig istus totaalselt põrunud NSV Liidu võistkonna pingil. Mis riik? 

 

 

48. Number 23 on NBA’s ikka kõvade meeste number. Küsitav nr 23 on üks väheseid või isegi ainus, kes on 

avalikult kuulutanud, et ta käib korraga kahe tütarlapsega. Ta kutsus neid „Brown“ ja „Blonde“. NBA-sse 

valiti ta Philadelphia poolt teises draftiringis, 45-ndana. Küsitava portfooliosse kuulub 15 hooaega, 6 klubi, 

keskmiselt 14,5 punkti; 3,5 söötu; 2,3 lauda. Ta on saavutanud 3 individuaalset parima vahetusmehe 

auhinda ning näib vahetusi ja vaheldust eelistavat ka päriselus. Senini on tema teenistus $66,208,319. Pildil 

on küsitav tüüp koos pruuni ja blondiga. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Association of Tennis Professionals (ATP) loodi 1972. aastal. Ametlikke reitinguid ja esireketeid hakati 

pidama 23. augustist 1973. Küsime meesterahvast, kellest (võitis USA Open 1972 ja Roland Garros 1973) sai 

maailma esimene esireket. Fotol on küsitav persoon USA Openil 2009. Kes? 

 

 

50. Jari-Mati Latvala, Henri Toivonen, Markku Alen, Mads Ostberg, Francois Duval, Colin McRae, Timo Salonen, 

Juha Kankkunen,  Thierry Neuville, Fulvio Bacchelli. Mis pingerea tipmise otsaga on tegu? 
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Vastused: 
 

1) Rinus Michels / VP, RM 
2) Marek Noormets / HT 
3) Gabriela Sabatini / HT 
4) Lauri Resik / KK, RM 
5) 4x100 m teatejooks / VP 

6) Willi Weber (Michael Schumacheri manager) / KK 
7) Turu (ka Turu Interi koduareen) / KK 
8) Norra / KK, RM 
9) Oklahoma City / HT, RM 
10) Vello, Ervin ja Milde Kade / VP, RM 

11) Kreeka (Ateena Panathinaikos kaotas 1970/71. hooaja finaali); *õigeks loeti ka ka AS Monaco (kaotas 2003/04) / RM 
12) Lauatennis (Bernadette Cynthia Szőcs, Rumenia) / HT 
13) Art Arvisto / KK, RM 
14) Michael Cooper (LA Lakers) ja Bill Laimbeer (Detrot Pistons) / HT, RM 
15) Jevgeni Kafelnikov / KK, RM 

16) Albert Vollrat / VP 
17) Kalle Klandorf (abikaasa Merle, tütar Helen) / KK, RM 
18) Alberto Juantorena (Kuuba, võitis 1976. aastal 400 m ja 800 m jooksud) / KK, RM 
19) Petr Čech (jalgpall) / RM 
20) Stefan Everts / KK 

21) Miruts Yifter (Etioopia) / VP, RM 
22) Amsterdam / RM 
23) Kanada / RM 
24) Zydrunas Ilgauskas, Cleveland Cavaliers / VP 
25) Jalgrattasport (rahvusvaheline alaliit UCI) / KK, RM 

26) Santander / VP 
27) Pesapall / HT 
28) Käimine 2p, kergejõustik 1p / KK 
29) Belgia, Hispaania / KK 
30) Kert Toobal / KK 

31) “Supilinna salaselts” / KK 
32) Jäähoki, rulluisuhoki / HT 
33) Liechtenstein / VP 
34) Kalev Ojaste / KK 
35) Tabanud hooajal viskeid väljakult 50, kaugviskeid 40 ja vabaviskeid 90 protsendiga / KK 

36) Trinidad ja Tobago / VP 
37) Svetlana Horkina (Khorkina; Светлана Васильевна Хоркина) / VP 
38) James Hunt, Lewis Hamilton / HT 
39) Jaan Koppel / KK 
40) Emanuel „Manu“ David Ginóbili, William Warren „Bill“ Bradley / KK 

41) Marko Turban / KK 
42) Daniel Maldini / VP 
43) 500. vormel 1 Grand Prix / VP 
44) Selma Multer / HT 
45) Larry Robinson / KK 

46) Toivo Asmer, Toomas Napa (ENSV vormeliässad) / KK, VP, RM 
47) Saksa DV / VP, RM 
48) Lou Williams / HT, RM 
49) Ilie Nastase / KK 
50) Noorimad autoralli MM (WRC) etapivõitjad / VP 

 
Küsimusi koostasid: Valmar Põldpaju (VP), Koit Kärssin (KK), Holger Tamm (HT) ja Rait Männik (RM). Aitäh! 


