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1.Alates 2005. aasta MM-võistlustest on laskesuusatamise tiitlivõistlustel kavas kuus distantsi. Selle 

aja jooksul on kolm sportlast võitnud ühel jõuproovil maksimaalse arvu ehk kuus medalit. 

Esimene sportlane teenis 2013. aasta MM-il medaleid 4+2+0. Sündinud on ta 18. märtsil 1981 ja 

rahvusvahelise karjääri lõpetanud. Olümpialt on tal medaleid 2+1+1, nende seas individuaalne 

olümpiakuld Vancouverist. 

Teine sportlane teenis 2016. aasta MM-il medaleid 3+2+1. Sündinud 19. juuni 1986 ja ta lõpetas 

karjääri pärast tänavust hooaega. Olümpial 1+1+2, ainus kuld segateatesõidus (2018). 

Kolmas sportlane teenis 2017. aasta MM-il medaleid 5+1+0. Sündinud 22. august 1993 ja mõistagi 

võistleb ta edasi. Olümpialt kaks kulda ja pronks (2018). 

Nimetage need kolm laskesuusatajat, kaks õiget üks punkt. 

 

 

2. Neid jalgpallureid, kes on Meistrite Liiga (või selle eelkäija meistrite karikasarja) võitnud nii 

mängija kui ka treenerina, on rohkem kui üks. Küsime aga, kes võitis need tiitlid väikseima ajalise 

vahega, nimelt 11 aasta tagant? Kui ta treenerina võitis, oli mees 43-aastane. 

 

 

3. Olga Fikotova-Connolly (1956), Rootsi kuningas Carl Gustaf XII (1972), Allar Levandi (1988), 

Hispaania printsess Cristina (1996), Roger Federer (2000). Selline imelik rida. Neid ühendab üks 

sündmus, millel oli samuti oma „tulemus“, aga mitte spordialane. Nimetage see! 

 

 

4. Pyeongchangi talimängud tõid esile võib-olla kõigi aegade õnnetuima olümpiasportlase. Briti 

lühirajauisutaja oli Sotšis kõigil kolmel distantsil diskvalifitseeritud (korra pärast medalikohal 

lõpujoone ületamist), Lõuna-Koreas lõppesid kaks starti kukkumisega ja üks diskvalifitseerimisega, 

ehkki ta saabus olümpiale kahe distantsi valitseva maailmameistrina. 500 m sõidus sai ta siiski pärast 

kukkumist lõpetades kirja 4. koha. Natuke leevendas naise kaotusvalu tema elukaaslase Shaolin 

Sandor Liu meeskondliku kuld Ungari tiimiga. Kes on see 27-aastane õnnetu, kellega sama 

perekonnanime kannab eelmise sajandi üks tuntud Briti sportlane, olümpiavõitja ja maailmameister? 

 

 

5. Järjepidevalt peetud ja praegugi ATP/WTA kalendris olevatest tenniseturniiridest vanim toimus 

esmakordselt aastal 1881, kui mängisid ainult mehed, alates 1892. aastast ka naised. Algselt ...... 

Openi nime kandnud turniiril on hetkel õigusjärglane nii ATP kui ka WTA sarjas. Turniiri peetakse 

kahes linnas: paaritul aastal linnas A mehed ja B naised ning paarisaastal vastupidi. Profiajastul on 

selle turniiri enim kordi (6) võitnud Ivan Lendl, ühelgi naisel pole üle 4 esikoha. Viimati võitsid Elina 

Svitolina ja Alexander Zverev. Mis turniir? Kaks punkti saab nii turniiri algse nime (sisaldab samuti 

geograafilist kohanime) kui ka linnade eest, kus turniir peetakse. 

 

 

 

 

 

 



6. Fotodel on Eesti kabelootused. Vasakpoolsel pildil olev vanem õde Merilii (sünd 2001) on 

käesoleval aastal tulnud Eesti naiste meistriks nii vene kabes kui rahvusvahelises kabes. Noorem õde 

Triinu (sünd 2005) oli mõlemal võistlusel 5. Õed võistlesid ka 2017 sügisel Tallinnas toimunud naiste 

rahvusvahelise kabe MM-l. Mis on tulevikulootuste perekonnanimi? Sama perenimega on ka üks 

Saaremaa Võrkpalliklubi nurgaründaja, vastusele lähemale võib aidata Poola tõkkesprinteri nime 

meenutamine (Pekingi OM 5. koht, Helsingi EM pronks).  

    
 

7. Nagu omal ajal tavaks, jõudis ka pildil olev riistvõimleja suurte võitudeni noorelt – kui ta Souli 

olümpial (1988) teenis kaks kulda (üks neist naiskondlik), hõbeda ja pronksi, oli ta vaid 15-aastane. 

Hiljem lisas ta enda kontosse Barcelona naiskondliku kulla. Ta on võistelnud olümpial kolme lipu all 

(NSV Liit, Ühendatud Võistkond ja Valgevene), aga praegu elab hoopis USA-s, kus ajab pizzaäri. 

Kandis karjääri tippajal hüüdnimesid Valgevene Luik ja Võimlemise Jumalanna. Kes? 

 

 
 



8. Kui fotol olev staadion 1933. aastal ehitati, kandis ta nime Adolf Hitler Kampfbahn. Jalgpalli MM-

finaalturniiri mängude ajal on staadioni nimi olnud Neckarstadion (1974) ja Gottlieb Daimler Stadion 

(2006). 1986. aastal püstitati seal üks seni kehtiv kergejõustiku maailmarekord. Mis nime kannab 

staadion praegu (linna eest 1 punkt)? Lisame, et samanimeline staadion on näiteks ka Šanghais. 

 
 

9. Selle korvpalliklubi kodusärgi värv on alati kollane. Peasponsor Herbalife, kelle nime klubi ka 

praegu kasutab. Oma riigi kõrgliigas on ta tugeva keskmikuna püsinud 1995. aastast saadik, alates 

hooajast 2002/03 vaid korra jäänud esikümnest välja. Meeskonnas mängib ka meie lähinaabreid, 

lätlane Anžejs Pasecniks ja rootslane Marcus Eriksson. Geograafiliseks muudab selle küsimuse aga 

pildil olev logo. Mis meeskond (Herbalife pole vaja lisada)? 

 
 

10. Selle spordiala rahvusvahelise organisatsiooni lühend on ICCF. Valitsevad maailmameistrid on 

horvaat Leonardo Ljubičić (sünd 1966) ja venelanna Irina Perevertkina (s.1967). Varasematel aegadel 

on MM-medaleid mõlemas arvestuses jagunud ka eestlastele, kusjuures üks neist on lausa 2-kordne 

individuaalne maailmameister. Milline spordiala? 

 



11. Mäesuusatamises peetakse eriti kõvaks tulemuseks seda kui mõni mäestlaskuja on võitnud MK-

etapi kõigis 5-s distsipliinis. Vaid üks sportlane on suutnud kõik viis ala (kiirlaskumine, super-G, 

slaalom, suurslaalom, alpi kahevõistlus) võita vähemalt 5-l korral (keegi teine pole selleks üle 3 korra 

võimeline olnud). Kokku on küsitav võitnud 33 MK-etappi, OM-delt medaleid 6 (1+3+2), 2-kordne 

MK-sarja üldvõitja (2005, 2008). Kellest jutt? 

 

 

12. Küsitav (sünd 1970) doktorikraadiga tänane Tallinna Ülikooli õppeprorektor oli omal ajal tegija 

ka jalgpalliväljakutel. Mänginud legendaarses Lõvide noortemeeskonnas Roman Ubakivi 

juhendamisel, osales Tallinna Spordi koosseisus NL esivõistlustel II liigas, esindanud Eesti B-

koondist 1999 Indoneesia vastu, samuti on kirjas 3 mitteametlikku koondisemängu aastatest 1990-91 

(nt saamide vastu). Saksamaal doktoriõppes olles mängis ka Saksamaa madalamate liigade 

võistkondades. Veel eelmisel hooajal esindas FC Kuressaare duubelmeeskonda. Kes? 

 

 

13. Selle ujumisdistsipliini esimene olümpiavõitja oli 1908 inglane Frederick Holman, seni viimane 

aga üllatuslikult Dmitri Balandin Kasahstanist. Vahepeal on sel ala olümpiavõitjateks tulnud mh ka 

Felipe Muñoz (1968), Victor Davis (1984), Domenico Fioravanti (2000). Kahekordseid võitjaid on 2, 

mõlemad samast riigist, üks võitis oma kullad aastail 1928, 1932, teine aga 2004 ja 2008. Mis 

ujumisdistants? Punkte annab vaid täpne vastus.  

 

 

14. Fotol on tuntud sportlane koos emaga. Poeg kannabki ema Roslyn ..... perenime, sest isa Terrance 

Wilson jättis pere maha, kui poiss oli kaheaastane. Seejärel asusid ema ja poeg elama Oregoni osariiki, 

kus tulevane olümpiavõitja ka ülikooli lõpetas. Kes on fotol vasakul? 

 
 

15. EM meeste korvpallis on toimunud alates 1935.aastast. Ühel korral on turniiri väärtuslikumaks 

mängijaks (MVP) valitud ka eestlane. Kes ja mis aastal? 1 õige toob 1 punkti 



16. Foto on tehtud NSV Liidu koondise ajaloo esimese MM-finaalturniiri mängu eel, vastaseks 

Inglismaa. Kes on need meeskondade kaptenid pildil? NSV Liidu jalgpallur (sündinud 1926) osales 

ka viimase MM-finaalturniiri loosimisel ja lõi mängus Inglismaaga avavärava. Kuulus Moskva 

Spartaki ridadesse, NSV Liidu koondises 20 mängu, 10 väravat. Pildil olev inglane (1924-1994) on 

aga ajaloo esimene jalgpallur, kellest sai oma maa koondise sajakordne internatsionaal (kokku 105 

mängu, 3 väravat). Legendaarne keskkaitsja osales kolmel MM-il ning oli koondise kapten 11 aastat. 

Kogu karjääri mängis ta Wolverhampton Wanderersis. 1 õige = 1 punkt 

 

 
17. Hotelli kohal mäenõlval võib märgata erinevaid kiirlaskumise ja slaalomiradasid. Siin toimub 

tavaliselt hooaja esimesel poolel (vana aasta sees) ka MK-etapp. Mis paigaga on tegemist? 

 



18. Nagu ühes varasemaski Saku mälumängus oleme taas ritta seadnud viis spordifotot, mis vihjavad 

ühele konkreetsele spordialale. Muide, nad on ka esitatud õiges järjekorras. Lisame veel niipalju, et 

vene-  või inglisekeelses mälumängus ei saaks sellist pildirida kasutada – näiteks kolmanda foto 

asemel peaks siis olema vastavalt üks loom või usutegelane. Mis ala? 

   
 

   
19.Vasakpoolsel pildil olev noor kaunitar on 185 cm pikkune Tartu naiskonna võrkpallur, kellest aga 

meile palju tuntumad on mitmed teised tema pereliikmed. Antud foto on tehtud tänavu ühe tema 

pereliikme pulmas. Nimetage neiu perekonnanimi. 

      
20. Tegemist on kuulsa spordipaariga, kes on olümpialt küll teeninud ainult kaks kulda (naine 1988 

ja mees 1996, naisel lisaks hõbe ja pronks). Kui enne küsisime olümpial tutvunud paare, siis nemad 

ei saanud olümpial tutvuda, sest samadel mängudel ei võistelnudki. Paar abiellus 22. oktoobril 

2001, laste nimed on Jaden Gil (16), Jaz Elle (14). Kui mees võitis 1996 kulla, oli tema tüdruksõber 

parajasti see naine (ülemisel parempoolsel fotol). Kellest on jutt? 1 õige annab 1 punkti 

 



 

21. Snuukeri MM nn modern era alguseks loetakse aastat 1969. Järgneval kolmel kümnendil 

(1970ndad kuni 1990ndad) domineerisid kolm snuukrimängijat, kes igaüks võitis „omal“ kümnendil 

vähemalt 6 MM-tiitlit. Nimetage need sportlased. (2 õiget = 1 punkt) 

 

 

22. Ta (1925-2002) on ilmselt üks esimesi jalgpallureid, kes jõudnud nii paljude erinevate tiitliteni: 

maailmameister (1950), Lõuna-Ameerika riigi (Uruguai) meister Penaroli koosseisus neli korda, 

Euroopa riigi (Itaalia) meister AC Milani koosseisus kolm korda, UEFA karika eelkäija Inter Cities 

Cupi võitja AS Roma koosseisus (1961). Lisaks avas ta skoori meistrite karikasarja finaalis aastal 

1958, kuid AC Milan kaotas Real Madridile lisaajal 2:3. MM-finaalturniiridel (1950, 1954) lõi ta 

kokku viis väravat ning pärast teist MM-i siirduski Itaaliasse profiks. Jalgpalliajaloo organisatsioon 

IFFHS valis selle mehe 20. sajandi Uruguai parimaks mängijaks. Kes on see jalgpallilegend? 

 
 

23. Nimetage 2017. aasta Leedu parim mees- ja naissportlane (tegelevad sama spordialaga)! 

Kumbki annab 1 punkti. 

 

 

24. WRC sarjas on käimas 46. hooaeg. Käesoleva hooaja kalenderplaan sisaldab kahte etappi, mis 

toimuvad sarjas juba 45. korda. Millistest rallidest on jutt? (1 õige 1 punkt) 

 

 

25. Kes on ajaliselt viimane korvpallur, kes võitnud NBA, MM-i ja olümpiakulla? Tegi seda kahe 

aasta jooksul – vähim võimalik aeg praegu (alates 2019 võimalik ühe aasta jooksul). 

 

 

 

 



 

26. Peterburist, mida läbib 60. laiuskraad, ei saa maailma põhjapoolseimat linna, kus on peetud 

jalgpalli MM-finaalturniiri mänge. Ühes linnas, mis asub 60. laiuskraadist põhja pool, peeti MM-

mänge juba 60 aastat tagasi. Linnas, kus praegu elab ümardatult 40 000 inimest ja mis tõlkes tähendab 

„liivane laht“, peeti tookord kaks alagrupikohtumist. Kuidas on selle linna nimi? 

 

 

27. Mootorrataste ringrajasõitja (sünd 1950), kes 250- ja 350-kuubikuliste klassis on aastatel 1971-

81 võitnud NSV Liidu meistrivõistlustel üheksa medalit, neist kolm kulda. Eesti meistriks tuli 

ringrajasõidus samuti kolm korda. Kalevi suursõidu võitis 250-kuubikuliste A-klassis aastal 1972. 

Tema nime tegi eriti kuulsaks raadiokommentaator Jüri Miller. Praegu elab Soomes. Kes? 

 

 

28. Palja ülakehaga Tonga lipukandja Pita Taufatofua ei jäänudki Pyeongchangi olümpial meeste 15 

km suusatamises viimaseks – kui mitte lugeda kaht katkestajat ja üht diskvalifitseeritut, edestas 

tongalane kaht rivaali. Taufatofuale kaotas ligi kolm minutit suusataja riigist, kus on olemas isegi 

suusakeskus nimega Bosques de Monterreal. Mis riigi suusataja oli 15 km vabatehnika sõidus 116. 

ehk viimane? 

 

 

29. Lihtne küsimus: kes tuli tänavu talvel meeste käsipalli Euroopa meistriks? See riik võitis oma 

esimese tiitli, ent tal on turniiri ajaloos enim medaleid – kokku 7 (1+4+2), edukuselt teisel riigil 6 

medalit. Maailmameistriks on tänavune võitjameeskond tulnud kaks korda, olümpial on piirdunud 

kolme pronksiga. 

 

 

30. VIIGILAHUTUSKÜSIMUS: Eesti teenekaim sportlane oli Pyeongchangi OM-l laskesuusataja 

Roland Lessing, kes oma viiendal olümpial teenis karjääri parima individuaalkoha. Millise? ( +- kahe 

kohaga eksimine annab 2 punkti, +- nelja kohaga möödapanek toob 1 punkti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Mille puhul hoiab see NBA korvpallur silti numbriga 100? Kui teate tema nime, on lihtsam 

vastata, aga seda me ei küsi. 

 
 

32. Küsitav purjetaja ja sporditegelane (1921-1999) on olnud mh Spordilehe toimetaja asetäitja 

(1963-71), Purjespordisektsiooni, Allveespordiföderatsiooni, Spordiajakirjanike Föderatsiooni ja 

Ujumisföderatsiooni esimees. Tema sulest on ilmunud raamatud „Ringrajal“, „Rallirajal“ ja 

„Krossirajal“. Kes on see mitmekülgne isik? 

 

 

33. Kes oli esimene treener, kes võitis kahe erineva klubiga jalgpalli Meistrite Liiga või selle eelkäija 

Meistrite karikasarja? Duubli vormistas ta 1983. aastal. Mõlemad klubid, kelle see mees võiduni 

juhtis, on vaid korra võidurõõmu maitsnud ning mõlema klubi suhtes oli treener välismaalane. Ta suri 

1992. aasta novembris veidi enne 67. sünnipäeva ning 4,5 aastat hiljem mängis ka Eesti koondis MM-

valikmängu temanimelisel staadionil. 

 

 

34. „Aasta spordihulluks“ tituleeritud Rait Ratasepp üritab tänavu sügisel läbida päeva kaupa 

formaadis 20-kordse triatloni (üks täispikk triatlon 20 päeval järjest). Ta on juba läbinud samas 

formaadis 10-kordse triatloni 2016. aastal Šveitsis, kus Ratasepp alistas senise maailmarekordi, aga 

kuna ta tuli hõbedale, siis võitja sai veel parema aja ja rekordi enda nimele. Küsime, mis oli Rataseppa 

aeg (vastus täistundides) 10-kordsel triatlonil? 2 punkti eksimus kuni 5%, 1 punkt kuni 10%. 

 

 

35. Kes võitis selle jooksu, mis peeti peaaegu pool sajandit tagasi? 

 



 

36. Millised pallimänguklubid on osalised Leningradka Derbis? Viimasel kuul on kohtutud 

omavahel mitmeid kordi, kokku ajaloo jooksul 102 korda, nimekam klubi on selges eduseisus 84:18 

(seisuga 26.04.2018).  

 

 

37. See Saksamaa jalgpalliklubi loodi aastal 1900. Tulnud riigi meistriks 1912. Pärast aastat 1963 

pole Bundesliigas mängitud. Eelmine hooaeg lõpetati 3.liigas teisena ning tõusti üle pika aja 

2.Bundesliigasse. Tänaseks on pidamata veel 3 vooru ning küsitav klubi pretendeerib üllatuslikult 

kohale Bundesliigas, olles senini kõige vähem kaotanud ja kõige rohkem väravaid löönud 

meeskonnaks liigas. Suur viikide arv on põhjuseks, miks kohta kõrgemasse liigasse pole veel tagatud. 

Klubi staadion on liiga väikseim, mahutades 11 386 pealtvaatajat. Tuntuim mängija Andreas Köpke. 

Oluliselt tuntum on üks teine sama linna pallimänguklubi. Mis klubi? Küsime nii linna kui klubi 

nime. 

 

 

38. See omaniku nime kandev meeskond osales vormel-1 sarjas aastatel 1988-1992. Selle aja jooksul 

võideti 2 poodiumikohta – 1989 Andrea de Cesaris ja 1991 JJ Lehto, kes oli tiimis viie hooaja jooksul 

ainuke välismaalane, saavutasid etapil 3. koha. Küll on pärast F1 sarjast lahkumist oluliselt edukamalt 

osaletud IndyCar sarjas. Esimese Indianapolis 500 võidu tõi 1998 Eddie Cheever. Nimetage see F1 

sarjas osalenud meeskond. 

 

 

39. Kui Eestis teame me seda lauamängu koroonana, siis millise nimega kutsutakse seda mujal 

maailmas? Ala peetakse Läti rahvuslikuks spordialaks, rahvusvahelise alaliidu FINSO liikmetest on 

üle poole pärit endise NSV Liidu aladelt. Ka Eestis on just viimasel ajal hakatud kohati kasutama 

koroona asemel rahvusvahelisemat nimetust. 

 

 

40. Sporditrükiste tootja Best Press annab välja ajakirju Jooksja ja Tennis, mis on ilmunud vastavalt 

9 ja 11 aastat. Selle aja jooksul on Tennise esikaanel olnud seitse olümpiavõitjat, Jooksjas pisut vähem, 

kuid seal see-eest ka maailma- ja Euroopa meister. Küsime aga, kes on ainus olümpiavõitja, kes 

olnud nii Jooksja kui ka Tennise esikaanel? Ta ei ole jooksja ega tennisist, ajakirja Tennis kaanele 

sattus tänu oma laste harrastusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41. Mis aasta (+- 1a = 1p) 

- Leedu korvpallinaiskond tuli Euroopa meistriks 

- oma esimesed suure slämmi turniirid võidavad Gustavo Kuerten ja Patrick Rafter 

- murdmaa MK-sarja üldvõitjateks tulevad viiendat korda Björn Daehlie ja Jelena Välbe 

- mäesuusatamise MK-sarja üldvõitjad on Luc Alphand ja Pernilla Wiberg 

 

 

42. Kiiruisutamises on paljud teeninud ühelt olümpialt kolm või enam kulda. Pyeongchangis aga 

leidus vaid kaks kiiruisutajat, kes võitsid mitu (2) kulda. Kes (üks naine ja üks mees)? 

 

 

43. 2018 augusti esimeses pooles toimuvad esmakordselt Euroopa MV (European Championships) 

mitmel alal samaaegselt. Kui kergejõustiklased võistlevad Berliinis, siis ülejäänud 6 ala (golf, 

jalgrattasport, riistvõimlemine, sõudmine, triatlon, ujumine) peetakse linnas, mis on rahvaarvult riigi 

3., linna klubid on võitnud  jalgpallis 1960-1970ndatel nii Euroopa meistrite kui karikavõitjate karika. 

Mis linn? 

 

 

44. Küsitav on oma klubi paremuselt teine mängija Giannis Antetokounmpo järel, 20 punkti, 5 lauda, 

4 söötu ümardatult. Üheksa statistilise näitaja alusel põhihooaja paremuselt 22. mees. Mehe väärtust 

mängijana tõstab fakt, et ta oli TOP50 seas üks neljast mehest, kes põhihooajal ei jätnud ühtki 

kohtumist vahele. Tema perekonnanimel on väärikas ajalugu, mis ulatub 7. sajandisse ning on seotud 

ka Briti kuningakojaga. Kes? 

 

 

45. Kaks õde Eesti parima sportlase valimise galal. Pikem neiu (18) on kolmel aastal järjest valitud 

Eesti parimaks pikamaaujujaks ja pürib sel alal ka olümpiale, lühem (16) aga kuulus tänavu 

esmakordselt ühel pallimängualal Eesti koondisse. Mis on nende perekonnanimi? 

 
 



 

 

46. Nimetage ida- ja läänepoolseim klubi, mis on võitnud korvpalli Euroliiga või selle eelkäija 

meistrite karikasarja. Kumbki annab ühe punkti. 

 

 

47. Seda Eesti käsipallikoondislast võib nimetada "rännumeheks", sest alates 2013. aastast on endine 

HC Kehra joonemängija (sündinud 18. juuni 1991) jõudnud mängida Türgis, Taanis, Hispaanias, 

Prantsusmaal ja Saksamaal. Tugevaim meeskond, kuhu ta on kuulunud, on CB Villa de Aranda, kes 

mängis Hispaania kõrgliigas. Praegu kuulub Eesti koondise teine kahemeetrine (Mait Patraili kõrval) 

pallur Saksamaa 3. liiga klubi Schwerini Mecklenburger Stiele ridadesse. Eesti koondise eest pidanud 

30 kohtumist. Kes? 

 

 

48. Omaaegsel kuulsal jäähokiklubil on praegu halvad päevad, sest alates 2013. aastast ei kuulu 

meeskond isegi enam Tšehhi Extraliga'sse (sealne kõrgliiga nimi). Loodetavasti seis paraneb, sest 

klubi omanik on Jaromir Jagr, kes noorusaja koduklubis hiljem mänginud ka NHL-i lokautide ajal 

(1994, 2004 ja 2012). Meeskonna kuldaeg oli 1975-1980, kui võideti viis Tšehhi meistritiitlit ja 1977 

Euroopa klubide karikasari. Tollal mängisid meeskonnas sellised Tšehhi hokisuurused nagu František 

Pospišil ja Milan Novy. Pärast Tšehhoslovakkia lagunemist on klubi võitnud vaid ühe pronksi (1994). 

Allakäigu põhjustas fakt, et pikaaegne peasponsor, terasetootja Hut Poldi loobus klubi toetamisest 

hooajal 1997/98, mil esimest korda kõrgliigast välja langeti. Mis linna meeskonnaga on tegu? 

 

 

49. Selle spordiala MM-võistlused peeti esmakordselt 1999. aastal ning edaspidi nelja aasta tagant 

nagu ka jalgpalli või korvpalli MM-i puhul. Esimesel MM-il osales vaid kuus võistkonda, nende seas 

Soome, kelle võtmemängija oli omapärasel kombel Jarkko Nieminen, riigi esitennisisti nimekaim. 

Võitis Jaapan Mehhiko ja Rootsi ees, veel osalesid Austraalia ja Itaalia. Selle ala parim riik kahest 

esimesest MM-ist loobus, kuid ilmus välja aastal 2007 ja on seejärel ka kulla võitnud. Paraku pole 

MM-võistlustel mitte kunagi osalenud ala parimad sportlased. Jõuproovi suhteliselt vähest tähtsust 

rõhutab ka fakt, et 2019. aasta MM-i võõrustajamaa pole praegu veel teadagi. Millise ala MM-

võistlustega on tegemist? 

 

 

50. Naiste mäesuusatamises ennustati Pyeongchangi olümpial suurimat medalisadu ameeriklannale 

Mikaela Shiffrinile, kuid ta teenis „ainult“ kulla, hõbeda ja 4. koha. Nii kujunes edukaimaks 

naismäesuusatajaks hoopis üks šveitslanna kolme medaliga (1+1+1). MK-sarjas on see 24-aastane 

slaalomispetsialist võitnud vaid kolm etappi, MM-il saanud kulla kahevõistluses, seega võis teda 

pidada üllatajaks. Kui lisada arvestusse mehed, oli küsitav ikkagi ainus mäesuusataja, kes teenis 

Pyeongchangis kolm medalit. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORDIKILVA PAARISMÄNG  28.04.2018   Küsimused: Ants Põldoja, Marko Siil, Kristjan Lep-

pik 

 

1. 
Tora Berger, Marie Dorin Ha-

bert, Laura Dahlmeier 
 

2. Frank Rijkaard mängijana 1995 Amsterdami Ajax, treenerina 2006 FC Barcelona 

3. 
tutvusid tulevase abikaasaga 

OM-l 
 

4. Elise Christie  

5. Canadian Open õige vastus ka Montreal ja Toronto 

6. Jalg võrkpalllur Helar Jalg, tõkkejooksja Artur Noga 

7. Svetlana Boginskaja  

8. Mercedez Benz Arena asub Stuttgardis 

9. CB Gran Canaria  

10. kirimale eestlastest medalivõitjad Tõnu Õim ja Merike Rõtova 

11. Bode Miller  

12. Priit Reiska  

13. 200 meetri rinnuliujuminr 
2x olümpiavõitjad on Jaapanist – Yoshiyuki Tsuruta, Kosuke Ki-

tajima 

14. Ashton Eaton  

15. Joann Lõssov, 1947  

16. Billy Wright ja Nikita Simonjan  

17. Lake Louise Kanadas 

18. male järjekorras kuningas, lipp, oda, ratsu ja vanker 

19. Šadeiko pildil on Griti ja Grete õde Jade 

20. Steffi Graf ja Andre Agassi pildil on Brooke Shields 

21. 
Ray Reardon, Steve Davis, Step-

hen Hendry 

Reardon võitis 1970ndatel kuus, Davis 1980ndatel samuti kuus 

ja Hendry 1990ndatel 7 MM tiitlit 

22. Juan Alberto Schiaffino  

23. Andrius Gudžius, Airine Palšyte 
Gudžius võitis MM-tiitli kettaheites, Palšyte sise EM-l kõrgus-

hüppe 

24. Rally Finland, Wales Rally GB  

25. Kyrie Irving MM 2014, NBA 2016, OM 2016 

26. Sandviken seal toimusid mängud Ungari-Wales ja Ungari-Mehhiko 

27. Indrek Till  

28. Mehhiko  

29. Hispaania alistas finaalis Rootsi 29:23 

30. 41.koht sprindis  

31. 100 kolmikduublit pildil on Russell Westbrook 

32. Eli Kaldma  

33. Ernst Happel klubid Feyenoord Rotterdam 1970 ja Hamburger SV 1983 

34. 108:48.57 (ümardatult 109 h) keskmine triatloni aeg ca 10:53 

35. Kipchoge Keino Mexico OM 1500 m finaal, Keino jooksis 3.34,91, Ryun 3.37,89 

36. Moskva CSKA ja BC Khimki 
asuvad teineteise läheduses Moskvas Leningradi prospekti/maan-

tee ääres 

37. Holstein Kiel käsipalliklubi THW Kiel 

38. Dallara  

39. novus(s)  

40. Kristina Šmigun  

41. 1997  

42. Kjeld Nuis, Nana Takagi Nuis võitis 1000m ja 1500m, Takagi ühisstardi ja naiskondliku 



jälitussõidu 

43. Glasgow Celtic võitis 1967 meistrite, Rangers 1972 karikavõitjate karika 

44. Khris Middleton Milwaukee Bucks’i mängija 

45. Saar noorem õde Katriin esindas Eestit tennise FedCupil veebruaris 

46. Tbilisi Dinamo, Real Madrid  

47. Armi Pärt  

48. Kladno  

49. Ameerika jalgpall  

50. Wendy Holdener  

 

 

 


