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Ta on olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister.
2007. aastal sai temast esimene mäesuusataja, kes
võitnud MM-il kõigil viiel alal kuldmedali. Kellest käib
jutt?
Näete pildil vahepealset WTA maailma edetabeli
esikolmiku naist. Keda?

Tänavused, arvult 89. Eesti meistrid sel spordialal
selguvad ülehomme. Eelmisel aastal oli meeste
arvestuses esikolmik Ilja Širos, Kirill Chukavin ja Dmitri
Petrov. Millisel spordialal?
Kes on ajaloos kõige enam kordi parandanud Eesti
meeste kettaheiterekordit?
See riik on võitnud olümpiamängudelt 195 medalit, neist
talimängudelt ainult ühe hõbemedali. Kõige enam
medaleid on võidetud purjetamises, jalgrattaspordis ja
sõudmises. Nimetage see pea 6 miljoni elanikuga riik.
Millist Eestiski tuttavat mängu tunnevad venelased
Tšapajevi mängu nime all? Tõenäoliselt on enamik, kui
mitte kõik siinviibijaist seda ka ise mänginud.
Ta oli 2014. aasta jalgpalli MM-võistluste finaalturniiri
suurim väravakütt ning muuhulgas on ta esindanud
selliseid jalgpalliklubisid nagu Porto, Monaco ja Madridi
Real. Kellest on jutt?
Mehed võistlevad selle ala maailmameistritiitlitele
aastast 1896 ja naised 1906. aastast. Meestest tuli
esimeseks maailmameistriks Gilbert Fuchs ja naistest
Magda Syers. Mis spordialast on jutt?
Nn. trahviboksi peatused või ajutine eemaldamine
võistlustelt on distsiplineeriva meetmena jõudnud ka
kergejõustikusse. Alates tänavusest aastast on
võistlusmäärustega ametlikult ühe laia distsipliini juures
lubatud võistlejate ajutine eemaldamine võistlustelt.
Millise distsipliini?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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Kes on pildil olev 1996 Kuressaares sündinud ja täna
Saksamaal palliv Eesti võrgukoondislane?
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Millise spordiala katusorganisatsiooni alla kuulus kuni
aastani 1993, mil loodi IBU, laskesuusatamise üleilmne
kureerimine?
Pildil nähtav viikingite võitluskunst oli 1912. aasta
suveolümpiamängude kavas näidisalana. Kuidas
kutsutakse seda kahevõitluse liiki?
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Millega tegelevad autoralli MM-il eestlased Hannes
Tõnisson ja Jüri Kamenik?
Näete pildil big airi ajaloo esimest olümpiavõitjat. Kes on
see Austria 2017. aasta naissportlane?

Eesti aasta treeneri aunimetust antakse välja aastast
1988. Kõige enam kordi on selle tiitli pälvinud Mati
Alaver. Kes on selles arvestuses teisel kohal?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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Snookeri esimesest 26 maailmameistritiitlist võitsid
tervelt 23 kaks briti venda, kes on ka ainsad isikud, kes
on teeninud MM-tiitleid nii snookerist kui ka piljardist.
Millist, pigem tennisest tuntud perekonnanime need
vennad kandsid?
Selleaastase jalgpalli MM-i ajal avatakse vähemalt
Kaliningradis, võib-olla ka Peterburis taas haiglate juures
ühed asutused, millised suleti Venemaal 2011 sealse
tervishoiureformi käigus. Mis asutused?
2018. aasta Tartu Maratonil oli edukaim eestlane 5.
kohaga lõpetanud Martti Himma. Eestlastest paremuselt
teine oli 8. koha saanud ühe veespordiala tulevikulootus.
Kes (vt ka pilti)?

19

Viimastel aastatel on superbike’de MM-i Tom Sykesi ja
Jonathan Rea MM-tiitlite kaudu valitsenud üks 1896
asutatud Jaapani hiidkontsern, mille toodangu portfelli
kuuluvad
muuhulgas
laevad,
õhusõidukid,
raudteeveerem ja ehitustehnika. MotoGP sarjas osaleti
tehasetiimina viimati aastal 2008 mudeliga Ninja ZX-RR.
Mis tootja?

20

Kuulete ühte 1962 sündinud, oma kodumaal
ülipopulaarset muusikut. Tal on aga ka otsene seos
tippspordiga ühe sel aastal palju kuulsust kogunud
järeltulija näol. Kes laulab?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve

Eesti spordikilva MV 2017/18, 9. etapp

Saku, 28.04.2018

21. Karjääri jooksul püstitas ta kuus maailmarekordit ning tuli ka olümpiavõitjaks. Tema näidend
„Olümpiakomöödia“ esietendus ENSV Riiklikus Vene Draamateatris 1980. aastal. Kellest on
jutt?
22. See 44 327 elanikuga linn on edutult kandideerinud aastate 1994, 1998 ja 2002
taliolümpiamängude korraldajaks. Näete ka linna vappi. Mis linn?

23. See esmakordselt 1905. aastal peetud ühepäevasõit on UCI kalendrivõistlustest üks
legendaarsemaid. Oktoobri alguses peetav võistlus kannab hüüdnime „Langevate lehtede
klassik“, üldiselt peetakse võistlust prestiižikaimaks sügisklassikuks. Võistluse tuntuim tõus on
Madonna del Ghiotto. Enim võite, viis, on läbi aja sel võistlusel saavutanud Fausto Coppi. Mis
rattavõistlus?
.
24. Ralli MM-il on eestlastest kiiruskatsete võite teeninud neli meest. Jättes 1973. aasta Poola
rallil ühe katse võitnud Heino Sepa Moskvitši välja, on Markko Märtin, Ott Tänak ja Urmo
Aava teeninud katsevõite kokku viie erineva tootja masinatega, millest edukaimad on
loomulikult Ford ja Toyota. Millised on kolm ülejäänud automarki, millega on kamba peale
võidetud 12 kiiruskatset (2 õiget = 1 punkt)?
25. Sarajevo taliolümpiamängude ilmselt
kultuslikuima mulje jätnud pärand on
bobi- ja kelguraja mahajäetud
betoonrenn (vt pilti). Küsime seekord
aga seda 1627 m kõrguse tipuga
mäge, mille nõlval rada asub ning mis
andis bobirajale ka nime. See Sarajevo
linna lõuna-kaguservas asuv mäetipp
piirneb samuti Sarajevo mängudest
tuttava Jahorina tipuga ning oli Bosnia
kodusõja ajal üheks serblaste vägede
põhipositsiooniks Sarajevo piiramisel –
nii, et miinitõrjeoperatsioonid lõpetati
küsitaval mäel alles 2011. Mõne
nädala eest taasavati ka Bosnia sõja
ajal hävitatud, Sarajevo kesklinnast

bobiraja stardi lähedusse
köisraudtee. Mis mäetipp?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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26. Küsitava spordiala Eesti föderatsioon on asutatud 2004. Spordiala ise on välja mõeldud 1930.
aastate alguse Kanadas. Rahvusvaheline katusorganisatsioon ITHF kasutab üksnes firma Stiga
toodetud mänguvahendeid ning on asutatud 1982. Eestit esindav Maria Saveljeva on antud
alal hetkel maailma naiste reitingu nr. 1. Väga populaarne on nimetet ala Venemaal, Lätis,
Rootsis, Soomes, Tšehhimaal. Mis spordiala?
27. Üllatuslikult võitis küsitav 1994. aasta Giro d’Italia, edestades teiste seas nii Marco Pantanit
kui ka Miguel Induraini. Ta on esimene venelane, kes suutis üldarvestuses võita ühe kolmest
suurtuurist. Kes?
28. Pildil olev mees on hetkel FIDE
reitinguga 2814 maailmameister
Magnus Carlseni järel maailma teine
maletaja. Napilt jäi ta teiseks
tänavusel
kandidaatide
turniiril,
minetades võidu viigiga viimases
voorus eksmaailmameistri Vladimir
Kramniku vastu, sellal kui Fabiano
Caruana võitis ning pääses MMmatšile. Kes on pildil?

29. Tänane kuupäev, 28. aprill on spordiajalukku läinud morbiidsemas mõttes kahe legendaarse
jalkatreeneri surma-aastapäevana. Üks neist (vasakul pildil) sündis 1897, teine (paremal)
1920. Esimene lahkus meie seast 1977, teine 1999. Nende poolt peatreenerina võidetud
MM-ide vahele jäi 12 aastat, vahepealsed MM-tiitlid läksid mõlemad väljapoole nende
kodumaailmajagu. Keda me küsime (näete ka pilte)?

30. Kümnevõistluses ületasid eestlased täna kehtiva tabeli alusel 8000 punkti piiri 21. juunil
1980. Moskvas toimunud võistlustel ületasid selle samal päeval suisa kaks meest. Kes olid
need kaks? Esimesena jõudis neist selle saavutuse ja ühtlasi Eesti rekordini noorem mees,
kes finišeeris 1500m jooksus 15 sekundit enne kanget konkurenti, kes võttis ka Eesti rekordi
74 punktise parandusega enda nimele.

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve

Eesti spordikilva MV 2017/18, 9. etapp

Saku, 28.04.2018

31. Kes on pildil olev valitsev vormel-2
sarja meister, tänane F1 piloot?
Küsitava noorhärra kodumaa on
pindalalt väikseim riik, kust F1 piloote
tulnud ning küsitava eel oli eelmine
selle riigi esindaja GP stardirivis aastal
1994. Riigi eest saab 1 punkti.

32. Kes on see purjetaja? 1962 Wellingtonis sündinud tänane söör tuli 1984 Finn-klassi
olümpiavõitjaks, aga suurimat edu on ta saavutanud mitteolümpiaklassides. Aastail 1995,
2000 ja 2003 oli ta Uus-Meremaa ja Šveitsi America’s Cupi jahtide kipper; 2010 ja 2013
võiduka tiimi juht. Mulluses tänaste küsijate mängus küsitud Dennis Conneri ees on küsitav
14 finaalsõidu võiduga America’s Cupi ajaloo edukaim kipper. Samuti on tal kolm
matšpurjetamise (match race) MM-tiitlit. Peale kipperiameti on küsitav ka tugev käsi jahtide
konstrueerimisel. Kellest käib jutt?
33. Jalgpalli MM-finaalturniiril kaasa mängivas Egiptuse
koondises mängib teisigi Premier League´i mängijaid peale
Mohammed Salah. Pildil on üks neist. Kes? 2016. aastast
Arsenalis mängiv egiptlane pole koduklubi eest veel skoori
teinud, Egiptuse eest on löönud viis väravat, millega on
Salah järel tänastest koondislastest resultatiivselt
järgmine mees.

34. Küsime 1941 ilmavalgust näinud tennisisti, kes oli üheks esimesest kaheksast tennise WCT
Touri asutaja-mängijast. Eesti asjahuvilistele võib olla vihjeks, et selle härraga pidanuks
Toomas Leius kohtuma 1965 French Openi veerandfinaalis, kuid kuna küsitav esindas tol ajal
LAV-i, keelasid Moskva ametnikud Leiusel temaga kohtumise. Maailma edetabelis oli küsitav
parimal hetkel neljas ning Suure Slämmi turniiride finaali jõudis ta korra, kui kaotas 1965.
aasta US Openi finaalis Manuel Santanale. Hiljem on olnud tuntud väljakuteadustaja ja
tenniseakadeemia omanik, pärast mängijakarjääri lõppu sai temast naturaliseerunud USA
kodanik. Sama perekonnanimega on ka üks 21. sajandi tugevamaid ühepaadisõudjaid. Kellest
käib jutt?
35. Küsime ühte 99 aasta eest USA-s asutatud eeskätt spordirõivastuse kaubamärki. Täna Hanes’i
gruppi (sealhulgas koos Wonderbraga) kuuluv kaubamärk on väga tuntud oma T- ja
polosärkide poolest. 1990. aastatel oldi nii USA korvpallikoondise (sealhulgas ka Barcelona
1992 Dream Teami) kui ka kogu NBA mänguvormidega varustajaid. Sama, väga spordiga
seonduva nimega on muuhulgas ka 1940-50. aastate Studebakeri automudel ning USA
süüteküünlatootja. Mis kaubamärk/ettevõte?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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36. Vaid kolm riiki on väljastpoolt Aasiat ning Euroopat võitnud meeste maahokis olümpiakulla.
Millised riigid? (2 õiget = 1 punkt).
37. Tänu küsitavale jõudis Saksamaale
1990. aastate alguses ja keskpaigas ka
poksibuum. 1964. aastal sündinud
küsitav tuli Seouli olümpial veel DDR-i
esindades keskkaalu olümpiavõitjaks
ning kaks aastat hiljem asus profiks.
32 profimatšist kaotas küsitav väid
ühe, 1996. aasta kohtumise Virgil
Hilliga (keda küsitav 11 aastat hiljem
oma viimases heitluses revanšina
võitis).
Poolraskekaalu
IBF-i
maailmameistri vööd kandis ta aastail
1992 kuni 1996. Oma härrasmeheliku
oleku ja ratsionaalse võitlusstiiliga oli
küsitav
Euroopas
hüüdnimega
Džentelmen. Tema matšide eel
mängimise kaudu jõudis Brightmani ja

Bocelli esitatud ballaad Time To Say
Goodbye ka 1995-96 Saksamaal ja
mujal Euroopas muusikaedetabelite
tippu. Kellest on jutt?

38. Mis olümpiamängud (linn ja aasta)?
-

Olümpiastaadioni jooksurada oli kaetud punase tellisepuruga ja jooksuraja
välisservast sai alguse velodroomi 500 m pikkune betoonrada;
Esimest korda võistlesid naised olümpiamängudel sportvõimlemises;
Medalid anti kätte mängude lõpus nimede tähestikulises järjekorras;
Enim kuldmedaleid võitis Šveitsi sportvõimleja Georges Miez;
Oma esimesed olümpiavõitjad said teiste seas Poola, Uus-Meremaa, Hispaania,
Egiptus.

39. Seda jooksu tuntakse kui Eesti esimest mäejooksu. Jooksu korraldatakse alates 2005. aastast
ümber küsitava mäe (166,5 m kõrge). Jooksjad ja kepikõndijad saavad valida kahe distantsi
vahel: 5,6 ja 10 kilomeetrit. Mis jooks?

40. Kuulete taustaks Eddie Vedderit ja
co’d ehk Pearl Jami. Aga Pearl Jam
oleks, kui oleks täitunud bändimeeste
esialgne
soov,
kandnud
ühe
spordimehe nime, kelle fännideks nad
olid. 1989 kuni 2002 NBA-s New
Jersey, Atlanta ja Golden State’i
tiimides mänginud mees mänginud
mees kandis särgil numbrit 10 ning oli
aktiivse karjääri kestel NBA üks
täpseima käega kaugviskajaid ning
kahel aastal järjest NBA efektiivseim
vaheltlõikaja. Mõned aastad tagasi
mõisteti küsitav aga 15 aastaks
(osaliselt tingimisi) trellide taha

surmaga lõppenud autoõnnetuse
põhjustamise eest. Kellest on jutt (vt
ka pilti)?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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41. Eesti korvpalli meistriliigas mängivad täna meeskonnad viiest maakonnast, sel sajandil on seal
nähtud ka mõlema Virumaa ja Võru satse ning Kuremaa nime all esinenud Tartu
duubelmeeskonda. Pärast Eesti taasiseseisvumist on aga olnud lisaks loetletutele nimetet
liigas esindatud veel ühe maakonna esindusvõistkond, seda 1990. aastate esimeses pooles.
Üks tolle võistkonna põhimeeskonna liikmeid oli toona ka tänane (juba pikaaegne) selle linna
linnapea (endine pikaaegne reformierakondlane). Sellest maakonnast pole Eesti
pallimängude kõrgliigadesse enam võistkondi tulnud. Mis linn? (linnapea eest 1 p)

42. Selle spordiliiga suurima mahutavusega staadion on 56 000 istekohaga, Los Angeleses asuv
Dodger Stadium. Mis spordiliiga?
43. Kahtlemata tuntuim spordiga seotud
kodanik,
kes
oli
sündinud
uusaastapäeval,
oli
Pierre
de
Coubertin. Küsime aga samuti palju
saavutanud
uusaastapäeva
sünnipäevalast. See sel aastal 73aastaseks saanud mees oli pikka aega
kuue üldvõiduga Le Mansi 24 tunni
sõidu
võitude
rekordimees.
Saavutuste
loetelu
täiendavad
kaheksa F1 MM-i GP-võitu; 1969. ja
1970. aastate F1 MM-hõbedad, 1983.
aasta Pariis-Dakari ralli võit, 1979.
aasta Can-Ami meistritiitel ja nii edasi.
Näete ka küsitava pilti. Kellest on jutt?
44. Järgmised maailmameistrivõistlused veespordialadel toimuvad 2019. aastal Lõuna-Koreas
Gwangjus. 2017. aasta Budapesti MM-il oli kavas kuus ala. Kolm neist olid ujumine, veepall ja
vettehüpped. Nimetage ülejäänud kolm?

45. Näete pildil ühte paljudest Edmontoni
1980. aastate NHL-i meeskonna
superstaaridest. Võrreldes GretzkyKurri-Messieri trioga oli küsitav nn.
paha-poisi maine kandja – seda
eeskätt mittetasutud alimentide ning
mitte kõige paremate meediasuhete
tõttu. 1960 Vancouveris sündinud
küsitav oli osaline kõigis viies Oilersi
Stanley karika võidus, lisaks tuli kuues
NHL-i tiitel 1994 New Yorgis. NHL-is
mängis ta veel Toronto ja St.Louisi
meeskondades. Kokku viskas küsitav
498 põhihooaja ja 93 (NHL-i ajaloo
üldarvestuse neljas tulemus, mistõttu
teda loeti heaks „rahamänguriks“!)
play-offi väravat. Oli ka 1980. aasta
Kanada
olümpiakoondise
liige.

Edmonton Oilers on tema särginumbri
9 igaveseks külmutanud. Kellest on
jutt?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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46. Serafim, noorem mees, oli jooksurajal veidi kiirem ja vastupidavam kui kolm aastat vanem
mees Georgi, ehkki rekordite vahe oli meestel marginaalne. Serafim jättis elu omal tahtel 35aastasena, Georgi lahkus raske haigusega vaid 43-aastaselt. Mis oli Serafimi ja Georgi
perekonnanimi?
47. On ainult kaks NBA asutajaklubi (11-st), mis tegutsevad tänini samas linnas, kus nad asutatigi.
Kahe klubi peale kokku on võidetud 19 NBA meistritiitlit. Mis klubid?
48. Olümpiamängude ajaloos on astmarohud olnud kõmuteemaks juba ammu enne Norra
tippsuusatajate astmarohukasutuse väljaimbumist. Küsime härrat, kellelt võeti 1972. aasta
olümpiamängudel seoses asjaoluga, et ROK jäi temale rahvuslikul tasandil lubatud
astmarohtude tarbimisest teavitamata ära 400 m vabaujumise kuldmedal, lisaks ei lubatud
tal startida ka edasistel tolle olümpia ujumisdistantsidel. Aasta hiljem, Belgradis peetud MMil ületas küsitav ühe unelmapiiri – läbides 400 m vabaujumise distantsi alla 4 minutiga.
Karjääri lõpu järel on küsitav tegutsenud treenerina (mh Arizona ülikoolis ja LAV koondises).
Kellest käib jutt?
49. See staadion valmis 1938. aastal, kuid
seal võisteldi esimest korda alles 1953.
aastal. Seal on võisteldud nii
olümpiamängude raames kui ka
peetud jalgpalli MM-finaalturniiri
mänge. Kergejõustikus on peetud seal
nii
MM
kui
ka
Euroopa
meistrivõistlusi. Mis staadion (vt ka
pilti)?

50. Ta oli aastail 2015 kuni 2017
Dortmundi
Borussia
peatreener,
spekulatsioonid sidusid teda ka Jupp
Heynckesi asendamisega Müncheni
Bayernis ning Arsene Wengeri kohaga
Londonis. Kes on see 1973 sündinud
endine
Ulmi
meeskonna
kaitsemängija ja pikaajaline Mainzi
jalgpalli Bundesliga tiimi peatreener?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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51. Kiirlaskumine oli esmakordselt olümpiakavas 1948 St. Moritzis. Esimeseks olümpiavõitjaks
tuli meestest toona üks 1926 sündinud prantslane, kes kolme medaliga (sealhulgas kahe
kullaga) oli ka kogu nende mängude edukaim sportlane. Hüüdnimega „Pariislane Val
d’Isere’is“ tuntud mees lõpetas suusakarjääri 1952 ning hiljem hakkas autosportlaseks.
Küsitav hukkus 1962 Pariisi lähedal Montlhery ringrajal peetud võistlustel toimunud avariis,
tema tollesse avariisse viinud Ferrari 250 GTO müüdi 2014 oksjonil enam kui 38 miljoni
dollari eest, mis tegi sellest tol hetkel maailma kalleima oksjonil müüdud auto. Kellest on
jutt?
52. Küsitava sportlasega seonduvad sellised huvitavad faktid:
-

Sportlaskarjääri alustas korv- ja käsipallurina, 1954 tuli talle ka korvpalli EMhõbemedal;
1956 võitis olümpiarekordiga kettaheite olümpiakulla, tuues oma sünnimaale nende
mängude ainsa kuldmedali;
1972 kandis olümpia avatseremoonial USA lippu.

Kellest on jutt?
53. NHL-is on käes Stanley karikamängude aeg. Paslik aeg küsimaks, milline sel hooajal
mänginud klubidest on oma ajaloo jooksul jõudnud Stanley Cup´i mängudele kõige vähem
kordi (jättes Las Vegase uustulnukad välja)? 1999. aastal tänasel kujul asutatud ja nüüdseks
nime muutnud klubi jõudis tänavu karikamängudele alles kolmandat korda, saades
läänekonverentsis NHL-i põhihooajal teise koha.
54. Suur spordimaa Prantsusmaa on olümpiamängudelt võitnud kokku 840 medalit. Millisel
spordialal on võidetud kõige rohkem medaleid (118)?

55. Korvpalli-Mozarti hüüdnime kandis
varalahkunud Dražen Petrović. Üks
tema kaasmaalane (sündinud 1979
Splitis) on aga ajakirjanikelt saanud
hüüdnimeks käsipalli Mozart. 2000.
aastate esimesel kümnendil valiti
küsitav viiel tiitlivõistlusel (OM, MM,
EM) järjest MVP tiitlile ja ühena
vähestest on küsitav olnud kahel
korral IHF-i aasta mängija tiitlil.
(aastail 2003 ja 2006). Medaliloetelu
kroonideks on küsitaval 2003. aasta
MM-tiitel ja 2004 olümpiakuld
Horvaatia koondisega, lisaks palju
hõbedaid ja pronkse; klubitasandil on
ta mänginud peale Horvaatia ka
Hispaanias (San Antonio ja Madridi

Atletico) ning Saksamaal (Wetzlaris).
Kellest on jutt (vt ka pilti)?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama, Timo Tarve
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56. Loetud nädalad tagasi avas FIA president Jean Todt Turbas Eesti Mootorispordi Muuseumi.
Kes on aga olnud selle muuseumi tegelik „isa“? Selle härra isa oli pikaaegne TPI autokaadri
juhataja ning küsitav on meenutanud muuseumi sünniloost rääkides korduvalt
tõestisündinud lugu aastast 1986, mil ta isa andis mõnedele tollase TPI autoeriala tudengile
ülesandeks kursusetöös välja selgitada Estonia vormelautode tegeliku toodanguarvu. See
ning järgnenu viiski teda Eesti mootorispordi ajaloo talletamise teekonnale. Küsitav on täna
Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht ja varem pikka aega tegutsenud
ka mitmete Eesti automüüjate juht- ja omanikkonnas. Mullu teenis ta ka Aasta Spordihinge
aunimetuse. Kellest käib jutt?
57. See golfar, ametlikest maailma esinumbritest järjekorras kuues, on võitnud läbi aja ühe
Mastersi turniiri (1992) ja ühtekokku 64 profiturniiri. Seattle’ist pärit mehe esivanemad
kandsid algselt Coppola nime, kuid hiljem kohandasid nime inglispärasemaks. Maailma
number 1 oli küsitav 1992 esimese ameeriklasena, kokku 16 nädalat. Kellest on juttu?
58. Näete pildil kahte väljakul koos tegutsevat sportlast. Kes on pildil (2 nime)?

59. Pildilolija oli Serbia kaotusega lõppenud mulluse korvpalli EM-i finaalis nende kapteniks. 1989
sündinud Müncheni Bayerni 2,06 m pikkune mängumees oli veel EM ajal Milano klubis
pallimas. EM-i statistikat ka: 9 mänguga keskmiselt 10,8 punkti ja 4 lauapalli mängu kohta.
Kellest on jutt?

60. Viimane küsimus on muusikaküsimus: küsime, millise 1980. aastate filmitriloogia keskmise
filmi tunnuslugu esitatakse ja kes on esitaja? Lisavihjeteks: kõigi kolme filmi lavastaja on
John Avildsen ja peaosatäitjad Ralph Macchio ning Pat Morita. Kolm filmi vändati aastatel
1984, 1986 ja 1989.
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VASTUSED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Anja Pärson (JN)
Elina Svitolina (MR)
Male (TT)
Aleksander Tammert (9 korda) (JN)
Taani (JN)
Nipsumäng kabelaual kabenuppudega (MV)
James Rodriguez (Kolumbia) (JN)
Iluuisutamine (JN)
Käimise (TT)
Karli Allik (MR)
Moodne viievõistlus (MR)
Glima (TT)
Ilmaennustamisega (Tõnisson Tänakule ja Kamenik Ogierile) (MV)
Anna Gasser (MR)
Rein Sokk (aastail 1995-1997) (JN)
Davis (Joe ja Fred) (MR)
Kainestusmajad (MV)
Joosep Karlson (MV)
Kawasaki (MR)
Janek Ledecky (tütar Ester Ledecka) (MR)
Valeri Brumel (JN)
Östersund (JN)
Giro di Lombardia (Lombardia velotuur) (JN)
Peugeot, Citroen, Subaru (MR)
Trebević (MR)
Lauahoki (MV+MR)
Jevgeni Berzin (JN)
Šahkrijar Mamedjarov (TT)
Sepp Herberger, Alf Ramsey (MR)
Tõnu Kaukis, Margus Kasearu (TT)
Charles Leclerc (Monaco) (MR)
Russell Coutts (MR)
Mohamed El-Neny (TT)
Cliff Drysdale (MR)
Champion (MR)
Austraalia (2004), Uus-Meremaa (1976), Argentiina (2016) (TT)
Henry Maske (MR)
Amsterdam, 1928 (JN)
Emumäe jooks (JN)
Mookie Blaylock (MV+MR)
Haapsalu (linnapea Urmas Sukles) (MR)
MLB (MR)
Jacky Ickx (MR)
Kujundujumine, avaveeujumine ja kaljuhüpped (ingl. High diving) (JN)
Glenn Anderson (MR)
Znamenski (TT)
New York Knicks (2 tiitlit) ja Boston Celtics (17) (JN)
Rick DeMont (MR)
Rooma olümpiastaadion (Stadio Olimpico) (JN)
Thomas Tuchel (MR)
Henri Oreiller (MR)
Olga Fikotova (Connolly) (JN)
Winnipeg Jets (endine Atlanta Trashers) (TT)
Vehklemine (JN)
Ivano Balić (MR)
Arno Sillat (MR)
Fred Couples (MR)
Marie Turmann ja Harri Lill (MR)
Milan Mačvan (MR)
Karate Kid (II), Peter Cetera (MR)
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