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VIIGILAHUTUSKÜSIMUS: 2021. aastal osaleb Eesti jalgpallimeistrivõistlustel kõikides liigades 

kokku 130 mees- ja 23 naiskonda. Mitme riigi passiga mängijad neis mängivad (seisuga 3.07.2021)? 

 

 

1. Tartus tegutseb aastast 2005 spordiklubi „Veskioru Pullid“, kus suur osa liikmetest on arstid. Klubi 

nime ristiisaks peetakse käesoleva aasta alguses Rotary vendadele althõlma koroonavaktsiini 

pakkunud Margus Ulsti. Osaletakse oma võistkonnaga amatööridele mõeldud võistlustel. Millise 

spordiga (võistkondlik olümpiaala) maandavad arstid oma stressi? Vihjeks: olümpiavõitu on 

nautinud kuus riiki, maailmameistritiitlit aga kaheksa riiki (õigusjärglase loeme samaks riigiks). 

 

2. Kui Mart Seim kurtis pärast Tokyo tõstmise raskekaalu (109+ kg) võistluse vaatamist, et kui ta 

saanuks osaleda, olnuks medal 100% olemas, siis kasutas see riik oma võimaluse ära ja teenis riigi 

ainsa Tokyo medali just tõstmise raskekaalust. Kogusumma (424) oli küll nigel, aga medal on tõsiasi. 

Küsitav riik oli senini saanud OM-delt 3 medalit, sh Atlantast kulla kergejõustikus. Mis riigist on 

jutt? 

 

3. Pildil nähtaval Griffin Park´il mängiti jalgpalli 1904 a. suvest kuni 2020 a. augustini. See areen 

asub Heathrow lennujaama naabruses, sestap leidsid tribüünikatused kasutust reklaamipindadena. Oli 

üks esimesi staadione inglastel mis sai kunstliku valguse (1954), seal on mängitud olümpiajalgpalli 

1948 ning U-18 EM-i 1963. Ning kõige krooniks oli see ainus staadion Inglismaal, mille igas nurgas 

asus pubi (teine pilt). Millise Premier League klubi (asut.1889) kodustaadioniks oli rohkem kui 

sajandi Griffin Park? 

 

4. Kes on pildil? 

Ta on esimene mustanahaline kaasaegses pesapallis (debüüt MLB-s 15.04.1947). Tema 

mängijanumber „42“ külmutati kogu liigas tema debüüdi 50. aastapäeval. Aastast 2004 on MLB-s 

temanimeline päev, ikka 15.aprill. Sel päeval toimuvatel mängudel kannavad kõik mängijad tema 

auks numbrit 42. Sama perenime kandis järjekorras teine olümpiavõitja naiste kergejõustikus. 

Jalgpallis on meil kasutusel selle nime järgi üht mänguelementi iseloomustav väljend. Küsitavaga 

sama perenimi oli neiupõlves Michelle Obamal. 

 

5. Tokyo OM tõi vähemalt 5 olümpiakullaga sportlaste hulka esmakordselt pallimängude esindajad, 

neid oli lausa kaks. Nimetage need OM-de edukaimad pallimängijad! 1 õige = 1 punkt 
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6. Hiljuti lõppenud Tokyo OM järel jagas Venemaa president Vladimir Putin riiklikke autasusid 

olümpiapoodiumile tõusnud sportlastele. Kõvemat kraadi autasud ehk ordenid riputati kullaomanike 

rinda, hõbe- ja pronksmedali võitnuid autasustati medalitega „Teenete eest Isamaa ees“. Oli ka erand: 

üks teiseks tulnud (või jäänud) atleet sai rinda Sõpruse ordeni. Tegemist oli venelaste silmis 

sportlasega, kelle kullalootuse nullisid ebaõiglaselt kohtunikud (ehk see oli venelastele üks 

ootamatumaid kullast ilmajäämisi Tokyos). Kes oli see hõbemedaliga pidanud leppima Venemaa 

Olümpiakomitee egiidi all võistelnu ja mis spordialal ta osales? 1 õige = 1  punkt. 

 

 

7. Mees on tuntud kiire ja riskeeriva mängustiili poolest. Võib-olla sellepärast polegi tal õnnestunud 

kordagi maailmameistriks tulla, olgugi et on mänginud kuues finaalis. Alustas profina 1980, tema 

kõrgeim edetabelikoht oli teine (1987-89). Lõi kaasa viimatise MM-i kvalifikatsioonis, kus kaotas 

kohe avaringis seitsmekordsele maailmameistrile Stephen Hendryle. Samale mehele tuli küsitaval 

90-ndate esimeses pooles alla vanduda ka neljas MM-finaalis. Lisaks mängimisele on ta praegu ka 

Eurospordi kommentaator, sõbrustab Ronnie O`Sullivaniga ning fännab pea pool sajandit Chelsea  

jalgpalliklubi. Kes on pildil olev snuukrimängija? 

 

 

8. Kes on pildil? Ta on oma ametivendade hulgas ainus, kellele püstitati ausammas, samuti 

eksisteerib temanimeline spordirajatis oma riigi pealinnas (ausammas asub selle rajatise ees). 

Sakslased on talle hüüdnimeks pannud „Herr zwei-drei“ (härra kaks-kolm).  

 

9. Maailmas on neljal korral ühel võistlusel ühe sportlase poolt tõugatud meeste kuuli 

määrustepäraselt üle 22 meetri kõigil kuuel katsel. Kolmel viimasel korral on seda suutnud Ryan 

Crouser (29.08.2020 Des Moines´s, 5.08.2021 Tokyos ja 21.08.2021 Eugene´s). Kes aga esimesena 

sellise tembuga hakkama sai? Küsitav püstitas oma seerias ka kolm maailmarekordit ning tema 

tippmark püsib rahvusrekordina tänaseni. Tema auhinnakapis leidub ka olümpiakuld. 

 

 

10. Milline staadion? (Piisab linnast) 

* Olnud kahel olümpial võistlusareeniks. 

* Seal on tehtud nii Eesti kui maailma olümpiaajalugu. 

* Seal on püstitatud üle 80 kergejõustiku maailmarekordi. 

* Kaks eestlast on võitnud medali seal toimunud ainsal kergejõustiku EM-l. 

* Staadion valmis kõigest pooleteise aastaga. 
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11. Saare maakonna aasta sportlasi valitakse aastast 1995. Meestest on senini edukaim olnud 

loomulikult Ott Tänak, kes on valitud parimaks 7 korda. Küsime aga hoopis naiste kohta:  

a) küsitav on valitud aasta naissportlaseks koguni 9 korda, 2000 ja 2002-2009. 

Olümpiamängudel osalenud 2008 (33.koht), MM-del 2007 (30.) ja 2009 (18.), talvistel 

tiitlivõistlustel parim koht 8. (2011). Kui arvudest rääkida, siis maagilisest piirist jäi tal puudu 

21 punkti. Eesti koondises 2002-2011. Elab Hollandis aastast 2011. 

b) 2020 Eesti täiskasvanute meistriks tulnud noorsportlane Karola Soe valiti samal aastal ka 

Saaremaa parimaks. Sel alal pole eestlased olümpiale veel pääsenud ning vaevalt see ka 

Pariisis 2024 õnnestub. Tokyo OM-l võitsid kuldmedalid sel alal USA sportlased, Rios aga 

Suurbritannia ja Lõuna-Korea esindajad.  

Küsimus: A) kellest jutt? B) mis spordiala tegija on Karola Soe? (1 õige = 1 punkt) 

 

12. MM tasemel on küsitav legendi lugenud neljale rallisõitjale, alustas Malcolm Wilsoni kõrval, 

edasi tulid Armin Schwartz, Juha Kankkunen ja Colin McRae. Kokku osales 128 MM-rallil ning 

võitjana triumfeeris 21 korral. Kes on pildil? 

 

13. Kui Mart Seimi võimalik olümpiamedal läks koroona nahka, siis lätlastel jäi kindlana näiv medal 

saamata armastuse ja religiooni tõttu. Rios kõigest 18-aastasena tõstmises neljanda koha saavutanud 

neiu kihlus möödunud aasta kevadel Qatari kettaheitjaga, juulis võttis omaks islami ning 5. augustil 

2020 kuulutas oma sportlastee lõppenuks. Oma lühikese karjääri jooksul võitis küsitav kaks Euroopa 

meistritiitlit, kaks MM-pronksi ning tuli kahel korral juunioride maailmameistriks. Millise nime all 

tundis spordimaailm proua Salsabil Ibrahimi? Nime tuletamisel on abi kalade tundmisest. 

 

14. Pildil on ainus isa-poeg kombinatsioon, kes löönud värava EM-finaalturniiril ja kusjuures 

mõlemad on seda teinud Inglismaa pinnal. Isa Anfieldil, poeg Wembleyl. Kes (vastuseks piisab 

perekonnanimest)? 

 

15. Käesoleval suvel mängisid omavahel 4-partiilise matši eksmaailmameistrid Viswanathan Anand 

ja Vladimir Kramnik. Tegemist oli võistlusega, kus malepartiis oli kasutusel üks piirang, mis pidavat 

aitama vähendada viigilist tulemust. Millest on jutt? Anand võitis 2,5:1,5, võites avapartii, ülejäänud 

jäid viiki. 
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16. Eesti jalgpallikoondise esimene ametlik mäng toimus 17. oktoobril 1920 Helsinkis Soome vastu, 

tulemuseks 0:6 kaotus. Põhjanaabrid mängisid esmakordselt sinistes, meie koondis aga soomlaste 

poolt varem kasutatud (nt. Stockholmi olümpial) värvi särkides, rinnal kolm musta lõvi. Mis värvi 

särgid olid eestlastel? 

 

17. Tänavu naasis pärast lapse sündi (2018 november) suurde mängu eelkõige tugeva 

paarismängijana tuntud tennisist (sündinud 1. august 1986, pildil), kes on võitnud neli suure slämmi 

turniiri ning saanud olümpialt kulla 2016 ja hõbeda 2021. Üksikmängus oli tema kõrgeim 

edetabelikoht 13. ja parim tulemus 2016. aasta Wimbledoni poolfinaal. Kes on see tennisist? 

 
 

18. Näete pildil 2019. aasta noorte maailmameistrit. Pärit on ta laskesuusatajate perest, nii ema kui 

isa on mitmel korral kaasa löönud MM-del, isal on ka olümpiakogemus. Tal on ka kaks venda, kellest 

ühega on võistelnud paaristeates. See tiitel oli ajalooline, kunagi varem polnud olümpiaalal 

võidumasti kerkinud sellist lippu. Juuresolev pilt on aastast 2018. Tema suurteks eeskujudeks on Ole 

Einar Björndalen, Dorothea Wierer ja Lisa Vittozzi. Kes on pildil või millise lipu all ta võistleb? 

 

19. 1984. aastal hõikas ta poksimatši sisse juhatades esmakordselt oma kuulsa lause: „Let´s get ready 

to rumble“ („Valmistugem rähinaks“). Mida aeg edasi, seda tuntumaks see väljend sai, oma kaalukas 

osa selles eduloos oli ka Donald Trumpil, kes võttis mehe enda juurde palgale. Tänaseks on küsitavast 

saanud multimiljonär. Kes on pildil olev spordivõistluste teadustaja? 

 

20. Al Oerter ja Carl Lewis pole ainsad kergejõustiklased, kelle esimest ja viimast olümpiakulda 

lahutab tosin aastat. Leidub veel üks kergeatleet, kahekordne olümpiavõitja, kelle võitude vahele jääb 

12 aastat. Kes? 
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21. Lõppenud hooajal BC Kalev/Cramot vedanud Marcus Keene sõlmis algavaks hooajaks lepingu 

klubiga, mis moodustus kaks aastat tagasi kahe naaberriigi pealinna klubide ühinemisel. Selle 

tagajärjel kandus uue klubi nime taha ajaloost koguni 70 erinevat karika- ja liigavõitu. Nii võib ka 

öelda, et selles klubis on mänginud nii Šarunas Jasikevičius (1999-2000) kui Roberts Štelmahers 

(2002-04). Nimetage see ainulaadne korvpalliklubi maailmas. 

 

 

22. Kuulsaid spordimehi seekord ei küsi, meid huvitab hoopis mõlemal pildil vasakul olev härra. 

Lisaks neile piltidel olevale kahele kettaheitjale, hoolitseb ta veel 16 sportlase vajaduste eest. Tuule 

sai tiibadesse Kanteri meeskonnast, tema tehtud on Gerdi veebileht. Kes on see mänedźeri ametit 

pidav eestlane? 

 

 

23. Mis lipp lehvib NSVLiidu ja Kreeka lipu kõrval? (teisel pildil on näha lipu värvid) Tavaliselt 

lehvivad olümpial lisaks viie rõngaga lipule ikka riigilipud, kuid nagu näha,  on ka erandeid. See lipp 

lehvis olümpiastaadionil ainult ühel pühapäeva õhtupoolikul.   

 

 

24. Milline pallimäng? 

• Mänguaeg 4x20 minutit. 

• Mängijad väravavahi alasse siseneda ja väravavaht sealt lahkuda ei tohi. 

• Väravavaht tohib palli hoida kuni 10 sekundit. 

• Keskjoont tohib ületada ainult sööduga. 

• Väravavaht ei kasuta seda, mida kasutavad väljakumängijad. 

• Mängijate vanuse alampiiriks on 16 aastat. 

• Oli esimeste Hea Tahte Mängude kavas. 

 

 

25. 2020/21 talihooaja edukaim mägihüppaja oli mõnevõrra ootamatult Halvor ……. Granerud, kes 

domineeris maailma karikavõistlusi. Oleme punktiirilt kustutanud tema teise nime, mis on saadud 

vaarisa järgi, kes on üks tuntumaid Norra lastekirjanikke ning kelle tervishoiule suunatud peateost on 

vast lugenud suurem osa saalisviibijatest (ilmunud eesti keeles nt 1972, 1997, 2013, 2016, 2019). Mis 

nimi on punktiirilt puudu ja mis on suusahüppaja vaarisa tuntud lasteraamatu pealkiri? 1 õige = 

1 punkt 

 



SPARTA PAARISMÄNG 04.09.2021 Küsimused Urmas Oljum, Ants Põldoja, Marko Siil 

 

26. Olümpiamängude kavast leiame põnevaid krossivõistlusi ratturitele (BMX), suusatajatele ja 

lumelauduritele, ainult uisutajad on veel jäänud vaeslapse ossa. Sellest on kahju, sest eestlastel on sel 

alal tegija olemas. Kes on see 30.08.1993 Tartus sündinud sportlane (pildil)? 

 

 

27. Küsitav on mänginud kuuel olümpial ja alati on meeskonnaga jõutud nelja parema hulka (kuld, 

hõbe, 2 pronksi ning 2 neljandat kohta). Esindas koondist 320 korda. Viimasel klubihooajal (2017-

18) mängis Gheorghe Cretu ja Alar Rikbergi käe all. Rio olümpia avamisel kandis oma riigi lippu. 

Kellest jutt? (vaata ka pilti) 

 

28. Urmas Sõõrumaa avas 14. mail 2021 ühe spordiala hooaja Eestis, kus meistriliigas teeb kaasa, 

üllatus-üllatus, 12 võistkonda. Spordialaga tehti siinmail algust 1998, järgmisel aastal pidas oma 

esimese kohtumise rahvuskoondis ning koduliigaga alustati 2007. Külmemal ajal mängitakse Eestis 

sisetingimustes ka talveliigat. Nimetage see spordiala! 

 

 

29. Kümnekordse suure slämmi turniiride (7 x US Open, 3 x Wimbledon) võitjana asub see 

1920ndatel ilma teinud ameeriklane (1893-1953) kõigi aegade edetabelis kaheksandal kohal, olles 

parim sõjaeelne meestennisist. Pole küll otseselt fakt, aga eelkõige on mees tuntud kui maailma 

esimene homoseksuaalne tippsportlane, ehkki ta ise nö kapist välja ei tulnud. 1946. aastal istus ta 7,5 

kuud vangis 14-aastase poisi ahistamissüüdistuse alusel ja 1949. aastal kandis sarnasel põhjusel 10-

kuulist vangistust. Arvati, et karistused olnuks karmimad, aga mehe eest kostsid tema auväärsed 

sõbrad eesotsas Charlie Chapliniga. Tennisekarjääri lõpus ristusid tema teed ka Prantsusmaa kuulsa 

"nelja musketäriga", näiteks kaotas ta Prantsusmaa lahtiste finaalis Rene Lacoste'ile (1927) ja Henri 

Cochet'le (1930), aga viimast slämmitiitlit (1930 Wimbledon) võites sai ta poolfinaalis jagu Jean 

Borotrast. Kes oli see kurikuulus tennisist ja USA ühiskonnas tuntud persoon? 

 

 

30. Millises Põhja-Ameerika profiliigas külmutati esimesena särginumber? Mängijaks, kellele 

selline au osaks sai, oli Irvine Wallace „Ace“ Bailey. 
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31. Pildil on isa ja poeg, mõlemad Euroopa meistrid korvpallis. Veel ühist: oma tiitlid võideti 

Prantsusmaal, finaalis tuli alistada Hispaania ning koondises kanti särki numbriga 11. Ühine ei olnud 

ainult tšempionaat. Kes on pildil (perekonnanimi)? 

 

32. Kes on see ujuja? 

Osalenud viiel olümpial ja alati on võitnud vähemalt ühe medali, kokku on tal neid 12 (4+4+4). 

Alustas teatekullaga Los Angeleses 1984 ning lõpetas kolme hõbedaga Pekingis 2008 (kaks teadet ja 

50 vabalt). Ainus olümpiadistants, kus osales, aga jäi medalita, oli 100 m vabalt Söulis. Üritas ka 

Londonisse pääseda, kuid edutult. Ta on vanim olümpiamedali võitnud ujuja. Veel võiks lisada, et ta 

on juudi rahvusest. 

 

33. Huvitava kokkusattumusena on piltidel olevad treenerid võitnud algul Stanley Cup`i ja 20 aastat 

hiljem Gagarin Cup`i. Vasakpoolsel on trofeed võidetud 1994 ning 2014, parempoolsel 2001 ja 2021. 

Nad on ainsad, kes need mõlemad karikad treenerina võitnud. Veel nendest: vasakpoolne viis Canada 

koondise võidule Canada Cupil nii 1987 kui 1991 ning oli lõppenud hooajal (2020/21) Kunlun Red 

Star`i eesotsas, parempoolne aga juhendas viimasel MM-l Läti koondist. Paluks nende treenerite 

nimed! 1 õige = 1 punkt  

 

34. Mis võistluse karikas? Tegemist on ühe spordiala vanima siiani toimuva ja rahvuskoondistele 

mõeldud auhinnaga. Esmakordselt selgitati võitja aastal 1916. Pildil vasakul viimane maskott Pibe. 

 

35. Sarnaselt Eestile võideti Tokyo OM-l kuld ja pronks ning nagu meilgi, pärinesid mõlemad medalid 

ühelt ja samalt alalt. Olümpial võistles küsitavast riigist 32 sportlast (16 meest ja 16 naist), osaleti 

kuuel spordialal. Millisest riigist on jutt? 
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36. Tema sportlikke saavutusi: nn. olümpiaturist 1988, kaks starti ja mõlemal korral katkestamine. 

Sellele vaatamata peaks ta meie spordihuvilistele tuntud olema, seda eriti ühe kümne aasta taguse 

sündmuse tõttu. Kes on pildil olev daam? 

 

 

37. Juuresolevatel piltidel on kahe USA profimeeskonna logod, üks mängib NFL-s, teine MLS-s. 

Mõlemad klubinimed sisaldavad üht ajaloolist ja kultuurilist piirkonda USA-s. See piirkond hõlmab 

kuute osariiki kogupindalaga 186 458 km² ning seal elab 14,85 miljonit inimest. Mis piirkond?  

 

 

38. Itaalia oli üks edukamaid riike pikamaajooksus 1980ndatel. Võideti kulda ja karda nii 5000 m, 

10 000 m jooksudes kui ka 3000 m takistusjooksus. Kamba peale (Salvatore Antibo, Alberto Cova, 

Stefano Mei, Francesco Panetta) võideti välishooaja tiitlivõistlustelt 15 medalit. Küsime aga: A) Kes 

neist on alates 2021 Itaalia Kergejõustikuliidu president? B) Kes neist on tulnud ainsana 

olümpiavõitjaks? 1 õige = 1 punkt 

 

 

39. Küsitav alustas rattaspordiga 15-aastaselt, enne seda oli mänginud veidi tennist ja korvpalli. 

Jõudis 18-aastaselt meeste koondisesse. Tema ja Jaan Kirsipuu olid esimesed, kes läksid Prantsusmaa 

amatöörklubisse. Hiljem kolis Hispaaniasse, sest talle meeldis mägedes sõita. Ka enam kui 40-

kraadine kuumus ei suutnud meest murda. On võitnud amatööride Vuelta, samal tuuril tuli teiseks 

hilisem neljakordne päris-Vuelta võitja Roberto Heras. Võistelnud kahel olümpial, esimesel õnnestus 

selja taha jätta rattamaailma „paha poiss“ Lance Armstrong, teise etteaste rikkus hambavalu. Paraku 

profilepingut tal saada ei õnnestunudki. Hiljem on võistelnud krossis. Tegemist on Evald Kree 

tütrepojaga. Nimetage see jalgrattur. 

 

 

40. Mis aasta?  (+/- 1aasta = 1punkt) 

* Loodi Soome professionaalne jäähokiliiga (SM-Liiga). 

* Inglismaa jalgpallimeistriks tuleb Derby County (seni viimast korda). 

* Robert Fischer keeldus MM-tiitlit kaitsmast. 

* Martina Navratilova palub US Openil poliitilist varjupaika. 

* Johnny Cecotto tuleb maailmameistriks mootorrataste ringrajasõidus (350 cm³) 

* John Walker jookseb esmakordselt miili alla 3.50. 

* Götzises toimub esmakordselt mitmevõistlusfestival. 
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41. Noormees on sündinud 1993 aasta jaanipäeval. Vigastus tõmbas tema karjäärile kriipsu, kui 

vanust oli kõigest 21 aastat. Tänaseks on temast saanud kõrgelt hinnatud peatreener, hoolealusteks nii 

mehed kui naised. Kes on pildil? 

 

 

42. Tokyo OM-l sai näha ainult kahte kolmikvõitu. Ka meie epeenaistel oli selline võimalus olemas, 

kuid kasutamata see jäi. Nimetage need kaks riiki, kelle sportlased sellise saavutusega hakkama said? 

(1 õige = 1 punkt) 

 

 

43.Keda näete pildil? Pole sportlane ning on Venemaal ebasoovitav isik. Äripäeva kirjastus avaldas 

eelmisel aastal tema ja Wigbert Löeri raamatu „Spordi vaenlased“. 

 

44. Purjetamise juurde jõudis küsitav 14-aastaselt. Oma esimesel regatil saavutas kohe kolmanda 

koha, olgugi, et polnud paadiga enne võistlust merel käinud. 1970 tuli koos Rein Ottosoniga Eesti 

noortemeistriks. Kuna ühtki sobilikku üleminekuklassi noorele polnud, tegi treener Tõnu Jurovski 

ettepaneku proovida jääpurjetamist. Ka siin oli edu kiire tulema, 1972 aasta kevadeks oli ta juba 

NSVL meistersportlane. Kahjuks katkes sporditee õpingute tõttu TRÜ-s. Tema eredaim 

olümpiaelamus pärineb TOP-st kui ta kiirustades põrkas kokku ühe härraga, hiljem selgus, et tegu oli 

ROK-i presidendi lord Michael Killanin´iga. Oli üks tele- ja raadiomeeste vahelise jalgpallimängu 

(22.09.1980) korraldajaid ja osalejaid, lõi raadiomeeste 3:1 võidumängus kaks väravat. Kes on see 

telestki tuntud nägu? 

 

 

45. Eesti sportlased on olümpiamängudel oma lipu all võisteldes üheteistkümnel korral jäänud 

esimesena medalita ehk neljandaks, kokku on selle „mõru pilli pidanud alla neelama“ 19 sportlast. 

Ühel atleedil on sedasi „vedanud“ lausa kaks korda. Nimetage see sportlane. 
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46. Nimetage tennisist, kes senini ainsana on võitnud üksikmängus nii kõik neli slämmi turniiri, ATP 

aastalõpuvõistluse kui ka olümpiakulla. 

 

47. Küsitav on võitnud kolm major turniiri, 1989 PGA Championshipi ning 1991 ja 1999 US Openi. 

Nagu piltidelt näha, riietus oli tal stiilne ja silmatorkav. 1999.a. hukkus lennuõnnetuses, olles 42-

aastane. Keda näete piltidel? 

 

48. Pildil olev daam tegi tippspordiga lõpparve 24-aastaselt. Oma lühikesel sporditeel vahetas TSIK-

is õppides edukalt ala. Loobuma sundis teda rahalise toetuse puudumine. Ometi on tegu aasta 

naissportlasega (viies koht MM-l). Spordiga on sina peal siiani, harrastab maastikuvibu, 2005. a. 

võitis EM-l koguni hõbeda. Ka disc-golf meeldib. Tema abikaasa on Pärnu Sadama 

korvpallimeeskonna mänedžer. Kes on pildil? 

 

49. Itaalia jalgpallimeistreid selgitatakse 1898 aastast. Vaid kolmel korral on tiitel viidud Roomast 

lõuna poole. Nimetage need kaks klubi, kes sellega hakkama on saanud. (1õige=1 punkt) 

 

50. Põhja-Iirimaa väikelinna Ballyclare’i edukaima sportlase suured pildid on linna peaväljaku kõrval. 

Tegemist on oma ala viimase kuue aasta maailmameistriga, temast rohkem selle alal MM-tiitleid 

keegi võitnud ei ole. Kellest jutt (kui olete sattunud seda ala Eurospordist vaatama, ei tohiks küsimus 

keeruline olla)? Selle aasta tiitlijahil jagab poole hooaja järel esikohta türklase Toprak Razgatlıoğluga. 

Kui nime ei tea, võib 1 punkti saada ka spordiala eest. Vihjeks veel niipalju, et küsitavaga sama 

perenimega rocki- ja bluusilegend (sünd. 1951) on mitmel korral esinenud ka Eestis (viimati 2017). 

   


