SPARTA SPORDIKILB (üksikmäng) 04.09.2021
Küsimused: Urmo Kallakas, Aivar Saar, Toomas Tarm

1. Täpselt meie jaanuaris ära jäänud mängu toimumise kuupäeval (9.jaanuar) sai saja aastaseks praegu vanim
elusolev olümpiavõitja, kes võitis olümpiamängudelt kokku 5 kulda, 3 hõbedat ja 2 pronksi. Seda tiitlit on ta
enda käes hoidnud 13.aprillist 2019, kui suri eelmine vanim olümpiavõitja Lydia Wideman. Kuna Tokyo
mängudel käis tema meenutamine läbi isegi avatseremoonialt, siis ehk on küsimus siiski piisavalt asjakohane
ka täna. Kes on see legendaarne olümpiavõitja?
2. Kolm Eesti kergejõustiklast on Teise maailmasõja järgselt osalenud ühtedel olümpiamängudel kahel
erineval kergejõustikudistsipliinil. Kaks neist on esindanud Eesti Vabariiki ja üks Nõukogude Liitu ning
nende sportlaste parimad kohad olümpiamängudelt on 8. 17. ja 38. Kes on need kergejõustiklased?
(2 õiget 1p).

3. Pildil on viiekordse Eesti meistri ja kahekordse Nõukogude
Liidu meistri nimeline roosisort. See kuldkollane sort aretati
küsitava mehe tuntuse tipul 1990ndate lõpus, kuigi tema
sportlikud saavutused jäid hoopis mitu kümnendit
varasemasse aega. Kelle järgi on see roosisort nime
saanud?

4. Itaalia meeste murdmaasuusa teatemeeskond võitis nii 1994. a Lillehammeri kui 2006. a Torino
taliolümpiatel teatesõitudes kuldmedalid. Mõlema võiduka meeskonna puhul oli tegemist väga kogenud
suusatajatest koosnevate tiimidega. Kes nendesse kahte Itaalia teatemeeskonda kuulunud sportlastest oli
võidu hetkel ainsana noorem kui 30-aastane?
5. Millise spordiala 10-12. septembril 2021 Pariisis toimuva EM finaalturniiri alagrupid?
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6. Kes on olümpiamängude ajaloos ainuke sportlane, kes on võitnud ühel päeval 4 kuldmedalit? Abistamiseks
ütleme ette, et nimetatud sündmus on toimunud taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajal ning see sportlane ei
ole Michael Phelps.
7. Küsime üle 350 000 elanikuga linna Põhja-Hispaanias, ajaloolises Vana-Kastiilia piirkonnas. Linna nimi võiks
olla tuttav jalgrattaspordi sõpradele, kuna just sealt algas mõni nädal tagasi 2021. aasta Hispaania velotuur
(Vuelta) ning linnaga sama nime kandvas provintsis iga-aastaselt sõidetava mägise velotuuri on 2015.
aastal võitnud Rein Taaramäe. Samuti on linna nimi käinud korduvalt läbi meie kossuveergudelt, kuna just
selle linna klubi võitis nii 2020. kui 2021. aastal korvpalli Euroopa Meistrite liiga ning sama klubi omab ka
Kristjan Kullamäe mängijaõigusi. Mis linn?

8. Võimalik, et pildil olev kiiruisutaja on hetkel maailma parim, kuna ta on tulnud kolmel viimasel korral

kiiruisutamise mitmevõistluse maailmameistriks. Olles hetkel veel 25-aastane, on tõenäoliselt sel kahe
olümpiamedali ja kahe üksikdistantsi MM-medali omanikul säravaid medaleid lisandumas veel ohtralt. Kes
on pildil?

9. Milline Tilburgis baseeruv jalgpalliklubi on oma nime saanud endise riigivalitseja järgi? Küsitav klubi lõpetas
2019-20 hooajal oma riigi meistrivõistlused viienda kohaga ning sel kevadel lõppenud hooajal 14. kohaga.
Näete ka klubi logo.
10. Kui 1988. a toimunud olümpiamängudel kuldmedali võitnud neliku kaks liiget olid Dmitri Neljubin ja
Arturas Kasputis, siis kes olid ülejäänud kaks? (1 õige 1p).
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11. Piltidel olevatel isikutel on saatuse tahtel samad ees- ja perekonnanimed. Noorem härra värvilisel pildil on
teeninud leiba spordiajakirjanikuna näiteks Eesti Päevalehes ja Postimehes, kuid viimasel ajal tegutsenud
peamiselt veebilehe Võrkpall24.ee peatoimetajana ning taskuhäälingute „Kuldne Geim“ ja
„Staadionijutud“ eestvedajana. Must-valgel pildil on omaaegne Eesti motosportlane, kes näiteks 1947.
aastal tuli Liidu meistrivõistlustel külgvankriga mootorrataste ringrajasõidus pronksile. Siiani korraldatakse
regulaarselt vana-mootorrataste täpsussõite tema nimelisele karikale. Kahe punkti saamiseks piisab õigest
perekonnanimest.

12. On üldiselt tunnustatud, et esimene inimene, kes saavutas sportvõimlemises olümpiamängudel täiusliku

skoori 10, oli Nadia Comaneci Montrealis rööbaspuude harjutuses. Tegelikult nähti hinnet 10
sportvõimlemises juba Pariisi mängudel 1924. aastal. Esiteks nähti 10,00 skoori risti hobust sooritatud
toenghüppel võitnud prantslase poolt, kuid samal päeval toimunud ühes teises distsipliinis saavutas
perfektse skoori 10 seitsmekümnest osalenud sportlasest koguni 22, misjärel medalistid määrati vastavalt
soorituse tegemiseks kulunud ajale. Millisel, tänaseks unustatud sportvõimlemise distsipliinil, nii juhtus?
13. Korduvalt on vastatud snuukri ühe vooru maksimaalse võimaliku skoori küsimusele. Mis on aga
maksimaalne punktisumma, mida on ühe vooruga võimalik saavutada, curlingus (inglise keeles: ühes
„end’is“)? Eeldatud on meeskondlikku või naiskondlikku võistlust, mitte segapaaride võistlust, kus
punktiarvestus on mõnevõrra erinev.
14. Kaunase Žalgirise korvpalliklubi peatreener on hetkel austerlane Martin Schiller, keda eelmisel hooajal
mitmes mälumängus on juba küsitud. Enamasti on klubi peatreener olnud ikka kohalik mees, samas
1993/94 hooajal oli Žalgirise peatreeneriks eestlane ning mõnevõrra hiljem oli sel ametipostil ka üks
lätlasest peatreener. Kes siis on ainuke lätlane, kes, küll vaid mõne kuu jagu, on saanud peatreenerina
juhendada oma naaberriigi kossuhiidu? Hetkel on küsitav leiba teenimas Ukrainas BC Kiievi peatreenerina.
15. Ühel jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril juhtus nii, et võitja riigi kõik väravad lõid ühe ja sama
klubi mängijad. Mis aastal nii juhtus ja mis klubi mängijad need olid?
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16. Millise taliala MK-sarjas teenis 2020/21 hooajal enim erinevaid Eesti sportlasi maailma karika punkte?
Talialade all mõtleme ikka taliolümpia kavaski olevaid spordialasid.

17. Kes on näinud möödunud aastal linastunud dokumentaalfilmi
Ragnar Klavanist, nägi, et Cagliari kodustaadionil on palju
elemente meenutamaks nende klubi ajaloo suurimat legendi, kes
Cagliari eest peetud 315. mängus lõi 164 väravat ning kandis
hiljem ka klubi presidendi rolli. Kes on see Euroopa meister ja
maailmameistrivõistluste hõbe ning Itaalia koondise aegade
edukaim väravakütt? Näete ka pilti.

18.
Pildil olev kaunis daam on Andrea Kaiser, Saksa teletäht, kelle
peamine tuntus on tulnud viimase kümnendi jooksul SAT1 kanalil peamiselt
DTMi ja muu motospordi võistluste ülekannete juhtimise tõttu. 2010-2013
oli Kaiser abielus Dortmundi Borussia keskväljamehe Lars Rickeniga, kuid
alates 2014 on ta abielus meile oluliselt tuttavama sporditähe, paljukordse
maailmameistriga. Kes on Andrea Kaiseri abikaasa, kellega tal on ka 2016.
aastal sündinud ühine poeg Tim?

19. Sakslanna Cornelia Pfohl on saanud hakkama millegi enneolematuga, kuna osales nii 2000. kui ka 2004.
aasta olümpiamängudel olles lapseootel (2004. a koguni 30. rasedusnädalal) ning et seda kõike veel vähe
oleks, võitis ta Sydneys ka pronksmedali. Mis spordialal Cornelia Pfohl sellise saavutusega hakkama sai?
Täienduseks võib öelda, et samal distsipliinil oli ta võitnud medali (seekord hõbeda) juba ka 1996. a
olümpiamängudel, siis küll ilma beebikõhuta.
20. Sellel algupäraselt rootsi keelest pärineval sõnal on eesti keeles vähemalt kuus eri tähendust. Üheks on
näiteks laht või lahesopp, samuti on ta ehitusalane termin. Kõige levinum tähendus on aga sagedane
sporditermin, mida kasutatakse väga paljudel spordialadel, mõne puhul rohkem (nt. jalgpall), mõne puhul
vähem (nt. kergejõustik). Mis sõnaga on tegu?
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21. Võrkpalli Balti liiga finaalturniiril (final four) osales tänavu aprillis 3 Eesti klubi ning 1 Läti klubi. Sellele Läti

klubile oli au finaalturniiril osaleda teist korda (esimene kord 2018), kuid finaali pole veel pääsetud. Mis
klubi sees siis oli? (Õige linna nimetamisest 2 punktiks piisab). Näete pildil ka klubi osalist logo (klubi nimi
on alt eemaldatud), kust läti keele oskamise korral võib saada olulist abi. Linna korvpalliklubi tipphetkedeks
on olnud Läti meistrivõistluste pronksmedalid 2014. ja 2015. aastast.

22. Parempoolsel pildil on mänguks valmis oma riigi kaks rekordinternatsionaali vastavalt 131 ja 115 mänguga.
Kes? (1 õige 1p)
23. Arvestades sisse Tokyo 2020, on Uganda võitnud olümpiamängudelt kokku 10 medalit. Neist 6 medalit,
sealhulgas kõik 3 kulda on saavutatud kergejõustikus. Ülejäänud 4 medalit on saavutatud aga ühel teisel
spordialal - millisel? Mainitud medalivõidud jäävad vahemikku 1968-1980.
24. 1991 aasta 23.augustil esimesena jälle tiitlivõistluste pjedestaalil sini-must-valget lippu lehvitada saanud
orienteeruja Sixten Silla isa Jaan Sild oli tõeline spordifänn. Poeg Sixtengi olevat saanud nime kuulsa Rootsi
suusataja (Sixten Jernberg) järgi, kes 1964 aasta OMil sõitis kulla võitnud Rootsi teateneliku teist vahetust.
Esimese vahetuse mehe Karl-Åke nime keegi poegadest ei saanud, aga kolmanda ja neljanda vahetuse
meeste järgi küll, vastavalt Janne ja Assar. Küsime nende Rootsi suusakuulsuste perekonnanimesid? Assaril
on lisaks olümpiavõidule ka kaks olümpiahõbedat ja MMidelt kaks kulda ja hõbe. Janne on ennast
spordiajalukku „kirjutanud” pigem Vasaloppeti 7-kordse võitjana, kui ta aastatel 1962-69 kaotas ainult 1967
aastal just Assarile. (1 õige 1 punkt).
25. Milline tuntud korporatsioon on alates 2002 aastast Austalian Openi peasponsor? Samuti on see firma

hetkel ka NBA põhihooaja MVP nimisponsor ning oli kolme viimasel hooajal jalgpalli Euroopa Liiga
nimisponsor (üks ja sama ettevõte).
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26. Pildil olevast kahest härrast küsime vasakpoolset, kes oli peamine
taustajõud parempoolse härra ja taustal olevat logo omava
võistkonna eduloos. Kes on see profispordi üks legendaarsemaid ja
edukamaid spordimanagere? Kui nimi ei meenu, siis võib 2 punkti
teenida ka kergejõustiku kahekordse euroopa meistri (2016, 2018),
kahekordse MMi medaliomaniku (2015, 2019) ja kolmes
olümpiafinaalis jooksnud sportlase nimetamisega.
27. Küsime riiki, mis on osalenud alates 1924 aastast kõikidel

suveolümpiamängudel, v.a 1980 aastal Moskvas. Taliolümpial on aga
osaletud ainult korra – 1998 a Naganos. Kokku on suvemängudelt
võidetud 2 kulda, 2 hõbedat ja 6 pronksi. Medalite hulgast leiab
näiteks kaks pronksmedalit korvpallis ning 4 medalit sõudmises. Selle
riigi poolt viimane võidetud medal pärineb Sydney mängudelt
jalgratta punktisõidust. Mõlemad olümpiavõidud on tulnud samal
spordialal. Mis riigiga on tegu?

28. Pildil on ainuke naisterahvas,
kes võitud Eesti meistritiitli
mõnes vormeliklassis? Juhtus
see 2013. aastal. Kellega on
tegu?

29. 2. juunil aastal 2001 toimus veel poolelioleval Lilleküla jalgpallistaadionil esimene rahvusvaheline
jalgpallimäng, mis kujunes üheks Eesti koondise legendaarseimaks kohtumiseks. MM-valiksarja mängus
mindi Andres Operi ja Indrek Zelinski väravatest kahel korral võimsa Hollandi koondise vastu juhtima, kuid
lõpuks võeti ikkagi vastu 2:4 kaotus. Küsime, et kes olid selle mängu kommentaatorid ETV-s, kelle hõiskeid
on hilisematel aastatel palju üle korratud? Üks siis põhikommentaatori ja teine nn eksperdi rollis. (1 õige
1p)

30. Keda kuulete laulmas? Tituleeritud mehe näol on tegemist nii olümpiavõitja, maailmameistri kui ka
euroopa meistriga. Vihjeks ehk ka niipalju, et videot näidates oleks küsimus liiga lihtne.
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TOKYO 2020 plokk
31. Tokyo olümpiamängude tennise meespaarismängus juhtus huvitav olukord, kus finaalis kohtusid sama riigi
meespaarid. Küsimegi, et mis riiki need neli finalisti esindasid? Võitja paari puhul ei olnud tegemist
kindlasti üllatusega, kuna tegu oli värskete Wimbledoni meespaarismängu võitjatega. Ka kaotajatest üks
pool oli tänavune Austraalia lahtiste meespaarismängu tiitliomanik, samas kui enamike jaoks kõige tuntum
tennisist on hoopis see neljas.

32. Pildil on viiekordne olümpiavõitja, kes oma esimese
olümpiakulla sai juba Rio de Janeiros. Tokyo olümpialt
aga lahkus küsitav koguni seitsme medaliga, tulles
neljakordseks olümpiavõitjaks ning lisaks sai 3 korda
seista ka poodiumi madalaimal astmel. 7 medaliga
kordas ta Nõukogude Liidu võimleja Maria
Gorohhovskaja saavutust Helsingi OM il – enim
olümpiamedaleid ühtedelt mängudelt naissportlase
poolt. Kes on see ajalugu korranud sportlanna?

33. Tokyo olümpiamängudel sai Dina Ellermannist esimene Eesti ratsutaja, kes olümpiamängudel osalenud.
Mitmelgi puhul märgiti eraldi osalejaks ka Ellermanni hobune. Kas mäletate, kuidas on Tokyos võistelnud
Dina Ellermanni hobuse nimi?

34. Tokyo OMi medalitabelis on päris lõpus, 83. kohal üks suur riik, kes sai 8 medalit - sama palju kui näiteks
medalitabelis 20. kohal olev Norra, aga kõik need medalid on pronksid! Kõik kaheksa medalit on
raskejõustikualadelt ja ühe erandiga kergematest kaaludes. Esindatud on peaaegu kõik raskejõustikualad poks, tõstmine, judo, maadlus ja karate. Rio mängudelt kogus riik 3 kuldmedalit, mis võideti poksis, tõstmises
ja ujumises. Mis riigiga on tegu?

35. Süüria tüdruk Hend Zaza oli 11-aastasena Tokyo mängude kõige noorem osaleja ning üldse viimase 50 aasta
noorim olümpialane. Küsime, et mis spordialal ta võistles? Huvitav on ka märkida, et sama spordiala kõige
vanemaks sportlaseks oli 58-aastane Xia Lian Ni. Kumbki mainitu siiski erilist edu ei saavutanud.
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36. Sõudmine on olnud pikka aega meie paraadala, järjepidevalt 90ndate algusest, kui esile kerkis Jüri Jaanson.
Kuid juba 1976.a Montreali OMil kuulus N Liidu koondisse koguni kolm Eesti sõudjat. Raul Arnemann võitis
Nõukogude Liidu neljases paatkonnas pronksmedali, aga kes olid kaks eestlast, kes esindasid Nõukogude
Liitu roolijata kahesel? Nad võitsid B-finaali ja kui poleks olnud poolfinaali ebaõnnestunud sõitu, oleksid
mehed paljude arvates olnud võimelised ka medalikohaks. Üks meestest võistles ka juba Mexico OMil 8 aasta
varem. (1 õige 1 punkt).
37. Kelle sportlikud saavutused on loetletud alljärgnevalt:
• 27.09.2014 – VIPide künnivõistluse võit Olustveres
• 2018. aasta Vansbrosimningen 3km ujumisvõistluse 6471. koht ajaga 2:58.41 kasutades peamiselt
koerastiili
• 2019. aasta Tartu maratoni viimane koht läbides selle puusuuskadel ajaga 9.56.01 ja sama aasta
Vasaloppeti läbimine ajaga 9:48.29
• globaalses telepildis talisportlikke liigutusi tegemas 2021. a juulis
38. Kui välja jätta Rasmus Mägi 17. koht, siis millisel individuaalsel olümpiaprogrammis oleval kergejõustiku
jooksualal on Eesti sportlase koht Euroopa kõigi aegade edetabelis kõrgeim? Tänase seisuga on see koht
60.
39. Soola suusasõprade haavadele.. 2006 aasta Torino taliolümpial sai Eesti kolm kuldmedalit ja suur
talispordiriik Norra vaid kaks kulda. Kas mäletate, kes võitsid Norrale Torino olümpialt kullad? Võitjad tulid
erinevatelt spordialadelt ning olid mõlemad võidetud individuaalsel distsipliinil.
40. Kes on see pildil olev 1951. aastal sündinud saami rahvusest hokimängija? Küsitav oli üks esimesi eurooplasi,
kes hakkas mängima NHLis, kus esindas 16 hooaega Toronto Maple Leafsi ja viimaseks jäänud hooajal ka
Detroit Red Wingsi. Tema näos on arm, mille sai hokit mängides, kui kaasmängija uisk tal üle näo käis ja
haava kinni õmblemiseks kulus üle 200 õmbluse. Oli oma aja üks hinnatumaid kaitsemehi ja ta käes on siiani
veel paljud Toronto klubi rekordid. Peale mängijakarjääri lõppu siirdus riideärisse, luues omanimelise firma
„...... Underwear”. Praegu toodab firma ka jalatseid ja saalihoki varustust.
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41. Millise spordiala ühe distsipliini alguslooga aastatel 1936-1937 on seotud
pildil olev ajaleht? Sellel distsipliinil toimuvad nii Euroopa- kui ka
maailmameistrivõistlused ning ka eestlastel on seal päris tihti tulnud
poodiumile astuda. Mis distsipliin see on? Õige spordiala eest anname ühe
punkti.

42. Pildil olev mees on 1978 aasta drafti esimene valik, Bahama kodakondne.
Olles ühtlasi esimene mitte USA kodanik, kes valiti draftis esimesena. Mängis
NBAs Portlandi, San Antonio ja Lakers eest. Viimasega tuli ka 1987 ja 1988 NBA
meistriks. Tema poeg valiti NBAsse 2011 aastal ja on kolmekordne NBA meister.
Mis on isa ja poja ühine perekonnanimi?

43. Jalgpalli Euroopa liigas mängitakse hooajast 2018-19 ühe firma palliga,
millise logo ja nime on oma pallil harjunud nägema pigem mõne teise
pallimängu harrastajad. Mis firma pall?

44. Snookeris on üliedukas sünniaasta 1975, sest sellel aastal sündinud mehed on võitnud kokku 13 MM tiitlit.
Neist kindlasti tuntuim, Ronnie O Sullivan, on võitnud kuus tiitlit, aga kes on teised kaks 1975. aastal
sündinud meest vastavalt nelja ja kolme MM-tiitliga, kes mängivad tipptasemel siiani? Üks meestest tuli
viimati maailmameistriks 2011. ja teine 2018. aastal. (1 õige 1 punkt).
45. Äsja lõppenud Tokyo mängude juba legendaarseks saanud meeste 400m tõkkejooksus juhtus mäletatavasti
sedasi, et püstitati nii maailma- kui ka Eesti rekord. Sama stsenaarium on olümpiamängude
kergejõustikuvõistlusel juhtunud ka kahel korral varem, kusjuures mõlemal korral on Eesti rekord taganud
koha esimese kaheksa hulgas. Mis aasta olümpiamängude millisel distsipliinil on ka varem nii juhtunud?
(kumbki õige aasta + distsipliin toob ühe punkti)
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46. Enamik meist teab Katari sportlast Nassir Al-Attiyah’i kui kolmekordset Dakari ralli võitjat ja omajagu ka
WRC karusellis tiirelnud meest. Mis spordialal on aga Al-Attiyah võitnud pronksmedali olümpiamängudelt?
47. Paarkümmend aastat tagasi tegid 800m
distantsil
ilma
kaks
Brasiilia
keskmaajooksjat. Nende kahe erineva
stiiliga jooksja (üks oli terav lõpumees,
teine kõva tempojooksja) kontos on
kokku 5 välistingimustes peetud
tiitlivõistluste
medalit,
sealhulgas
olümpiavõit. Näete ka meeste pilte,
kuidas on nende nimed?
48. Purjelaua võistlusklass ilmus olümpiapurjetamise programmi Los Angeleses 1984.
aastal. Omapärane on see, et neljadel esimestel olümpiamängudel muutus iga
kord kasutatav sõiduvahend kuni jäi veidi pikemaks ajaks alles Mistrali nimeline
purilaud. Millist nime aga kandis esimesel OMil kasutatud purilaud, mille nimi
viitab otsetõlkes hoopis teisele sõiduvahendile?
49. Teda võib pidada Erika Salumäe mantlipärijaks naiste trekisõidu sprindivõistlustel. Barcelonas ta kaotas
Salumäele poolfinaalis, kuid võitis sprindi kahel järgmisel olümpial Atlantas ja Sydneys. Kokku on tal 3
olümpiakulda ja arvukalt maailmameistritiitleid. Lõpetas karjääri peale Sydney OMi, hiljem olnud ka oma
riigi rattaföderatsiooni asepresident ja TV-kommentaator. Kes on see Erika Salumäe omaaegne konkurent?
50. Pildil on Eestis asuv motospordikeskus, kes ise kirjeldab ennast kui Põhjamaade suurim. Keskuses asuvad
nii kilomeetri pikkune kardirada (esiplaanil), maailmatasemel motokrossirada (tagaplaanil) kui tänavu
valminud Põhjamaade suurim sisekardihall (450m). Millisest, vähemalt kolme erineva olümpiavõitja
nimelisest külast me selle kompleksi leiame?
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51. Viimas(t)el kümnendi(te)l on Euroopa klubivuti tipus selge tendents, et klubiomanikeks on saanud
jõukatest riikidest pärit seltskonnad, kes mängijate üleostmistega proovivad edu saavutada. Rikaste Inglise,
Hispaania ja ka Prantsuse klubide kõrval on veidi vähem räägitud Itaalia klubidest, kus samuti viimasel ajal
mitmeid omanikevahetusi toimunud. Huvitaval kombel kuuluvad hetkel kuulsad AC Milan, AS Roma,
Fiorentina ja Parma klubid ühe ja sama riigi omanikele. Millise riigi? Bologna jalgpalliklubi kuulub hoopis
küsitava riigi naaberriigi päritolu omanikele, Milano Inter hiinlastele ning kõik ülejäänud Serie A klubid
endiselt itaallastele.

52. Kes on kaks eestlast, kes algaval hooajal asuvad mängima võrkpalli meeste Euroopa Meistrite liigas? Üks

neist saksa klubis Friedrichshafen ja teine Belgia klubis Roeselare. Esimene neist on mänginud juba nii
Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Belgia kui Kreeka klubides aga teisele mehele on see pärast sel kevadel
Tartu Bigbanki Eesti meistriks viimist alles esimeseks välisklubiks. (1 õige 1 punkt).

53. Käsipallis tulid Tokyos olümpiavõitjateks nii Prantsusmaa mehed kui ka naised. Korra olümpiamängude
ajaloos on veel ühel ja samal olümpial läinud mõlemad käsipalli kullad ühte ja samasse riiki. Mis aastal nii
juhtus ja mis riik sellega hakkama sai?

54. Pildil on kahekordne olümpiavõitja, viiekordne maailmameister
ning viie suurslaalomi väikse kristallgloobuse omanik. Kuidas on
tema nimi?

55. Millise olümpiaala terminid on muuhulgas kvart, kvint, remiis,
ripost, mulinee ja fint?
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56. Pildil oleval kahel mehel on pikkust kokku vaid 343 cm kuid seeeest võidetud ka 4 NBA pealtpaneku võistluse tiitlit. Küsime
neid kahte korvpallurit?

57. Kes oli see olümpia- ja maailmameistrivõistluste medalivõitja, kes katkestas 1987. aasta suvel Edwin Mosese
üle 9 aasta pikkuse võitude seeria 400m tõkkejooksudes, mis on kergejõustikuajaloo üks pikimaid? Kuni
tänavuse suveni oli küsitav ka juunioride maailmarekordi omanik. Küsitavast aasta vanem sama
perekonnanime kandev isik oli möödunud sügisel üks enimkajastatud persoone maailma meedias.

58. Selle olümpiaala esimeseks olümpiavõitjaks võiks pidada Šveitsi meeskonda aastast 1924, kuid esimeseks
individuaalseks olümpiavõitjaks tuli rootslane Klas Lestander aastal 1960. Eestil on sellelt alalt ka
tiitlivõistluse medal ning samuti ollakse olümpiamängudel regulaarselt esindatud oldud. Mis alast on jutt?
59. Viimasel ajal on jõudsalt arendatud Kääriku spordikeskust, eesmärgiks teha sellest Euroopa tipptasemel
multifunktsionaalne treeningkeskus. Küsime aga treening- ja tervisespordikeskust, kus on Eestis ülekaalukalt
kõige rohkem, üle 200 kilomeetri, erineva pikkusega tähistatud ja hooldatud jooksu-, suusa- ning matkaradu
ning samuti peetud juba aastaid mitmel spordialal erinevaid rahvusvahelisi ja kohaliku tähtsusega
spordivõistlusi. Milline spordikeskus?
60. Kuulete ja ka näete laulmas kahekordset olümpiavõitjat ja kahekordset maailmameistrit, kes korra võitnud
ka maailmakarika hooaja. Teatud vihjeid teel õigele vastusele võib otsida ka videost. Kes laulab?
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