SPORDIKILVA PAARISMÄNG 26.03.2022

Küsimused Ants Põldoja, Marko Siil

1.Novak Djokovic jättis ühe hea võimaluse slämmiturniiri võiduks ilmselt kasutamata 2020. aasta
US Openil, kui ta 4.ringis pärast oma servi kaotamist avasetis seisuks 5:6 lõi palli ootamatult
joonekohtuniku pihta, millele järgnes serblase diskvalifitseerimine. Küsime aga, kes oli tema
vastane, kelle hea tõrjegeim tegi maailma esinumbri nii närviliseks, et turniir tuli pooleli jätta?
Küsitava (sünd 1991), kes võitis muide Djokovici ka Tokyo OM-i pronksimängus, parim
edetabelikoht on olnud 10., hetkel on teises kümnes (peale tema TOP20 hulgas veel kolm
kaasmaalast), on mh Davis Cupi võitjameeskonna liige 2019. Slämmiturniiridel senini parimaks
tulemuseks ongi poolfinaalid US Openil 2017 ja 2020.
2. Selle ujumisdistsipliini esimene olümpiavõitja on Dick Roth (1964), viimane Chase Kalisz
(Tokyo 2020). Siiani on 15st kullast 9 võitnud USA esindajad, muudest võitjatest (ühe selle ala
mitteameeriklasest kahekordse kuldmedalisti jätame nimetamata) tuntuimad on ehk Alex Baumann
(1984) ja Kosuke Hagino (2016). Nimetage palun see ujumisala.
3. Selle eestlastelegi viimastel aastatel sümpatiseerima hakanud riigi meeste jalgpallikoondis on
FIFA edetabelis hetkel 132.kohal (Eesti 106.). OM-del on osaletud aastast 1964, kuid medaleid on
võidetud vaid 1980 Moskvas, kus jooksualadel saadi 2 hõbemedalit. Riigis on 60 milj elanikku,
maa-ala Eestist üle 20x suurem. Mis riik?
4. Küsime 2 Euroopa linna, mis on enim kordi (4) ja alati edutult kandideerinud tali OM
korraldajaks. Riikidest, kus linnad asuvad, on üks korraldanud 1 suveolümpia, teine aga 2
taliolümpiat. Üks küsitavatest linnadest kandideeris 1998, 2002, 2010 ja 2014 OM korraldajaks,
teine aga 1976, 2002, 2006 ja 2026 olümpiamängude läbiviijaks. Vihjeks niipalju, et mõlemad
linnad kirjutatakse 4 tähega, ühes neist on umbes 13 000, teises 35 000 elanikku.
5. Piltidel olevad Eesti kaksikvennad võitsid noorte taliolümpial 2020 Lausanne’s 2 medalit – kulla
ja pronksi. Mis on nende perekonnanimi? Kui nime ei tea, võib 1 punkti saada ka spordiala eest,
kus noorukitele medalid kaela riputati.
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6. Mõni nädal tagasi jõudis NBA 3 punkti tabavate visete arvult 3.kohale (Stephen Curry ja Ray
Alleni järel) korvpallur (sünd 1989), kes oma profikarjäärist on pikima aja (2012-2021) veetnud
Houston Rockets’is. Käesoleval hooajal on ta esindanud kahte võistkonda, kellest ühte peeti hooaja
alguses meistritiitli suurfavoriidiks, nüüd on ta esindamas aga tiimi, kes oma 3-st NBA tiitlist võitis
viimase 1983, alistades finaalis LA Lakersi 4:0. Olümpiavõitja 2012. Kes on see korvpallur?
7. Males loetakse esimeseks nö laps-suurmeistriks (GM) Bobby Fischerit, kes suurmeistri tiitli
saavutamisel 1958. aastal oli 15 aasta 6 kuu ja 1 päeva vanune. Kes oli aga maletaja, kes tema
rekordi üle lõi (olles Fischerist järgmine noorim GM)? See juhtus aastal 1991, kui küsitav sai
suurmeistriks vanuses 15 aastat 4 kuud ja 28 päeva. Ta pole kunagi olnud klassikalise male
maailmameister ega osalenud ka MM-tiitlimatšis, maailma reitingutabeli parim koht on olnud 8.,
kõrgeim reiting 2735. Maleolümpial saavutanud võistkondliku esikoha 1988 ja 1990. Tänaseks
tippmalest loobunud. Valiti 2021 male Kuulsuste Halli liikmeks. Vihjeks veel niipalju, et küsitavalt
lõi noorima GM rekordi 1994. aastal üle tema kaasmaalane, kes 2004 oli väga lähedal
maailmameistri tiitlile.
8. Soomlaste edukaimad alad suve OM-del on kergejõustik 114 ja maadlus 83 medaliga. Milline
spordiala on aga 3.kohal (25 medalit, 8+5+12)?
9. Küsitav (pildil) on Norra ainus naine, kes on tulnud kiiruisutamises olümpiavõitjaks (ta oli sel
olümpial ainuke oma riigi kuldmedalist, mõni päev varem 18-aastaseks saanuna). Kellest on jutt ja
millisel tali OM-l (aasta) see juhtus? 1 õige 1 punkt. Sama perekonnanime kannab ka lühikest aega
ühe sel sajandil Eesti pallimänguvõistkonna peatreeneriks olnud isik.

,
10. Selle jalgpalliklubide karikavõistluse viimane võitja oli 1992 Borac Banja Luka. Enim võite (6)
on Budapesti Vasase arvel. Võistluste algus 1927, riikidest edukaim olnud Ungari, kelle klubidel 16
tiitlit, Itaalia klubidel 11 võitu. Tuntumatest võitjatest võib nimetada AC Milani (1982) ja Viini
Austriat (1933, 1936). Nimetage palun see võistlus! Aastast 1976 toimub ka samanimeline igaaastane malevõistlus, kus osalejaks 10 Kesk-Euroopa riigi koondised.
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11. Eesti parimat noorsportlast on valitud aastast 2006. Kahel korral on juhtunud nii, et parim
noorsportlane valiti samal aastal ka Eesti parimaks sportlaseks. Nimetage need 2 tublit noort, kes
selle saavutusega on hakkama saanud (1 õige = 1 punkt)
12. Maailmas on vaid 3 tennisisti, kes on võitnud oma esimese üksikmängu kõigi nn Big Three
liikmete (R.Federer, R.Nadal, N.Djokovic) vastu. Kes on need kolm tennisemängijat (2 õiget 1 p)?
Vanim küsitavatest on Kesk-Euroopast (sünd 1978), olnud 2005 Davis Cupi finalist (võitis finaalis
Horvaatia vastu mõlemad üksikmängud, ent sellest ei piisanud), Hopman Cupi 2x võitja, parim
edetabelikoht 12., suure slämmi turniiridel jõudnud ühel korral poolfinaali (1999 French Open).
Teised kaks on ühe ja sama riigi esindajad. Edukaim neist (sünd 1981) on olnud 80 nädalat maailma
esinumber, võitnud üksikmängus 2 suure slämmi tiitlit.
Noorim (sünd 1995) on parimal juhul olnud maailma 13.reket, nüüd alles teise saja alguses
(COVIDi tõttu võttis pika mängupausi). Viimasel Australian Openil oli üks väheseid, kes võttis
sõna Djokovici toetuseks vaktsineerimisskandaali ajal. Suure slämmi turniiridel senini
üksikmängudes 2 veerandfinaali jõudmist, paarismängus võidetud kaasmaalasega (mitte koos
sellega, keda vastuseks ootame) ka üks hiljutine Grand Slam tiitel.

13. 2019 toimunud suusaalade Seefeldi MM-l osutusid lisaks kahele eestlasele ja Poltoraninile
dopingupatusteks ka kaks kohalikku murdmaameest. Palun nimetage need (üks neist esines
hiljuti avaliku patukahetsusavaldusega, mis ka meie ajakirjanduses kajastamist leidis) – 1 õige 1
punkt.
14. Küsime Kiviõlist pärit vendade perekonnanime. Vihjeks, et vendade perekonnanimega sama
eesnime kandis käesoleva aasta alguse seisuga 249 inimest Eestis.
1951 sündinud vanem veli oli kõva laskesuusataja, võitis 1972 juunioride MM-il 3 x 7,5 km
teatesõidus hõbeda. NL-i mv-tel oli 1975 teatesõidus hõbeda ja 1974 25 km patrullsuusatamises
pronksi võitjaid. Eesti mv-tel võitis 1970–82 individuaalselt 10 kulda, 3 hõbedat ja 1 pronksi ning
teatevõistluses 4 kulda, 1 hõbeda ja 1 pronksi.
1953 sündinud noorem vend oli aga edukas tõstja ja kulturist. 1978 tõukamises (kehakaalus 100 kg;
212,5) NL-i meister. Püstitanud (100 kg) 15 Eesti rekordit: rebimises 3, tõukamises 8 ja summas 4.
Isiklik rekord 382,5 (162,5 + 220). Pärast käevigastust hakkas harrastama kulturismi, tuli 1990 EMil kehakaalus 90 kg ja võistkonnaharjutuses Euroopa meistriks, 1991 võitis EM-il hõbeda. Pärast
pikka võistluspausi osales 59-aastasena (2013) Eesti mv-tel ja võitis pronksi.
15. Piltidelt leiate Ukraina edukaimad NBA ja NHL mängijad, kahekordsed tiitliomanikud.
Vasakpoolne võitis mõlemad tiitlid Los Angeles Lakersiga (2001, 2002), parempoolne aga Stanley
Cupi 2004 Tampa Bay Lightningu (lüües 7.finaalmängus TBL mõlemad väravad) ja 2009 Pittsburgh
Penguinsi ridades. Ühe eesnimi on Stanislav, teisel Ruslan. Nimetage palun 2 perekonnanime. 1
õige 1 punkt
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16. Nad pole isegi samast riigist ja pole võistelnud samal olümpial, aga kokku on neil kümme kulda.
Igal juhul ühe nimi peaks viima ka teiseni. Kellega on tegemist (kaks nime)?

17. Ilmselt spordisõbrad teavad neid paiku, kuid küsime hoopis, millisesse linna tuleks sõita, et
vaadata Talence'i kümnevõistlust või Villeurbanne'i Asveli korvpallimänge? Talence ja Villeurbanne
ei ole linnad, vaid linnaosad. Vastuseks on kaks erinevat linna.
18. Ta ei mänginud korvpalli 17. eluaastani, kuni Saksa turist avastas Roheneemesaartel reisil olles
pika noormehe, kes seejärel alustas karjääri Gran Canaria noortemeeskonnas. Ta on kahel hooajal
mänginud NBA-s, aga saanud tuntuks eelkõige Euroliiga ühe parema kaitsemängijana. Kes?
19. Küsime ühte levinud perekonnanime.
• õde-vend, kes on talialadelt võitnud kokku olümpiamedaleid 2+2+1;
• vormelisõitja, kes on võitnud kümme etappi, F-1 hooaja kokkuvõttes parim koht kolmas
(1988 ja 1994);
• jalgpallur, kes on EM-hõbe ja 18-st koondiseväravast kolm löönud Eestile (1998 ja 1999);
• USA tõstja, juut, olümpialt kuld ja kaks hõbedat (1956-64)
20. Snuukri noorim maailmameister oli võidu hetkel 21 aastat ja 106 päeva vana. Võitnud on ta
rohkem kui ühe korra ja oma viimase MM-tiitli teenis praeguseks kolmekordse maailmameistri
Mark Williamsi üle. Kes on see mees?

SPORDIKILVA PAARISMÄNG 26.03.2022

Küsimused Ants Põldoja, Marko Siil

21. Tänavuse ameerika jalgpalli profiliiga finaali ehk Super Bowli kasulikumaks mängijaks valiti
Los Angeles Ramsi püüdja (wide receiver) Cooper ...., kelle perekonnanimi on üsna eestipärane,
ehkki meil on sellise perenimega inimesi üpris vähe. Kui selles neljatähelises nimes muuta ainsat
vokaali, saame näiteks ühe Eesti olümpiavõitja või palju Eesti rekordeid püstitanud kergejõustiklase,
kes tuli ka NSV Liidu koondises Euroopa meistriks. Küsime siiski, mis on ameerika jalgpalluri
perekonnanimi?

22. Praegu on golfi maailma edetabeli esikolmikus kaks eurooplast. Neist hispaanlane juhib
edetabelit pärast mulluse US Openi võitmist. Ta olnuks ka Tokyo olümpial favoriit, aga haigestus
kummaliselt koroonaviirusesse, sest positiivsed ja negatiivsed testid päeva kaupa vaheldusid.
Norralane oli oktoobris maailma 15., kuid on seejärel kaheksa võistluse jooksul saanud kolm
esikohta, 2. koha jagamise ja kaks 4. koha jagamist, millega tõusis maailma kolmandaks. Kuid
suurvõistlustel (Majors) on parim koht 12. Milline nimi on hispaanlasel ja milline norralasel? 1
õige = 1 punkt
23. Just teda (sündinud 1991) võiks pidada viimase tosina aasta parimaks naishokimängijaks, sest
ta on visanud võiduvärava kolmes olümpiafinaalis (2010, 2014, 2022) ja ka 2021. aasta MMvõistlustel. Ta on võitnud naiste jäähoki profiliigas kaks tiitlit ja kolm korda tunnistatud
väärtuslikemaks mängijaks. Pekingi olümpia avamisel kandis ta Kanada lippu. Kes?
24. Milliste Euroliiga korvpalliklubide logodel on kujutatud elusolendit, ühel neist küll ainult pea?
Lisame vihjena, et linnu pildiga logol on kustutatud klubi nimi kirjutatud kollase värviga. 1 õige 1
punkt

25. Tegemist on ca 25 000 elanikuga linnaga USA Rhode Islandi osariigis mere ääres. Üks
vanemaid Ameerikas, asutatud 1639. Spordis on see linn tuntud tennise ja purjetamise kaudu. Seal
mängiti US Openit aastatel 1881-1914, praegu asub seal Tennise Kuulsuste hall ja ATP turniiri
peetakse juuli keskel Wimbledoni järgsel nädalal. See on ainus muruväljaku turniir väljaspool
Euroopat. Purjetamise America's Cup startis linna sadamast aastatel 1930-1983. Just seal katkestas
Australia II John Bertrandi juhtimisel ameeriklaste võiduseeria. Mis linn?
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26. 2020 suvel kui alguse sai liikumine Black Lives Matter, tõstis Austraalia malehuviline,
majandustegelane John Adams Sydney riikliku raadio ABC kanalil üles küsimuse, kas male pole
mitte rassistlik mäng, kuna alati alustavad partiid valged. Selle peale tviitis irooniliselt Garri
Kasparov: "Kui sa muretsed selle pärast, et malemäng on rassistlik, siis jätka parem ....., kus alati
alustavad mustad". Millist lauamängu soovitas Kasparov Adamsil mängida?
27. Viimase kümne aasta jooksul on Eesti tennisistid tulnud kahel korral Euroopa meistriks kuni 16aastaste paarismängus - 2011. aastal Anett Kontaveit ja Tatjana Vorobjova ning 2014. aastal kaks
noormeest, keda nüüd küsimegi. Mõlemad noormehed kuulusid maailma juunioride edetabeli 50
parema sekka ja nii võis loota, et tänaseks on vähemalt üks neist maailma 200-300 parema seas, aga
tegelikult "virelevad" nad 1100.-1200. koha lähistel. Tõsi, üks neist õpib USA-s ja saab seetõttu
harvemini ITF-i turniiridel kaasa teha, kuid 2021 augusti algul jõudis Pärnus esmakordselt finaali.
Vihjeks võib lisada, et tema samanimeline vanaisa oli olümpiaujuja. Kes on need kaks tennisisti?
28. Lõppenud taliolümpial võisime näha paljusid suusahüppajaid võistlemas just selle firma
suuskadel. See Sloveenia firma, mis kannab asutaja Peter ...... perekonnanime, tuli 2006. aastal
turule hüppesuuskade kannasidemete tootjana ja 2012. aastaks umbes pooled suusahüppajad
kasutasid nende toodangut. Kui aga 2016. aastal teine Sloveenia suusatootja lõpetas tegevuse, võttis
uus firma tema äri üle. Mis nime kannab see üpris värske suusahüppevarustuse tootja?
29. See kena 24-aastane neiu (fotol) on meie Erika Salumäe üks mantlipärijaid, kuid mitte täielikult
– olümpiavõitjaks ta Tokyos ei tulnud (neljas koht sprindis, hõbe paarissprindis koos Lea
Fridrichiga). Ent ta on viiekordne maailmameister ja enamik sprindivõistlusi ta viimasel ajal võidab.
Kes?

30. Seoses Ukraina sõjaga hakkasid Venemaa profiklubid välismaalastest tühjenema, see saatus
tabas loomulikult ka CSKA korvpallimeeskonda. Paljud lahkunutest on juba leidnud uued klubid,
aga üks endine „armeelane“ siirdus koguni NBA liidermeeskonna Phoenix Sunsi ridadesse. Kes oli
see eurooplasest korvpallur, oma maa koondise kindel liider (parempoolne pilt)?
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31. Eesti oli nõukogude ajal üks tugevamaid liiduvabariike orienteerumises, mille tunnistuseks on
näiteks NL meistritiitel meeste teatejooksus aastal 1982, kui kullale tulid Kalle Luuk, Nikolai
Järveoja, Arvo Kivikas ja veel üks mees, keda küsimegi. Ta on ka kaks korda (1976 ja 1979)
võitnud individuaalselt NSV Liidu esivõistlused, mida tollal meistrivõistlusteks ei nimetatud (mh
oli 1976 NSV Liidu edetabeli esimene). Eestis on ta orienteerumisjooksus ja suusaorienteerumises
saanud 31 medalit, neist 14 kulda. 1985–90 ENSV Ülemnõukogu liige. Üsna suure erandina ala
tegijate seas on ta sündinud Tallinnas (1950). Kes?
32. Milline aasta? ± 1 a = 1 punkt
• Jack Crawford oli esimese tennisistina lähedal suurele slämmile, kuid pärast kolme võitu sai
õnnetu finaalikaotuse US Openil 2:1 eduseisust, kui astmarohud olid ta muutnud uimaseks;
• USA võitis esimest korda jäähoki MM-võistlused;
• Eesti kaotas Rootsile jalgpalli MM-valikmängus 2:6;
• sündisid Rein Kirsipuu, Uno Palu, Aleksander Tšutšelov, Garrincha, Just Fontaine.
33. Taliolümpiaga seoses küsime, kes sai 1964 Innsbruckis meie esimese taliolümpiavõitja Ants
Antsoni järel 1500 meetris hõbemedali. Tema medalid olümpiatel on 1+3+0 (kolmelt erinevalt
distantsilt) ja kaks korda (1966, 1967) tuli ta mitmevõistluse maailmameistriks. On hoidnud
perioodil 1969-71 enda nimel samaaegselt maailmarekordeid 1500, 5000 ja 10 000 m distantsil. Kes
on see kiiruisutaja?
34. Kes oli esimene ujuja, kes ühel olümpial võitis neli kuldmedalit?
35. Küsime piltidel olevate Alinade perekonnanimesid. Vasakpoolne on käsipalli Eesti viimaste
aastate parim (sünd 1997), parempoolsel fotol on aga 1960-80ndatel Eesti tippu kuulunud naine
(sünd 1949), kes valitud ka XX sajandi Eesti sümboolsesse koondisesse. Vanema naisterahva tänane
perenimi erinev noorema omast vaid ühe tähe võrra, kuid meid huvitab tema varasem perenimi,
mille all ta spordis kuulsust teenis, mis suguluskeelest tõlkides tähendab suurt metslooma. Ehk et
küsime tänase tippmängija perenime ja tema eelkäija neiupõlvenime. 1 õige = 1 punkt
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36. Mis linn?
• Selle linna naiskond ja meeskond on võitnud korvpalli Euroliiga või selle eelkäija meistrite
karikasarja.
• Võõrustatud on nii jäähoki (2x) kui ka saalihoki MM-võistlusi, korvpalli EM-võistlusi, aga
ka Eurovisiooni lauluvõistlust.
• 1991. aastast alates joostakse selle linna maratoni, mille raames on poolmaratoni võitnud ka
Pavel Loskutov (2008).
• Linna viimase kümnendi edukaim talisportlane on kuuekordne maailmameister ja 12-kordne
Euroopa meister, aga olümpial piirdunud kahe hõbemedaliga.
• Alates 1582. aastast on linn kuulunud kuue erineva riigi koosseisu.
37. Eelmisel nädalal Belgradis toimunud kergejõustiku sise MM-i valguses küsime sportlast, kes on
olnud neil võistlustel kõige edukam (7+1+1). Häid tulemusi saavutas küsitav ka välitingimustes,
saades OM-delt 1 kulla ja 1 pronksi ning MM-delt oli medalisaak veelgi rikkalikum – 3+1+1. Kõik
oma medalid võitis ta ühel alal. Kellest on jutt?
38. Täna 41-aastaseks saav ründaja on tulnud 3x maailmameistriks, võitnud enim kordi Gagarini
karika – 5x (2009, 2010, 2014, 2016, 2018). Esindanud aastast 2001 vaid Kaasani Ak Barsi ja
lühikest aega (2013-17) ka Magnitogorski Metallurgi, NHL-i draftis pole kunagi olnud valitud.
2017 ähvardasid tema karjääri lõpetada dopinguproovist leitud pseudoefedriin ja hüdroklorotiasiid,
millele järgnes 2-aastane võistluskeeld. Kohus leidis, et küsitav ei tarvitanud dopingut teadlikult
ning IIHF lühendas seepeale tema mängukeelu 6 kuule. Mängijakarjäär sai jätkuda. Küll teatas ta
käesoleva hooaja alguses, et 2022 kevadel lõpetab. Kes on see pika karjääriga hokimängija?

39. Teadupärast oli esimestel olümpiamängudel Ateenas 1896 lisaks madruste ujumisele kavas 3
meeste vabaujumise ala,. Küsimus: nimetage palun nende kolme vabaujumise distantsi pikkused
meetrites kokku! ± 200m = 1 punkt
40. Murdmaasuusataja Johann Mühlegg oli edukam Hispaania eest võisteldes, aga teame, mis oli
selle põhjus – igatahes Salt Lake City kolmest kullast jäi ta ilma. Kuid küsime seda, et milline oli
Mühleggi parim individuaalne koht olümpial Saksamaa eest võisteldes? Ta sai sama koha 1992.
ja 1998. aastal 50 km distantsil. Ühega eksimine annab punkti.
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41. Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni ametlikul veebilehel www.fis-ski.com on mh välja toodud
mõnede suusaalade paremusjärjestus tootjate seas (Brand Standing), st millise firma suuskadel on
kõige enam maailma karika punkte teenitud. Üks tuntud suusavarustuse firmadest oli lõppenud
hooajal 2021/2022 esikolmikus nii murdmaasuusatamise kui ka mäesuusatamise brändide hulgas,
kummagi ala puhul küll mitte esikohal. Nimetage see mitmekülgne talispordivarustuse tootja.

42. 1984 Sarajevo OM-l oli kiiruisutamise meeste 5000 meetri ja 10 000 meetri distantsidel esimese
ja teise koha vahe üliväike – kui 5000 meetris edestas võitja teiseks jäänut 2 sajandikuga, siis 10
kilomeetri puhul oli vahe kahe parema osas 5 sajandikku. Kes olid need 2 kiiruisutajat, kes pidid
samal OM-l leppima nii valusa kaotuse kui nautisid ka magusat võitu? 1 õige = 1 punkt
43. Küsime iluuisutajat, kes võitis 2013-2019 seitse järjestikust EM tiitlit. OM-l sai vaid ühe
pronksi (2018), MM-del läks paremini – 4 medalit (2+0+2). Selle riigi esindajad polegi muid
medaleid iluuisutamise tiitlivõistlustelt saanud, seega oli neile suhteliselt edukas 2022 EM Tallinnas,
kus jäätantsus saavutati 4. ja 6.koht. Kellest jutt?
44. Küsitav on ainuke kergejõustiklane, kes võitnud olümpiamängudel medali nii 800 meetri
jooksus kui ka 5000 meetri jooksus. Kes on see mitmekülgne jooksumees? Siin mõned tema
isiklikud rekordid: 800 m – 1.43,86; 1500 m – 3.29,46; 5000 m – 12.58,39, 10 000 m – 27.26,11.
45. Piltidel on naaberriikide edukaimad olümpiasportlased. Meesterahva saldoks jäi
olümpiamängudelt 5 medalit – 2 + 2 + 1 (1996-2012). Naisel on senini võidetud olümpiamedaleid 3
(2+1+0). Keda küsime? 1 õige = 1 punkt Vihjeks niipalju, et meesterahvas on abielus leedulannaga
ning naise abikaasa on prantslane.
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46. Ameeriklane Steve Scott (1500 m jooksu MM-hõbe 1983) pani 1979. aastal aluse ühele
kombineeritud spordialale, kui saavutas tulemuse 29.33 ja 95 – sellised arvud. Kuidas
nimetatakse seda uut ala, mis nõuab oskusi/võimeid kahel OM programmi kuuluval spordialal?
47. Kõigile on teada õed Williamsid, kes on tennises võitnud palju suure slämmi turniire. Aga
koguni kolm õdede paari on tulnud noorte slämmiturniiri tšempioniks. Kõigepealt saavutasid selle
möödunud sajandil Bulgaaria õed Katerina ja Magdalena Maleeva, aga käesoleval sajandil on
samaga hakkama saanud õed naaberriikidest. Keegi neist neljast pole võitnud täiskasvanute
slämmiturniiri, ehkki kummastki paarist üks õde on mänginud finaalis. Lõunapoolsema riigi õed on
kaksikud, põhjapoolsemast riigist on senini olnud edukam vanem õde (praegu 33), kes on karjääri
lõpetanud, aga noorem õde (31) veel üritab, kuid edetabeli esisajasse ei kuulu. Mõlemal riigil on
olemas suure slämmi tiitel, lõunapoolsemal lausa väga palju. Palun nimetage 2 perekonnanime. 1
õige annab 1 punkti
48. Fotodel on viimase taliolümpia edukaimad uisutajad (taaskord!!). Küsitavatest üks oli edukaim
kiiruisutaja (medalid 3+1+0) ja teine parim lühirajauisutamises (2+1+1). Nad esindasid sama riiki ja
nende nimed algavad sarnaselt, lõpuosa on siiski erinev. Kes on need 2 uisutajat?

49. Küsimus tehnikaspordist: kes on autoralli maailmameistriks tulnud kõige nooremana (27
aastat 109 päeva) ja kes on olnud vanim tiitlivõitja (41 aastat 183 päeva)? Kummalgi on see
ainuke tiitel. 1 õige 1 punkt
50. Pildi on üks meie tulevikulootusi, kes 2022 noorte Balti võistkondlikel meistrivõistlustel
Valmieras saavutas suurepärase tulemuse. Kes?

