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Küsimused: Illar Tõnisson



I PLOKK



1. Algselt ühes teises kohas toimuma pidanud spordimängu alustuseks teeb
oma etteaste David O´Leary, kes kõmmutas just nii 1990. aasta jalgpalli
MM-i kaheksandikfinaali penaltiseerias vastaste võrku otsustava penalti,
kindlustades iirlastele pääsu veerandfinaali, kuhu Iirimaa pole ei varem ega
hiljem jõudnud. Paar aastat tagasi valisid iirlased tolle O´Leary penalti oma
riigi spordiajaloo kõige tähtsamaks hetkeks (Ireland´s greatest sporting
moment) ja ilmselt on tegemist ka tuntuima sooritusega, mida O´Leary
nime kandvad kodanikud spordis korda on suutnud saata.

Millise koondise väravavõrku O´Leary selle pendla lõi?



2. Ühel spordialal tuli tänavu meeste kõrval maailmameistriks ka kuus
naist, kellest juuresolevatele piltidele on mahtunud viis.

Kes on ainsana puudu?



3. Küsitav ettevõte on oma nime saanud kahe mehe järgi, kellest üks on
Eesti Jalgratturite Liidu president ja teine paljukordne suurvõistluste
medaliomanik avamerepurjetamises ORC võistlusklassis.

Milline ettevõte?



4. Kui reastada Aafrika riigid 
olümpiamängudel läbi aegade võidetud 
kuldmedalite järgi (võrdse kuldmedalite 
arvu juures vaadatakse hõbedate arvu 
jne), siis on pingerea üheksast 
esimesest riigist kaheksal kõige 
edukamaks medalialaks olümpial olnud 
kergejõustik. Neljandale kohale 
platseerub aga riik, mis oma 32 
olümpiamedalist pole kergejõustikus 
võitnud mitte ühtegi.

Milline riik ja mis on olnud selle riigi 
kõige edukam olümpiaala? 

(NB! Kaheosaline küsimus)



5. Kõik nähtavad spordiareenid asuvad linnas, mille võistkonnad on Põhja-
Ameerika peamistes profiliigades olnud väga edukad: ameerika jalgpalli
võistkonnal on ette näidata 6 Superbowli võitu, pesapalliesindusel 5
Maailmaliiga võitu ja hokiklubil 5 Stanley karikat. Selle teeb veelgi
märkimisväärsemaks asjaolu, et küsitavas linnas elab USA mõistes
„kõigest“ 300 000 elanikku ning oma osariigis pole ta sugugi suurim linn.

Milline linn?



6. Kui stardijoonele panna maailma parimatega mehitatud ühesüst ja
neljakanuu, siis kumb on kiirem, lähtudes aerutamise kehtivatest
maailmarekorditest (võrreldavaid rekordeid fikseeritakse 200, 500 ja
1000 meetri distantsil)?



I PLOKI VASTUSED:

1. Rumeenia

2. Michaela Shiffrin (piltidel mäesuusatamise 
maailmameistrid 2019)

3. Rand & Tuulberg (piltidel Raivo Rand ja Aivar Tuulberg)

4. Egiptus; tõstmine

5. Pittsburgh (Pirates; Steelers; Penguins)

6. neljakanuu on kiirem (MR vastavalt 200 m – 32.753; 500 m 
– 1:29.155; 1000 m – 3:10.701; ühesüst 200 m – 33.380; 
500 m -1:35.149; 1000 m – 3:21.890)



II PLOKK



7. CNN-i spordiportaal avaldab üsna sagedasti ja seda asjakohaselt
täiendades nähtavat graafikut, illustreerimaks kolme sportlase seniseid
saavutusi.

Kelle saavutused on välja toodud kõige alumisel real?

?  



8. Vasakpoolsel pildil on hilisem superstaar Larry Bird (nr 33) tegemas
korvpalliliigas NBA oma debüütmängu. Samas 12. oktoobril 1979
Houston Rocketsi vastu toimunud mängus tegi ajalugu ka tema
meeskonnakaaslane Chris Ford (nr 42), saades hakkama NBA esimese
eduka ….. Millega?



9. Nähtav kuju asub linnas, mis seostub Eesti
spordisõbrale eelkõige hoopis muude
aladega kui jalgpall ja kust Eesti sportlane on
ka ühe ajaloolise tiitli võitnud. Ometi on
sellest linnast pärit oma riigi läbi aegade
parim jalgpallur, kes pidanud oma rahvus-
koondise eest kõige rohkem mänge (137) kui
löönud ka kõige rohkem väravaid (32). Talle
ongi nähtav kuju pühendatud.

Kelle kuju näete ja millises linnas see asub?

(NB! Kaheosaline küsimus)



10. Näete stiilinäiteid kotikestest, kuhu ühe spordiala kohtunik saab
väljakule minnes ära paigutada oma tööks vajaliku kaardipaketi.

Millise spordiala kohtunik taolisi kaarte vajab?



11. Piltidel olev eksmaailmameister peab ise oma golfikarjääri tähtsaimaks
turniiriks 1988. aasta Australian Open´it. Hilisemas elus on ta pidanud
aastaid golfiklubi ja astunud mitmes golfiväljaandes üles golfi
populariseerijana.

Kes on piltidel? 



12. Spordiajaloolaste (tervitused Kalle Voolaidile ☺) hinnangul olid
tähtsaimaks enne II maailmasõda toimunud talispordivõistlusteks Eestis
1938. aasta Euroopa meistrivõistlused – või tollase nimega esivõistlused –
jääpurjetamises.

Millise nimega veekogul need võistlused aset leidsid?



II PLOKI VASTUSED:

7. Novak Djokovic (ülemisel real Roger Federeri ja keskmisel 
real Rafael Nadali Suure Slämmi turniirivõidud)

8. kolmepunktivise

9. Jari Litmanen; Lahti

10. maahoki

11. Nigel Mansell (F1 maailmameister 1992)

12. Ülemiste järvel



III PLOKK



13. Dakari ralli toimub juba alates 1979. aastast, aga alles tänavu ehk
40. rallil peeti kogu ralli esmakordselt ainult ühe riigi piirides.

Millises riigis see ajalooline ralli toimus?

Ehk on vastamisel abi ka videokaadritest.



14. Eesti võrkpallimeeskonna saldoks EM-finaalturniiridelt oli enne
tänavuse finaalturniiri algust 14 mängu ja 2 võitu. Kokku on senisel
neljal finaalturniiril võidetud 15 geimi ja saadud 1057 punkti.

Millise riigi koondise vastu on eestlased kogunud nii enim geimivõite
(4) kui saanud ka kõige rohkem punkte (198)?



15. Nähtav pressifoto pärineb 19. juulist 
1919, mees sündmuste keskmes on 
Eugene Christophe ning tegemist on 
millegi esmaesitlusega maailmas, mille 
100. sünnipäeva oli seetõttu põhjust 
tänavu samal spordiüritusel tähistada.

Millest on jutt?



16. Millise kahe sportlase nimed sobivad küsimärkide asemele

(küsimus puudutab ainult individuaalasid)?

1992 Albertville – ALLAR LEVANDI 2004 Ateena – JÜRI JAANSON

1992 Barcelona – ERIKA SALUMÄE 2006 Torino – KRISTINA ŠMIGUN

1994 Lillehammer - AGO MARKVARDT 2008 Peking – GERD KANTER

1996 Atlanta – ERIKA SALUMÄE & 2010 Vancouver – KRISTINA ŠMIGUN

ERKI NOOL 2012 London – HEIKI NABI

1998 Nagano – JAAK MAE 2014 Sotśi - ???

2000 Sydney – ERKI NOOL 2016 Rio de Janeiro - ???

2002 Salt Lake City – ANDRUS VEERPALU 2018 Pyeongchang – SASKIA ALUSALU



17. Korduma hakanud mälumänguküsimusele, milline NHL-i praegustest
klubidest on liigas mänginud kõige kauem ilma Stanley karikat võitmata, sai
aktiivne mälumängur eelnevatel hooaegadel pikemalt mõtlemata
vastuselehele St. Louis Blues´i kirja panna.

Millise kahe alates 1970. aastast NHL-is mängiva klubi nimed tuleb selle
küsimuse vastuseks aga kirjutada nüüd, pärast seda kui Blues kevadel oma
karika kätte sai? Vihjeks olgu öeldud, et üks neist on Kanadast ja teine USA-st.



18. Cristiano Ronaldo, tuntud kui CR7, ei mänginud oma esimesel kahel
suurturniiril koondise eest (EM 2004, MM 2006) üldsegi mitte numbri
all 7, sest selle numbriga vorm oli juba Luis Figo seljas.

Millise numbri all mängis nendel turniiridel Ronaldo?



III PLOKI VASTUSED:

13. Peruu

14. Serbia (nii 2015 kui 2017 kaotati Serbiale 2:3)

15. kollane liidrisärk

16. Viktor Romanenkov; Martin Kupper

17. Vancouver Canucks; Buffalo Sabres

18. number 17



IV PLOKK



19. Näete osa David Gray fotost, mida nomineeriti tänavustel maailma
parimate pressifotode tunnustamisel spordifotode kategoorias teise
kohaga.

Kes on fotol?



20. Kõrval olev väljavõte pärineb Eesti 
Spordilehe eriväljaandest 22. aprillist 
1926 (NB!), meenutajaks omaaegne 
maailmameister Gustav Vaher (Vahar).

Kes armastas keda treeningutel 
püksirihmaga nüpeldada?

(NB! kaheosaline küsimus)



21. Piltidel on Ester Ledecka, kes võitis seni viimase 
sportlasena ühtedel olümpiamängudel kulla kahelt erinevalt 
spordialalt. Talimängudel on peale tema sellega hakkama 
saanud üksnes norralased Thorleif Haug ja Johan 
Grottumsbraten, kes pälvisid vastavalt 1924. ja 1928. aastal 
kuldmedali nii murdmaasuusatamises kui kahevõistluses. 
Üldse on sellise duubli olümpiamängudel teinud 10 sportlast: 
lisaks eelnimetatutele on kaks neist veel sakslane Carl 
Schumann, kes tuli 1896 Ateenas olümpiavõitjaks 
võimlemises ja maadluses ning ameeriklane Morris Kirksey, 
kes võidutses 1920 Antverpenis kergejõustikus ja ragbis. 
Tervenisti viis sportlast on aga sarnase duubli teinud ühtede 
ja samade spordialade kombinatsioonis. 

Millisest kahest spordialast koosneb see populaarseim 
kombinatsioon ühtedel mängudel kahel erineval spordialal 
olümpiavõitjaks tulemiseks?



22. Tänavust kergejõustikuhooaega alustati seisus, kus ainult üks Eesti
kehtivatest staadionialade meeste kergejõustikurekorditest olümpiaalal
oli püstitatud Eestis. See rekord on püstitatud pildil oleval staadionil
(tõsi, rekordi püstitamise ajal oli staadion veel renoveerimata ja ei
näinud päris nii välja nagu pildil) ja sellega sai oma kodulinnas hakkama
mees, kes tänaseks juhib spordimedaleid ja -karikaid valmistavat firmat
Goodmark OÜ ja kelle nime me ei küsi.

Millise ala Eesti rekordiga on tegemist ja millises linnas see püstitati?

(NB! Kaheosaline küsimus)



23. Hollandi klubijalgpallis tuntakse 
teadupärast suurt kolmikut, kes on 
võitnud lõviosa riigi meistritiitlitest ja 
olnud teistest edukamad ka 
rahvusvahelises jalgpallis. 

On ainult üks isik, kes on mänginud nii 
kõigis nendes kolmes klubis (Ajaxis 94, 
Feyenoordis 61, PSVs 98 mängu) kui ka 
olnud kõigi kolme klubi peatreeneriks 
(Ajaxis 151, Feyenoordis 114, PSVs 63 
mängus). 

Kes?



24. Vanemad kilbarid mäletavad, et Allar Levandi karjääri tippajal olid
enamikul eestlastest kahevõistluse suusadistantside pikkused hästi peas:
individuaalses kahevõistluses suusatati 15 kilomeetrit ja meeskondlikus
10. Mitu kilomeetrit võistlusdistantsi pidi aga tänavusel Seefeldi MM-il
suusatama kahevõistleja, kes tegi kaasa kahevõistluse täisprogrammi?

(+/- 5% annab ühe punkti)



IV PLOKI VASTUSED:

19. Naomi Osaka

20. Georg Lurich nüpeldas Aleksander Abergi

21. ujumine ja veepall

22. kõrgushüpe; Rakvere (Marko Turban 2.20, püstitatud 5. 
juunil 1996)

23. Ronald Koeman (praegu Hollandi koondise peatreener)

24. 32,5 km (individuaaldistantsidel 10, võistkondlikul 5, 
paarissprindis 7,5)



V PLOKK



25. Nähtavas klipis demonstreerib ühe spordiala esindaja spetsiaalselt
sellel spordialal võimekuse arendamiseks loodud harjutust.

Millist spordiala harrastavate atleetide jõusaaliprogrammi kuulub
reeglina vastav varustus ning nähtav või mõni sellega väga sarnane
harjutus?



26. Viimastel aegadel tulevad parimad pinksimängijad valdavalt Aasiast.
Milline riik oli aga lauatennise suurjõuks selle spordiala algusaegadel?

Esimesel MM-il 1926. aastal Londonis võideti kõik viis kuldmedalit ning
aastatel 1926-1935 oldi osalised 55 MM-i kuldmedalist 47 võitmisel.
Maailmameistrivõistluste kõigi aegade medalitabelis ollakse siiani Hiina
järel teisel kohal, kuigi vahe hiinlastega iga aastaga suureneb.



27. Nähtavates purkides pole mitte 
dopingaine, vaid ühe spordiala harrastajate 
seas laialt levinud legaalne kraam. Nõuka ajal 
polnud seda saada ning nii keetis 
legendaarne treener hüüdnimega Vasja 
(alumisel pildil) midagi analoogset kodus, 
tagajärjeks talumatu hais. Kuigi spordiala 
harrastajate endi arvates on tegemist ohutu 
kraamiga, on see põhjustanud sportlastele ka 
tõsiseid vigastusi.

Millega on tegemist (vastata spordiala + 
otstarve)?   



28. Olümpiamängude kavas olevaid alasid 
korraldavate rahvusvaheliste spordialaliitude 
peakorterid asuvad valdavalt Euroopas, kuid siiski on 
kolm erandit. 2020. aastal olümpiamängudele jõudva 
surfi katusorganisatsiooni ISA (International Surfing
Association) peakorter asub USA-s San Diegos.

Millise kahe olümpiamängude kavas oleva spordiala
rahvusvaheliste alaliitude peakorterid asuvad aga 
Aasias?



29. Vasakpoolsel pildil olev daam tegi seda 24. novembril 1991 Hiinas
Foshan´is. Parempoolne kordas seda 11. juunil 2019 ehk ligi 28 aastat
hiljem Reimsis.

Milline rekord on nende kahe naise valduses?



30. Millise võistkonna eduloole on kuuldav muusikapala pühendatud
ja kes seda esitab?

(NB! Kaheosaline küsimus)



V PLOKI VASTUSED:

25. Mäesuusatamine

26. Ungari

27. käsipallurite näpuliim

28. sulgpall (Kuala Lumpuris); taekwondo (Soulis)

29. lõid naiste jalgpalli MM-il ühes mängus viis väravat (piltidel 
Michelle Akers ja Alex Morgan)

30. Torino Raptors; Drake (lugu „Omerta“)



VI PLOKK



31. Millise riigi meeste jalgpallikoondis on nendest riikidest, kes kunagi
MM-finaalturniiril osalenud pole, praeguses FIFA maailma edetabelis
kõige kõrgemal kohal? Vahe järgmisega on seejuures märkimisväärne.



32. Pildil olev puusepp oli olümpiamängudel
oma esmakordselt osalenud kodumaa
lipukandjaks ja olla unistanud võidust, kuid
läks ajalukku kui esimene olümpialane, kes …..

Mis sobib punktiirile?



33. Eestlaste veenideski opereerinud doktor 
Mark Schmidt pani oma „kuulsusele“ aluse 
2000ndate aastate algul ühe 
jalgrattameeskonna juures. 1997. aastal 
asutatud ja 2008. aastal eeskätt Schmidti 
tegevuse tulemusena (kuna enamik liidreid 
jäi dopinguga vahele) oma eksistentsi 
lõpetanud rattatiim kandis enamiku oma 
tegevusajast Saksamaa juhtiva ja pika 
ajalooga mineraalveetootja nime. Tiimi 
juhtivateks sõitjateks olid sakslane Stefan 
Schumacher, austerlane Bernhard Kohl ja 
ameeriklane Levi Leipheimer.

Millist nime kandis see rattatiim?  



34. Oleme piltidel kinni katnud näo mehel, kes on ilmselt kõige
õnnetum EM-finaalturniiridel Eestit esindanud korvpallur. Kahel turniiril
anti ta kokku üles 12 mänguks, kuid valdavalt sai kirja mõne üksiku
minuti ja statistikasse nullirea. Oma ainsad neli punkti EM-
finaalturniiridel viskas ühes mängus Horvaatia vastu. Kes?



35. Selle eesnimega tennisistidele on kõige paremini sobinud just
Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused: esimene võitis seal 1972. aastal
oma ainsa Suure Slämmi turniiri, teine tegi sedasama 1990. aastal ja
kolmas (keda piltidel ei ole) tegi 1988. aastal seal oma parima Suure
Slämmi turniiri.

Millist eesnime need sportlased kandsid?



36. Näete kolme ujujat võistlemas 200 meetri individuaalses
kompleksujumises.

Milline neist ujub parasjagu distantsi esimest basseinipikkust –
kas A, B või C?

A B C



VI PLOKI VASTUSED:

31. Venezuela (1.09.2019 seisuga 26. kohal, järgnevad 
Montenegro [55. koht] ja Soome [57. koht])

32. suri olümpiavõistluse tagajärjel (Fracisco Lazaro 1912 
Stockholmis)

33. Gerolsteiner

34. Toomas Kandimaa

35. Andres (Gimeno, Gomez ja Võsand)

36. C (alustatakse liblikas, seejärel selili ja rinnuli)



VII PLOKK



37. Millist arvutimängu mängib kohalik e-sportlane, kelle sooritust
nähtavas klipis kommenteeritakse?



38. Selles maskuliinses nimekirjas on nii 
kahekordseid, kolmekordseid ja isegi üks 
viiekordne, on ka välismaalasi. Ainsa 
õrnema sugupoole esindajana pääses sinna 
nimekirja 2014. aastal pildil olev naine, 
paar aastat hiljem oma kodulinnas Aastate 
daamiks valitu.

Millise nimekirjaga on tegu?



39. Järgnevalt vaatame, kui palju tuntakse F1 autosid pärast seda, kui
telekast enam vormelit ei näidata.

Millisele võistkonnale kuuluvad tänavusel hooajal nähtavad sõidukid,
kui on teada, et tegemist on Mercedese kõrval ainsa tiimiga, kes
hooaja eel kumbagi sõitjat ei vahetanud?



40. Pildil olev ligi 300 aastat ehitatud 
hoone oli algselt kirik, kuid 20. sajandil 
võeti kasutusele Panteonina, kuhu 
maetakse (või maeti ümber, kui 
tegemist oli varem surnud isikutega) 
ühe rahva kuulsaimad pojad ja tütred. 
Seni viimase isikuna ja üldse esimese 
sportlasena maeti sinna käesoleval 
kümnendil mees, kes oma parimad 
mängud tegi rahvuskoondises numbri 
all 13 ja klubis numbri all 10.

Kes?



41. Tänavu suvel tuli Inglismaa teatavasti suure kära saatel
koduväljakutel esmakordselt kriketi maailmameistriks.

Milline uudistes tihti kajastamist leidev riik jäi aga sellel turniiril ilma
ainsagi punktita viimaseks? Kümne turniiril osalenud koondise seas oli
tegemist ka MM-turniiride kõige vähemkogenumaga: nad mängisid
alles teist MM-turniiri ning nende ainus võit MM-il pärineb nelja aasta
tagant, kui alistati Šotimaa.



42. Näete nelja golfi suure slämmi turniiri võidutrofeesid. 

Millisega neist neljast kaasneb ka roheline pintsak – kas A, B, C või D?

A B C D



VII PLOKI VASTUSED:

37. Counter-Strike: Global Offensive

38. Eesti Aasta treenerid (pildil Anne Mägi)

39. Haas (sõitjad Roman Grosjean ja Kevin Magnussen)

40. Eusebio (Panteon asub Lissabonis)

41. Afganistan

42. D (roheline pintsak kaasneb US Mastersi võidukarikaga, 
piltidel A on U.S. Openi, B PGA Championship´i ja C British 
Openi võidukarikas)



VIII PLOKK



43. Teile vaatab vastu Eesti üks edukamaid noori ettevõtjaid Taavi
Madiberk. Pildil ei paista ta just kõige sportlikum välja, kuid ometi on ta
pannud oma firmale – maailma juhtivale superkondensaatorite tootjale
– ühe spordiala nime. Sellel spordialal on läbi aegade jõudnud
olümpiamedalini 10 riigi sportlased, enim medaleid on kogunud
Suurbritannia, kel on ette näidata kolm kulda, üks hõbe ja viis pronksi.

Milline spordiala / ettevõte?



44. Juuresolevatel piltidel ja ausambal on 
kujutatud aastatel 1364-1403 elanud aadlikku 
Henry Percy´t, kes tegutses kaptenina inglise 
vägedes toonastes sõdades šotlaste vastu. 
Hiljem juhtis ta kuningas Henry IV vastu 
suunatud ülestõuse ning hukkuski viimase 
vägedega peetud Shrewsbury lahingus.

Percy kandis hüüdnime, mille all on William 
Shakespeare kirjutanud ta sisse oma 
näidendisse „Henry IV“ ning mis elab täna 
edasi jalgpallimaailmas, kuna tema 
järeltulijad omasid maid ühe jalgpalliklubi 
esimese koduväljaku lähedal.

Millist hüüdnime Henry Percy kandis?



45. Kunagi olid ajad, kui Soome 
suusahüppajad olid medalikonkurentsis 
pea igal suurvõistlusel, kus nad kaasa 
tegid. Nüüd ei ole soomlased saanud ei 
olümpiamängudelt ega põhja 
suusaalade MM-võistlustelt 
suusahüpete medalit juba enam kui 
kümnendi. Pildil on viimane soomlane, 
kes olümpiamängudelt või MM-ilt (NB! 
suusalennu MM ei lähe arvesse) 
suusahüpetes medali võitnud.

Kes?



46. Mullu taevastele radadele lahkunud 
kunstnik Robert Indiana lõi 1977. aastal 
küsitava NBA võistkonna koduhalli (tuntud 
ka kui MECCA) ikoonilise kollase põranda-
lahenduse, mis püsis kasutusel rohkem kui 
kümnendi. 2017. aastal taastati kunagine 
kujundus, mis slogani järgi teinud klubi 
asukohalinna kuulsaks, üheks mänguks 
Boston Celtics´i vastu (alumisel pildil) ja 
mullu võeti osadeks mängudeks kasutusele 
ka sellest inspireeritud kollane särk. 

Millise korvpalliklubi ajalooga seostub see 
kollane põrand?



47. Kas paljaid naisi ka tuleb? Aga palun. Tõsi, alasti naisterahva
malealasest karjäärist pole peale nähtava partii suurt midagi teada. Küll
on aga tema vastane osalenud neljal maleolümpial (kohad vastavalt 11.,
12., 14. ja 8.), neist kolmel Aleksandr Alehhini võistkonnakaaslasena.

Kellega on (piltidel oleva mehe puhul siis ikka) tegemist?



48. Millise alaga tegeles oma tuntumas ülesastumises särginumbrit 69
kandnud atleet, kes ülesastumise lõpus teatas:

„Kallid ja eriti lapsed!

Kui te teete midagi, siis tehke seda südamest. Tehke sporti, armastage
oma sporti, nii nagu mina armastan oma välja valitud spordiala. Tulge
meile treeningule, te ei kahetse!“

Kas ja kui palju üleskutse järgijaid leidis, pole paraku täpselt teada.



VIII PLOKI VASTUSED:

43. skeleton (Skeleton Technologies)

44. Hotspur

45. Harri Olli (2007 Sapporos hõbemedal suurel mäel)

46. Milwaukee Bucks

47. Marcel Duchamp

48. kivipall (kivipallur Jürto jutt Kreisiraadio klipis)



IX PLOKK



49. Nüüd demonstreerivad võimlejad teile järjepanu harjutust, mis on
oma nime saanud võimleja järgi, kes tuli kolmel korral olümpiavõitjaks
ning kuuel korral nii maailmameistriks kui Euroopa meistriks.

Millist nime kannab see sooritus?

Olgu ka öeldud, et analoogne sooritus meeste seas kannab nime
Shewfelt.



50. Piltidel olev hoone on tänaseks juba kokku lükatud, aga mõned ajad
tagasi oli see veel soliidses korras ja kuulus tehasele, mis toetas
märkimisväärselt ka sporti. Näiteks oli nende nime kandev võistkond
ajavahemikus 1970-91 ainuke, kes suutis Nõukogudemaal murda
meeste võrkpallis Moskva CSKA (või toona AKSK) ülemvõimu ja tulla
1984. aastal Nõukogude Liidu meistriks.

Mis oli selle tehase põhitoodanguks?



51. Millist spordiüritust seovad nähtavad logod ja pildid?



52. Esimene dateeritud võistlus sel alal peeti 
1903. aastal Pariisis Sacre-Coeur´i basiilika 
juurde viival Rue Foyatier´i tänaval. Mõne aasta 
pärast liiguti juba veelgi kuulsamatesse 
võistluspaikadesse. 

Eestis korraldatakse samal alal karikasarja, mille 
2019. aastal panid kinni Merlyn Valma ja Rauno 
Tiits, meestest pälvis neljanda koha tuttav 
multisportlane Henri Kaarma. Sarjas edu 
saavutamine eeldas mitmes ametiasutuses 
käimist, muuhulgas näiteks väsitavat 
toimetamist pangas.

Milline ala?



53. Ragnar Klavani koduklubi konkurentidest on 
Societa Polisportiva Ars et Labor ehk S.P.A.L. üks 
vähestest Serie A klubidest, mille nimi klubi 
asukoha kohta sisuliselt mingit infot ei anna. 
Pesitsetakse aga väärikas Tartu sõpruslinnas, kus 
elanikke pea poolteist korda rohkem kui Tartus, 
ja mis muuhulgas kannab sama nime omaaegse 
Torino Juventuse legendiga, kes saanud lühikest 
aega kätt proovida ka Juventuse peatreenerina. 

Millise linna jalgpalliklubi on S.P.A.L., mis 2017. 
aastal võitis Serie B ja kerkis 49-aastase vaheaja 
järel Itaalia kõrgeimasse klubisarja.



54. Polo eeskujul hakati Nepalis mängima elevandipolot, mis levis sealt ka
Indiasse ja Taisse. Nepalis tegutseb 1982. aastast ka ala rahvusvaheline
alaliit ning seal peetakse vastu loomakaitsjate tahtmist ka MM-võistlusi.

Nähtaval parempoolsel pildil on kunstnik elevandipolo kujutamisel ühe
olulise detailiga mööda pannud. Millisega? Tegemist on võrreldes
tavapologa elevandipolo peamise erisusega ja detailiga, mida vaataja
mängureeglitesse süvenemata kohe märkab.



IX PLOKI VASTUSED:

49. Amanar (Simona Amanari järgi)

50. raadiod, raadiotehnika, elektrotehnika (mängiti nimede all 
Riia Radiotehnika ja Riia Eleketrotehnika)

51. Euroopa mängud

52. trepijooks

53. Ferrara (jalgpallur Ciro Ferrara)

54. elevandipolos istub elevandil alati kaks inimest (mängija 
ees istub ka elevandijuht)



X PLOKK



55. Kui sportlased sellest kabelist mööduvad, 
ei suuda mõni Eesti spordikommentaator 
panna vastu soovile jutustada juba mitmendat 
korda ülekande jooksul ära selle lühiajalugu: 
kuidas see 20. sajandi esimestel aastatel rajati, 
kuidas kohalikud muusikud selle 1992. aastal 
maha põletasid ja kuidas see 1990ndate 
aastate lõpul veelgi kenamana üles ehitati.

Millise kuulsa spordipaiga nime kannab see 
kabel?



56. Eelmise aasta jalgpalli MM-finaalis Prantsusmaa ja Horvaatia vahel
löödi kuus väravat ning mäng tõusis resultatiivseimate MM-finaalide
arvestuses jagama teist kohta legendaarse 1966. aasta Inglismaa ja
Saksmaa LV vahelise finaaliga (tõsi, seal löödi kuuest väravast kaks
lisaajal).

Mis aastal ja milliste meeskondade vahel mängiti aga senise ajaloo kõige
väravaterohkeim meeste jalgpalli MM-finaal (võimalikke mängujärgseid
penalteid arvestamata)?

(NB! Kolme komponendi küsimus [2 õiget – 1 punkt])



57. Yokozuna tiitlini on sumos jõudnud 72 sportlast, kellest 66 on pärit
olnud Jaapanist ja neli Mongooliast. Millisest riigist on pärit ülejäänud
kaks yokozunat, keda näete piltidel ja kes jõudsid selle tiitlini vastavalt
1993. ja 1999. aastal?



58. See surfivarustuse tootja moodustab koos Billabongi
ja Quicksilveriga Austraalia surfitööstuse „kuldse
kolmiku“. 1969. aastast tegutseva ettevõtte esindus-
nägudeks on viimastel aegadel olnud maailmameistrid
Mick Fanning ja Gabriel Medina. Alumisel pildil olev
Euroopa esindus asub Atlandi ookeani ääres paiknevas
Portugali surfimekas Peniches. Milline firma?



59. Aastatel 1952-74 kasutasid sellisele tunnusele vastavat tsiklit kõik
500 cc klassis maailmameistriks tulnud võidusõitjad. Siis tuli pööre ja
hiljem on sellisega samas klassis (või selle järglases, Moto GP sarjas)
maailmameistriks tulnud ainult Casey Stoner 2007. aastal. Juuresoleval
pildil on Stoner sõitmas oma teise, 2011. aasta MM-tiitli pole ning nagu
piltidelt nähtub, siis enam ta sellist tsiklit ei kasutanud.

Millise tunnusega mootorrattast on jutt?



60. Viimasel hooajal võis taskuhäälingu vahendusel kuulata
korvpallisaadet (logo vasakul), kus Ivar Jurtśenko ja Gert Kullamäe
arutlesid koos oma saatekülalistega ala hetkeseisu ja arengute üle. Tolle
saate nimeks oli väljend, mis peaks olema kuulunud kõikide nähtavatel
ruudulistel mänguväljakutel toimetanute sõnavarasse ja mida
küsimusele õieti vastav kilvar võiks enda ergutuseks ka tänase
(põhi)mängu lõpetuseks öelda.

Mis oli kuuldava saate nimeks?



X PLOKI VASTUSED:

55. Holmenkolleni kabel

56. 1958 Brasiilia ja Rootsi vahel (mäng lõppes skooriga 5:2)

57. USA (Hawailt pärit Akebono ja Musashimaru)

58. Rip Curl

59. sõitmine Itaalia tsiklitel (2007 tuli Stoner Ducatiga 
maailmameistriks)

60. Pihtas Põhjas



FINAALI TEEMAD :

•Autopildid;

•Eesti spordigeograafia;

• Jäähokivõistkond;

•Number kergejõustikus


