
14.09.2019 SPORDIMÄNG

FINAAL

TEEMA: JÄÄHOKIVÕISTKOND



Küsime:

MILLISE RIIGI JÄÄHOKIKOONDIS?



JÄÄHOKIRIIK?
4 punkti vihjed:

• Riigi meeste koondis on pälvinud jäähoki MM-idelt kaks
pronksmedalit, neist esimese saavutanud võistkonda näete ka pildil;

• Olümpiaturniiridel on kaasa löödud 13 korda, parimaks tulemuseks on
5. koha jagamine;

• 1927. aastal tuldi koduväljakul Euroopa meistriks



JÄÄHOKIRIIK?
3 punkti vihjed:
Eestiga on MM-võistlustel kohtutud ühe korra, 2006. aastal Tallinnas I
divisjonis.

Eesti läks toona mängu juhtima, kuid lõpuks jäi alla 1:3. Küsitav riik selle
Tallinna turniiri ka võitis ja pääses tagasi kõrgemasse seltskonda.



JÄÄHOKIRIIK?
2 punkti vihjed:

Piltidel on edukaim küsitavast riigist pärit NHL-i 
mängija, kuigi tema nimi viitab hoopis naaberriigi 
päritolule.

Ta on NHL-is teinud kaasa üle 1000 kohtumise, 
enim aastaid (2005-14) veetis Buffalo Sabres´i
ridades.

Eelmisel hooajal võis teda mängimas näha 
Detroit Red Wingsi eest.



JÄÄHOKIRIIK?
1 punkti vihjed:

Riigi jäähokiliiga edukaim võistkond on EC 
KAC, mis tulnud riigi meistriks 31 korda ja 
on ka valitsev riigi jäähokimeister;

Mullu tuli aga meistriks üks teine klubi, kes 
tänavu jõudis Jäähoki Meistrite Liigas 
koguni poolfinaali ja nii kerkis riik Rootsi, 
Soome, Šveitsi, Tśehhi ja Saksamaa kõrval 
kuuendaks riigiks, kelle klubid nii kaugele 
jõudnud.



14.09.2019 SPORDIMÄNG

FINAAL

TEEMA: NUMBER KERGEJÕUSTIKUS



Küsime:

MILLINE NUMBER?
(variandid nullist üheksani)



NUMBER?
4 punkti vihjed:

See on ainuke number, millega ei lõpe mitte ükski meeste kergejõustiku
maailmarekord olümpiaalal.

Naiste maailmarekorditest lõpevad sellega 1500 (stiilinäited pildil) ja
4x400 meetri jooksu maailmarekordid.



NUMBER?
3 punkti vihjed:
Eesti kergejõustikurekorditest olümpiaaladel lõpevad selle numbriga Urmet
Uusoru 800 meetri rekord, meeste 4x400 meetri rekord ja Ksenija Balta
kaugushüpperekord.



NUMBER?
2 punkti vihjed:
• Suvistelt kergejõustiku 

maailmameistrivõistlustelt on läbi 
aegade teeninud Soome just 
niipalju kuldmedaleid.

• Ainus atleet, kes teeninud 
suvistelt kergejõustiku MM-idelt 
täpselt selle arvu kuldmedaleid, 
on Jamaica sprinter Shelly-Ann 
Fraser-Pryce.



NUMBER?
1 punkti vihjed:

Viimastel olümpiamängudel algasid kergejõustikus olümpiavõidu toonud
resultaatidest selle numbriga ainult kahe piltidel oleva atleedi
võidutulemused.



14.09.2019 SPORDIMÄNG

FINAAL

TEEMA: AUTOPILDID



Küsime:

MILLINE AUTOTOOTJA?



AUTOTOOTJA?
4 punkti vihjed:

Piltidel oleva masinaga teeniti konstruktorina oma ainus etapivõit F1
sarjas: aasta siis oli 1962 ja kohaks Prantsusmaa.



AUTOTOOTJA?
3 punkti vihjed:
Autoralli MM-sarjas on saadud kaks etapivõitu: vasakpoolse autoga võitis
prantslane Jean-Pierre Nicolas 1978. aastal Monte Carlo ralli, parempoolsega
tema kaasmaalane Jean-Luc Therier kaks aastat hiljem aga Korsika ralli.



AUTOTOOTJA?
2 punkti vihjed:

Le Mans´i 24 tunni sõidul ollakse 19 võiduga kõige edukamaks
automargiks. Esimene võit saadi 1970. aastal (stiilinäide vasakpoolsel
pildil), seni viimane 2017. aastal (paremal).



AUTOTOOTJA?
1 punkti vihjed:

Nii mõnigi tennisist on saanud selle tootja
autoga poseerida pärast Stuttgarti tennise-
turniiri võitmist.



14.09.2019 SPORDIMÄNG

FINAAL

TEEMA: EESTI SPORDIGEOGRAAFIA



Küsime:

EESTI MAAKOND



MAAKOND?
4 punkti vihjed:

Maakonna parimateks sportlasteks valiti 2018. aastal pildil olevad
atleedid. Neist ühe isa - kah rohkelt medaleid võitnud spordimees – on
maakonna idapoolseima valla vallavanem.



MAAKOND?
3 punkti vihjed:
Ühtegi maakonna jalgpallivõistkonda pole peale taasise-
seisvumisest Eesti meeste meistriliigas nähtud. Eks näis, kas
peatselt suudab selle vea parandada jalgpalliklubi Helios, mis
peab oma kodumänge pildil oleva spordikeskuse kõrval asuval
staadionil.

Spordiobjektidega pole maakonnas samuti priisata: vasemal
pildil on maakonna ainus ujula.



MAAKOND?
2 punkti vihjed:
Kunagi pälvis maakonna spordiobjektidest 
tähelepanu 1950. aasta paiku kohalike 
kolhoositööliste kätetööna valminud hüppetorn, 
mis nägi aasta hiljem Uno Kajaku esituses mäe 
rekordiks jäänud 52 meetrist hüpet.

Sealsed töölised olid üldse spordilembesed, kuna 
üks aastatel 1949-50 eksisteerinud kolhoose 
kandis Johannes Kotkase nime ning tolles käis 
rahvale sportlike mänge läbi viimas ka tulevane 
olümpiavõitja ise (pildil tegutsemas 
kohtunikuna).



MAAKOND?
1 punkti vihjed:

2017. aastal valiti maakonna 
parimaks meessportlaseks 
Robert Täht, kel eduka esinemise 
korral EM-finaalturniiril on 
ilmselt võimalik seda korrata.

Ka viimaste aastate edukaim 
maakonna pallimänguvõistkond 
tegutseb Raivo Jeenase 
juhendamisel just 
võrkpallirindel.



FINAALI VASTUSED:

1. Austria

2. 7

3. Porsche

4. Võrumaa


