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29.04.2022 Sparta Spordiklubi



I PLOKK



1. Vanasti oli kombeks mälumänge ikka antiigiga alustada ning siinkohal
järgime traditsioone. All olevatel piltidel on seitsmest antiiksest
maailmaimest kuus. Puuduva maailmaime nime kannab muuhulgas 1963.
aastal asutatud korvpallivõistkond, mis alates 2005. aastast on mänginud
oma riigi meistriliigas ja jõudnud vaatamata nimekatele ja tituleeritud
vastastele seal oma parimal hooajal isegi 4. kohale (kaotati pronksimatš).

Milline võistkond? (NB! kahe punkti teenimiseks on vaja kaheosalist vastust)



2. Vana-Kreekaga ka jätkame: enimlevinud
andmetel pannud sellele antiikolümpiamängudega
seostatud traditsioonile aluse Atika maakonnas
asuvast Megara linnast pärit jooksja Orsippus
aastal 720 eKr toimunud olümpiamängude
staadionijooksul. Kaasaegsetelt olümpiamängudelt
pole teada paraku ühtegi sportlast, kes seda
traditsiooni võistluste käigus järginud oleks.
Millisele traditsioonile too Orsippus aluse pani?



3. Praeguse Eesti Vabariigi Valitsuse liikmetel on kamba peale ette
näidata ka üks medal välitingimustes toimunud Eesti meistrivõistlustelt
kergejõustikus. Kes ja mis alal selle saavutas, kui on teada, et aasta siis
oli 1988? Sisetingimustes on küsitaval samalt alalt koguni neli EMV
medalit: kuld, hõbe ja kaks pronksi, lisaks üks hõbemedal veel
kõrvalalalt.



4. Vasakpoolne mees on suutnud ainsana viia oma võistkonna selle tiitlini
kolmel korral järjest. Parempoolne mees on aga ainus, kes suutnud selle
tiitlini viia kaks erinevat võistkonda. Millisest tiitlist on jutt?



5. Kuigi Eesti spordisõber on harjunud pigem tarbima küsitava isa
loomingut, on maailma mastaabis oma loominguga läbimurde teinud
hoopis poeg. Kelle kodulehekülje avalehe tõmmist näete?



6. Selles 2021. aasta klipis on näha ainult napp osa ühest spordiajaloo
ehedaimast emotsioonipurskest. Pärast millise võistluse võitu Sonny
Colbrelli „looma välja lasi“?



VASTUSED

1. Kolossous Rodou B.C. ehk Rhodose Kolossid

2. alasti võistlemine

3. Kalle Laanet; kolmikhüpe

4. Aafrika MV (või Rahvaste Karikavõistlused / Cup of Nations) jalgpallis

5. Joosep Martinson (isa Jaan Martinson)

6. Pariis - Roubaix ühepäevasõit



II PLOKK



7. Nähtavad pildid on ühe Euroopa riigi kahe vanima jalgpalliklubi
(mõlemad asutatud aastal 1906) kohtumisest, mida tuntakse kui „Püha
sõda“. Seejuures on kahepeale kokku 18 riigi meistritiitlit võitnud klubid
pärit ühest linnast ja nende kodustaadioneid lahutab vaid
paarikilomeetrine põlluriba. Millises linnas need „Pühad sõjad“ aset
leiavad, kui on teada, et aastatel 2011-13 osales nendes ka üks eestlane?



8. Juuresoleval pildil on Nike´i asutaja Phil
Knight kirjutamas 1972. aastal alla sponsor-
lepingut esimese tippsportlasega, kes Nike´i
toodangut kandma hakkas. Knight´i
meenutusel läks tehing talle maksma 10 000
dollarit ning selle sõlmimise järel joodi end
koos sportlase ja tolle toonase supermodellist
naise Dominique´ga korralikult täis. Kes oli see
tippsportlane?



9. Olümpiamängude jäähokiturniirile naljalt
debütante ei satu. Tänavustel Pekingi mängudel
tegid aga olümpiadebüüdi nii küsitava riigi
jäähokimeeskond kui ka -naiskond. Ajaloolise
esimese võidu olümpiamängudelt said nii
mehed kui naised Tśehhimaa üle ning kui
naiskonnale jäigi see ainsaks võiduks, siis
meeskond võttis ka Šveitsi ja Läti skalbi ja jõudis
oma esimesel olümpiaturniiril kohe koguni
esikaheksasse. Millise riigi jäähokikoondised?



10. Selle Ülemiste linnakus Valukoja tänaval asuva endise tehasehoone
tagumisse ossa on tänaseks rajatud korralik spordikompleks, kus saab
harrastada teatud ühisosaga alasid. Millist nime see spordikompleks
kannab? Kes on sportimise asemel hoopis kõvasti telekat vaadanud, võib
õige vastuse andmiseks eesti keelest inglise keelde tõlkida ühe 2019. aastal
alguse saanud teleprojekti nime.



11. Millist rolli täidab spordimaastikul
asjamees, kelle varustust illustreerib
kõrvalolev pilt? Palun olge oma vastustes
võimalikult täpsed.



12. Kelle treenerikäekirja iseloomustab nähtavas klipis füsioterapeut Priit
Lehismets?



VASTUSED

7. Krakow (Wisla [endine Sergei Pareiko koduklubi] ja Cracovia)

8. Ilie Nastase (Tennise maailma esireket 1973-74)

9. Taani

10. Beach House (viide tõsielusarjale „Rannamaja“)

11. sumokohtunik ehk gyoji

12. Tiit Sokk



III PLOKK



13. Tänavu jaanuaris võõrustas Tallinn mõningase kurioosumina esimese
Euroopa linnana Nelja kontinendi meistrivõistlusi iluuisutamises, kus
võtavad mõõtu Aafrika, Ameerika, Okeaania ja Aasia iluuisutajad. Alates
1999. aastast toimuvatel võistlustel on kuldmedaleid jagunud seitsmele
riigile, millest viis on mõistagi USA, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea ja Hiina.
Millised on ülejäänud kaks kullariiki? Tegemist on kahe naaberriigiga,
millest üks sai oma ainsa kuldmedali 1999. aastal naiste üksiksõidus ja teine
16 aastat hiljem meeste üksiksõidus.



14. FIFA korraldab jalgpalliklubide MM-i alates aastast 2000, tänaseks on
neid turniire toimunud 18. Enim kordi (9) on nendele turniiridele
kvalifitseerunud klubi, mis kannab oma kodulinna nime ja mille vappi
näete. Linnaga sisuliselt sama perekonnanime kannab aga parempoolsel
pildil olev suusamees, kes on võitnud tiitlivõistlustelt neli medalit ja
tõestas tänavu, et Tartu maratonil nelja parema hulka kannatab
suusatada ka 49-aastaselt.

Milline linn või kes on see suusamees?



15. Vasakpoolsel pildil on üht vana olümpiaala harrastav Eesti olümpialane,
parempoolsel aga ühe teise vana olümpiaala Eesti koondise praegune
peatreener. Kahe mehe kokkupuutepunktidest pole suurt teada, kuid kui
kirjutada nende perekonnanimed, saame ühe teise, ilmselt paljude
siinolijategi jaoks teada-tuntud ja eduka paari. Mis on pildil olevate
spordimeeste perekonnanimed?



16. Eesti laskesuusakoondise treenerite
sõnul on Rene Zahkna justkui teatesõitude
avavahetuse jaoks loodud. Siiski tuleb tal
kahvatuda pildil oleva sportlanna ees, kes
võitis aastatel 2017-21 üheksast
suurvõistluste (OM, MM) pika teatesõidu
(naiste- ja segateatesõidud) avavahetusest
seitse ja ülejäänud kahel juhul oli napilt
teine. Kes on pildil?



17. Kultuuriministeerium on juba alates
2000. aastast korraldanud teema-
aastaid, mis peaksid eraldi fookusesse
tõstma mõne nende valitsemisala
valdkonna. Kui praegune aasta on
raamatukogude aasta, siis järgmine aasta
(2023) kannab sama tiitlit, mis aasta
2014, kui selle ametlikuks maskotiks oli
alumisel pildil olev elukas. Mis nime on
ministeerium järgmisele teema-aastale
andnud?



18. Selle linna nime kandval ringrajal sõideti F1-etappe vaid aastatel
1982-1988, kuid ometi oli ta üks kaheksast rajast, kus sai kihutada
legendaarses algaegade Accolade´i vormelimängus Grand Prix Circuit.
Niisiis, millise linna kontuurid paistavad ?



VASTUSED

13. Usbekistan (Tatjana Malinina); Kasahstan (Denis Ten)

14. Auckland / Anders Aukland

15. Olesk; Naarits (laskja Peeter Olesk ja maadleja Tõnis Naarits; viide Arkole ja Tiidule)

16. Lisa Vittozzi

17. Liikumisaasta (2014. aastal oli maskotiks laiskloom)

18. Detroit



IV PLOKK



19. Hetkel on veel võimalik, et Tampa Bay Lightning võidab tänavu
kevadel kolmanda järjestikuse Stanley karika. Milline klubi on aga seni
viimane, kel õnnestunud Stanley Cup võita rohkem kui kahel aastal
järjest? Vihjetena näete piltidel küsitava klubi praegust koduareeni ning
nende esimese Stanley karikavõidu puhul toimunud pidustusi.



20. Üks riik on võitnud läbi aegade
olümpiamängudelt kolm medalit, kõik need
on kuldsed, kõik on võidetud ühel spordialal
ja kõik need on võitnud erinevad naised.
Asjatundjate hinnangul seisab edu taga
ainuisikuliselt alumisel pildil olev mees, kes
1999. aastal vastava spordiala kooli püsti
pani. Milline riik ja milliselt spordialalt on
oma medalid võidetud?



21. Juuresoleval pildil näitab paljast ülakeha
Euroopa hetke üks kuumema jalaga
pallureid. Mullu lõi ta ühes Euroopa
suurliigas 21 väravat ning lõpetas hooaja
liiga väravaküttide edetabelis neljandana.
Käesoleval hooajal oli ta sama edetabeli
liider, kuni üks suurklubi ta endale haaras.
Nii sai mees teha oma debüüdi UEFA
Meistrite Liigas, kus tal läks jala valgeks
saamiseni aega kõigest 33 sekundit. Kes on
see vutimees?



22. Millise spordiala võidukäigust
kirjutas Eesti Spordileht täna 96
aastat tagasi kõrvaloleval viisil?



23. Eesti järvejooksude võistlussarja kuulub viimastel aastatel
traditsiooniliselt kolm jooksu – joostakse ümber Harku järve, Pühajärve
ja Ülemiste järve. Ümber millise järve jooksmiseks neist kulub võitjal
tavapäraselt kõige rohkem aega?



24. Selle purjeklassi osalused olümpiamängudel lõppesid koos
möödunud sajandiga ja tõid enim olümpiakuldasid taanlastele, kuid
MM-võistlusi peetakse praeguseni ning tänavuse maailmameistri
väljaselgitamine algab juba paari päeva pärast. Samuti annab sel
purjekal teha edukalt ka lõbusõitu, nagu demonstreeritakse nähtavas
klipis. Milline purjeklass?



VASTUSED

19. New York Islanders (Stanley Cup´i võitja 1980, 1981, 1982 ja 1983)

20. Kosovo; judo

21. Duśan Vlahović (siirdus Fiorentinast Torino Juventusesse)

22. lauatennis

23. Ülemiste järv

24. Soling



V PLOKK



25. Arvydas Sabonise raamatu läbi töötanud
kilvaritel ei jäänud loodetavasti kahe silma
vahele fakt, et 1995. aastal pälvis Sabonis
korvpallimaailma tähelepanu muuhulgas tänu
ühe omapärase „rekordi“ püstitamisele.
Hiljem on paljud selle siiski üle teinud ning
praeguse seisuga moodustavad esiviisiku
argentiinlane Pablo Prigioni, brasiillane
Marcelo Huertas, ameeriklane Andre Ingram,
makedoonlane Pero Antic ja prantslane
Antoine Rigaudeau. Millise „rekordiga“ on
tegemist?



26. Peale Kalle Laaneti tunneb Eesti
kergejõustikuajalugu ka teisi kuulsaid kolmik-
hüppajaid. Näiteks 1926. aastal võitis Eesti
meistrivõistlustel sel alal hõbeda ja järgmisel
aastal pronksi mees, kelle nime kannab
nähtav karikas. Kes? Muide, meistriteks tulid
noil aastatel spordikilvarite vanad tuttavad
Elmar Rähn ja Aleksander Klumberg.



27. Ja sel pildil on lendamas veel üks kolmikhüppaja. Tema teenis 1948.
aasta Londoni olümpiamängudel kolmikhüppes pronksmedali, mille
näol oli tegemist tema kodumaa 42-st esimesest olümpiamedalist
ainsaga, mida ei võidetud maadluses. Millist riiki pildil lendlev atleet
esindas?



28. Selle 2020. aasta maailmameistri perekonnanimi on viimastel aegadel
jälle plakatitele ilmunud: seda aga mitte seetõttu, et ta ise vahepeal palju
kuulsamaks oleks saanud, vaid oma nime tähenduse tõttu. Kes see
sportlane on? Tõtt öelda on tal üks MM-tiitel all ka 2017. aastat, aga see on
vähemtähtis ja vaevalt seda tänaseks paljud üldse mäletavad.



29. Kalaspordilehekülgede andmetel võisteldakse
arvukatel Eesti kalapüügivõistlustel peaasjalikult
haugide ja ahvenate püüdmises. Nende järel ilmselt
populaarsuselt kolmandaks sportkalaks on aga
pildil olev kala, mis võrreldes eelnimetatutega
oluliselt väiksem: Eesti veekogudest välja püütud
rekordisendid on kaalunud napilt üle kilo. Viimaste
aastate kalaspordikalendrist leiab võistlused „Paide
….“, „Tori ….“ ja „Nasva ….“, kus punktiirile sobib
küsitava kala nimi. Viimases paigas asub ka
samanimeline restoran (logo alumisel pildil), kus
viimastel andmetel saab aeg-ajalt isegi Jaan Alliku
juhtimisel mälu mängida. Milline kala?



30. Tänase võõrustaja Sparta spordiklubi pakutavate rühma-
treeningute nimekirja kuulub ka iidseks Jaapani võitluskunstiks
nimetatav treening, mida juhendab Indrek Järv. Millist nime see
kannab? Täpsemalt on tegemist siiski 1970ndatel välja töötatud
võitlussüsteemiga, mis kombineerib erinevaid alasid ja õpetab, kuidas
saada hakkama ootamatu vastasega, kes on tavapäraselt paremini
ette valmistunud.



VASTUSED

25. kõige vanemana NBA-s debüüdi teinud mängijad 

26. Evald Tipner

27. Türgi (pildil Ruhi Sarialp)

28. Joan Mir

29. särg

30. bujinkan



VI PLOKK



31. Üldiselt on alates 1992. aasta Barcelona mängudest võitnud kõik naiste
teateujumised olümpiamängudel kas USA või Austraalia naiskonnad, kes ka
juuresolevatel piltidel oma võite tähistavad. Erandeid on vaid kaks: 4x100
meetri vabaltujumine 2008. aastal Pekingis ja 4x200 meetri vabaltujumine
mullu Tokyos. Millise kahe riigi naiskonnad need ujumised vastavalt võitsid?



32. Milline 90-aastaseks elanud spordimees seob kõiki nähtavaid
spordiraamatuid?



33. Natuke ka seltskonnakroonikat: Piltidel on F1 valitsev maailmameister
Max Verstappen koos oma pruudiga, kes on maias vormelisõitjate peale -
enne Verstappenit ajas ta asju Daniil Kvjatiga, kellega neil on ka ühine laps.
Aga pole ime, sest ka neiu isa on F1 maailmameister ja tiitleid on tal
praeguse seisuga rohkem, kui Verstappenil. Kelle tütrega Verstappen
sebib?



34. Piltidel olevad kaks sportlannat on ainsad, kes saavad end hetkel
tituleerida individuaalselt nii valitsevateks mäesuusatamise maailma-
meistriteks kui ka olümpiavõitjateks. Kes nad on?



35. Jim Courier lubas kunagi, et kui ta selle Suure Slämmi turniiri võidab,
hüppab ta turniiri toimumiskoha lähedal voolavasse jõkke. Nagu
vasakpoolsel pildil näha, saigi ta 1992. aastal oma lubaduse teoks teha.
Hiljem on see tegu inspireerinud nii mõndagi teist sama turniiri võitjat,
näiteks parempoolsel pildil kümbleb 2016. aasta võitja Angelique Kerber.
Millise Suure Slämmi turniiri võitu on mõned tennisistid sedaviisi
tähistanud?



36. Kes on see mees, kelle palavast armastusest Eesti vastu jutustab tema
abikaasa nähtavas klipis Vladimir Voskoboinikovile?



VASTUSED

31. Holland; Hiina 

32. Georg Hackenschmidt´i nimelise raamatuauhinna võitjad

33. Nelson Piquet (F1 maailmameister 1981, 1983 ja 1987, tütar Kelly Piquet)

34. Lara Gut-Behrami; Corinne Suter

35. Australian Open (ujutakse Yarra jões)

36. Valeri Karpin



VII PLOKK



37. Nähtav omapärane kuju kuulub USA osariigile, kus veel 1990ndate
aastate keskel polnud ühtegi Põhja-Ameerika suurte profiliigade (NBA,
NFL, NHL, MLB, MLS) võistkonda. Siis hakkas juhtuma: 1997. aastal
kolis Houstonist sinna ameerika jalgpalli võistkond, 1998. aastal pandi
alus jäähokivõistkonnale, mõne aja pärast saabus ka korvpalliklubi ja
2020. aastal hakkas tegutsema ka jalgpalliliiga võistkond. Milline
osariik, kui on teada, et nimetatud võistkondade nimedes sisaldub kas
osariigi kahe suurema linna või siis osariigi enese nimi ning tiitlit pole
ühelgi neist õnnestunud võita?



38. Nähtavas seisus üllatas valgetega
mänginud Paul Keres 1943. aastal Salzburgi
turniiril toimunud partiis Emil Bogoljubovit
ootamatu käiguga. Hiljem on see uuenduslik
käik saanud maleteoorias tuntuks kui „Kerese
rünnak“.

Millise malendi ja millisele väljale (kummagi
õige komponendi eest teenib 1 punkti) Keres
selles seisus käis?



39. Näete 2004. aasta Ateena
olümpiamängude ühe jooksuala lõpp-
lahendust. Bahamalanna võitis, fotol
paremal olev sportlane jäi teiseks: mõneti
oli aga tema kodumaa jaoks tegemist
ajaloolise medaliga, sest see on riigi läbi
aegade 11-st olümpiamängude
kergejõustikumedalist ainus, mida pole
võitnud ….. Millise ala esindaja?



40. Mingil põhjusel valis ESPN juuresoleva pildi eelmise aasta
väljapaistvamate spordifotode hulka. Kes on pildil, kui on teada, et foto on
tehtud 29. jaanuaril 2021 Colorado osariigis pildil olija võiduga lõppenud
võistlusel ja foto autoriks on ajalehe Denver Post piltnik?



41. Mõneti üllatavalt pole naiste jalgpallis valitseval maailmameistril
õnnestunud mitte kunagi olümpiaturniiri võita. Ka meeste jalgpallis on
ajaloo jooksul seda ette tulnud vaid ühe korra. Milline riik ja mis aastal (1
õige komponent annab ühe punkti) valitseva maailmameistrina
olümpiavõitjaks tuli? Pildid on illustreerivad ning neil pidutsevad
praegune valitsev maailmameister ja olümpiavõitja.



42. Uuemal ajal võib pea kõikide asjade valmistamist õppida
YouTube´ist. Antud klipis õpetatakse käepäraste vahenditega tegema üht
spordivahendit (või õigemini selle aseainet, mis peaks harrastajatel asja
ära ajama). Millist spordivahendit?



VASTUSED

37. Tennessee (Tennessee Titans; Nashville Predators; Memphis Grizzlies; Nashville SC)

38. ettur; g4

39. käijad (pildil Mehhiko jooksja Ana Guevara)

40. Eileen Gu (pilt tehtud X-mängudel Aspenis)

41. Itaalia; 1936

42. sulgpalli pall



VIII PLOKK



43. Karikatega mees pildil on Richard Laur
(eluaastad 1927-2018), kelle teeneks peetakse
muuhulgas ühe spordiürituse algatamist. Tolle
ürituse toimumispaik oli üldjuhul üks ja
seesama, kuid paaril korral peeti seda ka
näiteks Tartus ja Viljandis. Lisaks rohketele
pealtvaatajatele tõi kokku 45 korda peetud
üritus siia aja jooksul võistlejaid 22 välisriigist.

Milline spordiüritus?



44. Nähtavad kontuurid kuuluvad territooriumile,
kuhu emigreerumisest unistasid 19. sajandi lõpul
ühe Berliini jalgpalliklubi asutajad, kes andsid
oma klubile just selle territooriumi nime. Too
klubi tegi Bundesligas kaasa hooajal 1965/66 ja
püstitas mitmeid tänaseni püsivaid negatiivseid
rekordeid: 34 liigamängust vaid kaks võitu, kokku
hooaja jooksul 8 punkti väravate vahega 15:108.
Millist nime see Saksa jalgpallikultuuris
legendaarne klubi kannab? Eesti spordil on sama
territooriumiga head mälestused, sest üks kolmel
korral Eesti parimaks valitud sportlane sai esimest
korda parimaks pärjatud just sealt võidetud (ja
talle ainsaks jäänud) MM-tiitli tõttu.



45. Nagu võisime viimase aasta jooksul
kahel korral näha, on ROK andnud suunise,
et olümpiamängude avatseremoonial
võiksid riikide lippe kanda naissportlane ja
meessportlane koos. Üks riik aga oli ROK-ile
vastava taotluse teinud juba 1984. aastal,
kuid toona saatis ROK nad kuu peale ja nii
pidi toona lippu kandma pildil olev härra
üksi.

Kes on pildil (kui nimi ei meenu, aga vastate
ära õige riigi, teenite ühe punkti)?



46. Legendaarse treeneri Vladimir Alekno
juhendamisel võitis selle riigi meeste
võrkpallikoondis mulluse Tokyo olümpiaturniiri
avavoorus valitsevat maailmameistrit Poolat.
Paraku ei suudetud korrata viis aastat varem
Rios oma olümpiadebüüdil näidatut ja
veerandfinaali pääseda. Ka MM-il on laeks
jäänud veerandfinaal ning seda 2014. aastal,
kui turniiri käigus saadi jagu nii Itaaliast, USA-
st, Belgiast, Argentinast kui Serbiast. Milline
tõusev võrkpalliriik, millega omad seosed ka
pildil oleval eestlasest palluril?



47. Enne küsitava spordivõistluse
algust annab tiitlikaitsja tavapäraselt
õhtusöögi, kuhu on kutsutud kõik
võistluse varasemad võitjad. Millise
spordivõistluse eel selline õhtusöök
aset leiab? Vihjeks on kõrval
õhtusöögi tänavune menüü.



48. Nähtavas klipis heitlevad filmis „007: eriti salajane“ („For Your Eyes
Only“) Roger Moore´i kehastatav James Bond ja John Wymani kehastatav
idasakslasest agent Erich Kriegler. Viimane ilmub algselt Põhja-Itaalias
Cortinas vaatajate ette kui Saksa DV tšempion ja ühe spordiala väga
andekas atleet, mida ta filmis ka veenvalt demonstreerib. Niisiis, millise
spordiala tšempion oli agent Kriegler? Filmi valmimise aastal tulid antud
spordialal maailmameistriteks Saksa DV ja Soome sportlased.



VASTUSED

43. Kalevi Suursõit

44. Tasmaania (SC Tasmania 1900 Berlin; viide Jüri Jaansonile)

45. Christopher Dean (tahtsid lippu kanda koos Jayne Torvill´iga)

46. Iraan (pildil Markkus Keel)

47. Masters Tournament golfis (õhtusöögi andis Hideki Matsuyama)

48. laskesuusatamine (film valmis aastal 1981)



IX PLOKK



49. Ameerika profiklubide nimed on
tavapäraselt kujunenud mõne konkursi
tulemusel või siis seonduvad võistkonna
kodupaigaga. Üks NFL´i klubi on aga saanud
nime oma esimese treeneri ja kaasomaniku
järgi. Nimelt oli pildil olev mees klubi edukaimal
perioodil, aastatel 1946-62 selle peatreeneriks
ja siis kuni oma surmani 1991. aastal
meeskonna presidendi ametis. Milline
võistkond või kes on pildil? Kõik võistkonna
suured karikad võidetigi aastatel 1950-64, Super
Bowl´ile pole meeskond ühena vähestest NFL´i
klubidest jõudnud mängima kunagi.



50. Paljud ilmselt mäletavad, et McLareni F1 võistkonna edukaimatel aegadel
kasutati nende autodel sarnaseid värvilahendusi nagu piltidel näha. 2017.
aastal naasti aga oma autokujunduses põhivärvina selle värvi juurde, millist
värvi olid McLareni autod aastatel 1968-71, mil võeti F1 sarjas oma esimesed
võidud. Milline värv on olnud viimastel hooaegadel taas McLareni autode
põhivärviks?



51. Liverpooli jalgpalliklubi muuseumis
on muuhulgas presenteeritud lõbusaid
infokilde sellest, kuidas meeskond
sajandivahetuse paiku rahvusvaheliseks
muutus ja mida see endaga kaasa tõi.
Vastupidiselt kardetule kommunikeerusid
klubi kaitseliinis soomlane Sami Hyypia,
sakslane Markus Babbel ja šveitslane
Stephane Henchoz omavahel edukalt
inglise keeles. Nendega koos mängis
kaitses aga enamasti mees, kelle jutust
eelnevad kolm mõhkugi aru ei saanud.
Kelle nime oleme nähtaval skeemil
kustutanud?



52. Pildil on oma kodumaa riikliku
lennufirma piloot, kel muuhulgas ette
näidata olümpiakuld, kolm MM-tiitlit
ning 48 individuaalset MK-etapivõitu.
Kes?



53. 2018. aasta juuni algul täitusid Eesti spordiportaalid nähtavate
pealkirjadega, kui Magnus Kirt oli üheksa sentimeetriga ületanud ühe
sakslase tolleks ajaks seitse aastat püsinud rekordi. Milles omapärane
rekord seisnes? Kirt ise polnud algselt osanud sellele tähelepanu pöörata ja
kuulis rekordist alles Soome ajakirjaniku käest.



54. Tänavu aprilli algul said Eesti seiklussportlased oma läbi aegade esimese
MK-etapivõidu. Neli ööpäeva kestnud seikluses kuulus eestlastele lisaks
esikohale ka neljas koht, mille saavutanud võistkonnas tegi kaasa ka
Johanna Talihärm. Millises riigis see seiklus aset leidis? Näete ka tolle
seiklusspordi MK-etapi promovideot. Vihjeks olgu öeldud, et küsitava riigi
ajaloo üks parimaid olümpiaesitusi leidis aset mullu Tokyos, kui Neheng
Khatala saavutas naiste maratonis 20. koha.



VASTUSED

49. Cleveland Browns (Paul Brown´i järgi)

50. oranź

51. Jamie Carragher

52. Hannu Manninen

53. vasaku käega visatud maailmarekord

54. Lesotho



X PLOKK



55. USA ülikoolide korvpalliliiga NCAA meistriks tuli meeste hulgas tänavu
Kansase Ülikool. Üks suuremaid põrujaid oli aga finaalturniirile suurte
lootustega vastu läinud tiitlikaitsja, mullu oma ajaloo ainsa NCAA
meistritiitli võitnud õppeasutus. Millist nime see Texases Wacos tegutsev
eraülikool kannab? Sama nimi on perekonnanimeks kogu oma NBA karjääri
(1958-72) Lakersis mänginud pallurile, kelle nimel on siiani NBA finaalseeria
punktirekord – nimelt kostitas ta 1962. aasta finaalseerias Boston Celtics´it
61 punktiga (Michael Jordani saagiks jäi resultatiivseimal ettastel 55).



56. Pikem tennisist sellel pildil on 211 cm
pikkune ameeriklane Reilly Opelka. Lühem
mees on aga oma 170 sentimeetriga alates
1970ndatest aastatest kõige lühem
meestennisist, kel õnnestunud ATP
edetabelis esikümnesse murda. Kes on see
praegu ATP edetabeli teise kümne keskel
paiknev „päkapikk“, kelle tippsaavutuseks
Suure Slämmi turniiridel on poolfinaal
2020. aasta Prantsusmaa lahtistel?



57. Nähtavalt logolt võib ära tunda linnad, millede vahel juba alates aastast
1876 kulgevat 199-kilomeetrist rattasõitu tituleeritakse jalgrattaspordis
maailma vanimaks klassikuks. Legend räägib, et esimesel sõidul olnud vaid
10 võistlejat, kuid ligi 10 000 pealtvaatajat. Enamasti on sõidu võit jäänud
kodumaale, esimese välisratturina võitis Henri Pelissier (1911), võitjate
hulgast leiab ka näiteks Igor Astarloa (2006), Alberto Contadori (2012),
Rigoberto Urani (2017) või Primioź Roglići (2021). Millist kahte linna see
ühepäevasõit ühendab?



58. Pildil on piisavalt infot, et vastata:
millise spordiala harrastajale kuuluvad
nähtavad kindad?



59. Olümpiamängude ajalugu tunneb igasugu kurioosumeid. Nähtav pilt
on 1920. aasta Antverpeni olümpiamängude veepalliturniiri avamatśist
Hispaania-Itaalia. Tulemusega 1:1 lõppenud normaalaja järel palus
kohtunik võistkondadel lisaaega mängida, kuid itaallased teatasid, et
neile aitab ja marssisid minema. Mida tõid itaallased loobumise
põhjuseks? Punkte väärt vastuses peab sisalduma ühe Eesti
olümpiasportlase perekonnanimi.



60. Lõpetuseks, kui osadel on pinged maas ja teistel alles tekivad, laulab
teile solistina mees, kes muuhulgas saab tituleerida ennast kahekordseks
Eesti meistriks jalgpalli mälumängus. Kes?



VASTUSED

55. Baylor University (korvpallur Elgin Baylor)

56. Diego Schwartzman

57. Milano; Torino

58. lühirajauisutamine

59. vesi oli liiga külm (viide Susan Külm´ale)

60. Johannes Vedru



SÕELMÄNGUDE TEEMAD

• ujumisala

• pallimänguriik

• üks aasta Eesti spordis

• sponsor



EESTI SPORDIKILVA 2021/22 MEISTRIVÕISTLUSTE 10. ETAPP

29.04.2022 Sparta Spordiklubi

TEEMA: Sponsor



Küsime:

MILLINE ETTEVÕTE?



Kes on viimastel aastatel Lisell ja Robin Jäätma tegemistel silma peal
hoidnud, on näinud selle firma nime ja logosid kõikjal: nimelt on ettevõte
vibulaskmise MM-ide ja MK-sarja nimisponsor, tema nimi kajastub ka
nimetatud võistluste ametlikus nimes.

Küsime: MILLINE ETTEVÕTE?

4 punkti vihjed:



Tegu on NFL´i ühe peasponsoriga ning
tänavuse Super Bowl´i ülekande ajal näidatud
nende telereklaam käsitles evolutsiooni
(fragmendid kõrval). Aasia Jalpalli Meistrite
Liiga on aga võitnud suisa kaks jalgpalliklubi,
mille nimedes sisaldub küsitava ettevõtte nimi
(logod all).

Küsime: MILLINE ETTEVÕTE?

3 punkti vihjed:



Tegemist on ettevõttega mootorite maailmast, kelle nimi ja logo ilutsevad
tänavu nii Chelsea, Madridi Atletico kui ka Berliini Hertha särgivarrukal.
Samuti on tegemist ka FIFA ühe ametliku partneriga.

Küsime: MILLINE ETTEVÕTE?

2 punkti vihjed:



Küsime: MILLINE ETTEVÕTE?

1 punkti vihjed:



Vastus



HYUNDAI



EESTI SPORDIKILVA 2021/22 MEISTRIVÕISTLUSTE 10. ETAPP

29.04.2022 Sparta Spordiklubi

TEEMA: Aasta Eesti spordis



Küsime:

MIS AASTA?



Tol aastal võitis Irina Embich oma ainsa Eesti parima naissportlase auhinna.

Küsime: MIS AASTA?

4 punkti vihjed:



• Eesti tennisemeistriks meeste üksikmängus tuli esimest
korda Jaak Põldma, naiste üksikmängus aga seni
viimast korda Kaia Kanepi;

• Martin Müürsepp tuli viimast korda mängijana Eesti
meistriks korvpallis, Natalja Bratuhhina aga esimest
korda täiskasvanute hulgas Eesti meistriks nii saali- kui
rannavõrkpallis;

• Meeste kümnevõistluses tuli esimest ja viimast korda
Eesti meistriks Aigar Kukk, vasaraheites aga esimest ja
viimast korda Margus Hunt, kes mõlemad on enam
kuulsust kogunud muudelt aladelt

Küsime: MIS AASTA?

3 punkti vihjed:



Veel sai lugeda ka ajakirja Sporditäht:

Küsime: MIS AASTA?

2 punkti vihjed:



Oma tähetunni jõudsid ära oodata mitmed sportlikud tegelased:

Küsime: MIS AASTA?

1 punkti vihjed:



Vastus



2007



EESTI SPORDIKILVA 2021/22 MEISTRIVÕISTLUSTE 10. ETAPP

29.04.2022 Sparta Spordiklubi

TEEMA: Pallimänguriik



Küsime:

MILLINE RIIK?



Oma ajaloo esimesed olümpiamedalid võitis see riik tennises, kui 1920.
aastal Antverpenis pälviti nii meeste üksikmängus kui meeste paarismängus
hõbemedalid. Oma kolmas ja seni viimane tennise olümpiamedal teeniti 96
aastat hiljem. Kokku on selle riigi tennisistid mänginud viies Suure Slämmi
turniiri üksikmängu finaalis.

Küsime: MILLINE RIIK?

4 punkti vihjed:



Oma ajaloo esimese võidu meeste jalgpalli MM-finaalturniiridelt teenis see
riik Venemaa üle, mille peale panid häbistatud vandid Moskva tänavatel
püsti korraliku mürgli, kus mitu inimest sai surma ja üle 70 vigastada.

Küsime: MILLINE RIIK?

3 punkti vihjed:



Küsitav riik alistas kõigi aegade esimeses olümpiamängude naiste
korvpallimängus USA (pärast seda on USA naised kaotanud ainult kahel
korral venelannadele). Piltidel olev riigi esikorvpallur on isa poolt Benini
päritolu, kuid sündinud küsitavas riigis ning ka esindab seda.

Küsime: MILLINE RIIK?

2 punkti vihjed:



Riik on valitsev olümpiavõitja nii pesapallis kui softpallis ning nende
pallimängualade esindajad on alati kuulunud riigi populaarseimate
sportlaste hulka. Piltidel on nende hetke kõrgeima lennuga pesapallur.

Küsime: MILLINE RIIK?

1 punkti vihjed:



Vastus



JAAPAN



EESTI SPORDIKILVA 2021/22 MEISTRIVÕISTLUSTE 10. ETAPP

29.04.2022 Sparta Spordiklubi

TEEMA: Ujumisala



Küsime:

MILLINE UJUMISALA?



Viimatiste Tokyo olümpiamängude naiste ujumisaladel sündis ainus
maailmarekord just küsitaval alal. Vasakpoolsel pildil näete rekordi püstitaja
emotsioone peale olümpiavõitu ja parempoolsel pildil rekordi püstitajat
tsiviilriietuses.

Küsime: MILLINE UJUMISALA?

4 punkti vihjed:



Enim kordi on sel alal maailmameistriteks (pikas basseinis) tulnud Daniel
Gyurta ja Julija Jefimova, kel kummalgi on sel alalt kolm tiitlit. Ka kahepeale
kokku ainsa olümpiavõidu on nad saavutanud just sel alal.

Küsime: MILLINE UJUMISALA?

3 punkti vihjed:



Moskva olümpiamängudel oli sel alal leedulaste pidu, sest olümpiavõitjateks
tulid nii Lina Kaćiuśite kui Robertas Žulpa. Mullu said aga rõõmustada
soomlased, sest üks nende kahest Tokyo olümpiamedalist tuli just sellelt
ujumisalalt.

Küsime: MILLINE UJUMISALA?

2 punkti vihjed:



Selle ala pika basseini meeste maailmarekord 2.06,12 kuulub
maailmameister Anton Tśupkovile, naiste maailmarekord 2.18,95 aga
eelnevalt näidatud olümpiavõitja Tatjana Schoenmaker´ile. Eesti rekordeid
hoiavad enda käes meestest Martin Allikvee (2.10,63) ja naistest Eneli
Jefimova (2.26,88)

Küsime: MILLINE UJUMISALA?

1 punkti vihjed:



Vastus



200 MEETRIT RINNULI


