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1. 
Täna 22 aastat tagasi toimus Tartus Eesti Treenerite Ühenduse asutamiskoosolek. 108 
kokkutulnut valisid endi seast 10-liikmelise juhatuse, mis omakorda nimetas ametisse 
ühenduse esimehe. 2003. aastani selles ametis olnud mees tegutses 2008–2019 ka samast 
ühendusest välja kasvanud Eesti Treenerite Liidu juhatuse esimehena, ta on kolm korda 
valitud Eesti aasta treeneriks, juhtinud ühte alaliitu, olnud Riigikogu liige ning teda on 
tunnustatud riikliku spordi elutööpreemiaga. Kes? 

 
 

2. 
2026. aasta taliolümpiamängud toimuvad Itaalias 
Milano ja Cortina d’Ampezzo ühistööna. Kui Milano San 
Siro staadion pakub meile avatseremooniat ja 
toomkirikuväljak medalite üleandmist, siis pisaraid-
kiskuv lõputseremoonia toimub just selle linna 
amfiteatris. Linna lipp on peaaegu üksühene Rootsi 
lipuga (ainult rist on keskemal). Linna kreekanimeline 
tiim on tulnud korra jalgpallis Itaalia meistriks. Mis 
linnast on jutt? �  

 
 
 

3. 
Täna on sünnipäev EOK ekspresidendil, kes paar aastat juhtinud ka ühte alaliitu. 
Sünnipäevalaps on kahel tali- ja ühel suveolümpial olnud Eesti delegatsiooni eesotsas. Ajal, 
mil küsitav töötas EOK presidendina, võitsid eestlased olümpiamängudelt ühe kulla ja kaks 
pronksmedalit. Majandusinseneriks õppinud mees oli ligi paarkümmend aastat ühe eduka 
aktsiaseltsi juht.  Kes? 

 
 

4. 
Ehkki F1 laieneb ameeriklaste juhtimisel iga aastaga, on maailmas jäänud veel kaks 
rahvuslikku Grand Prix’d, mis selle sarja alla ei kuulu. Üks neist toimub juba aastast 1954 
tänavaringrajal nii autodele kui tsiklitele, teisel on alates 1950. aastast võisteldud erinevatel 
ringradadel autode arvestuses. Esimesel GP-l on aastate jooksul teiste seas võidurõõmu 
maitsnud Ayrton Senna, Michael Schumacher, David Coulthard, Ron Haslam, Kevin 
Schwantz, Carl Fogarty, Steve Hislop jpt, teisel Stirling Moss, Jack Brabham, John Surtees, 
Graham Hill, Jackie Stewart, Keke Rosberg jpt. Mis on nende GP-de nimed? 

 
 

5. 
Kui uurida Eesti veepalli kuulsusrikast ajalugu, siis tundub et Eesti meistrikatel oli 
põhitiimiks Tallinna Kalev. Kui vaadata aga kahte viimast Eesti pinnal toimunud 
tšempionaati (1973 ja 1974), siis neil aastail tuli meistriks see Tallinna tootmiskoondise 
üksuse nime kandnud kooslus, kus tuntumad mängijad olid Mait Riisman, Peeter Kulm, 
Urmas Jaamul ja Viktor Indrikson. Millist suurejoonelist veeteemalist nime klubi 

kandis? 
 
 

VL 
Spordilehe � esimene number ilmus 3. jaanuaril 
1958 ja viimane 30. juunil 1993. Mitu numbrit 
lehte kolmekümne viie ja poole aasta jooksul 
järjepidevalt spordihuvilisteni jõudis?  
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6. 

 

 

 

 

7. 

Nad on Tour de France’i ajaloos seni 
ainsad lähisugulased, kes ühel aastal 
mahtunud mõlemad kokkuvõttes esi-
kolmikusse. Vendadest vanem oli tookord 
teine ja noorem kolmas. Võitis rattur 
Austraaliast. Nimetage meeste ühine 
perenimi. �� 
 

 

Kes taliolümpiamängudel individuaalselt 
esikümnes lõpetanud Eesti suusakahe-
võistlejaist on täiskasvanute arvestuses 
tulnud talvel oma põhialal kõige rohkem 

kordi individuaalselt Eesti meistriks, 
kokku viis korda? 

 
 
 

8. 
Kes on Inglise Premier League'i ajaloos löönud ühe klubi eest enim väravaid, tänase 
seisuga kokku 192? Poisina ka Arsenali ja Watfordi süsteemi kuulunud küsitav on oma 
praeguse klubi eest mänginud alates 2009. aastast ning Premier League’i rekordimees sai 
temast tänavu 20. augustil kohtumises Wolverhampton Wanderersiga. 29-aastase tipu-
ründaja jalg on aastate eest astunud ka eestimaisel jalgpallimurul. Kes? 

 
 

9. 
1. augustil 2010 jäi Eesti naiste korvpallikoondisel Audentese saalis vajaka vaid kaks tabavat 
kolmest (või kolm kahepunktiviset), et oma vastasele sajane „pakk“ vormistada. Lõpuks oli 
EM-võistluste valikmängus eestlannade võidutulemus 127:33. Seejuures esimene 
veerandaeg lõppes tulemusega 41:3... Vähem kui aasta hiljem peetud kordusmänguks olid 
vastased juba kosunud, sest see kaotati Eestile oma kodusaalis „ainult“ 41 punktiga (45:86). 
Seda uskumatum tundub, et sama riigi koondis võitis aastal 2002 väikeste riikide EM-il kulla 
ning oli 1996 ja 2008 samal turniiril teine. 1987 võideti kogunisti Vahemeremaade mängud! 
Millise Euroopa riigi kossunaiskond Eestile suurelt alla jäi? 

 
 

10. 

 

Pat McDonald 1920 ja 1924, Rolf Monsen ja Al Jochim 1936, 
Olga Fikotova 1972 , Lopez Lomong ja Khatuna Lorig 
2008. Mis ühendab neid spordiinimesi lisaks sellele, et 
kõik nad on, kes suve-, kes taliolümpiamängudel, kandnud 
mängude avamisel või lõpetamisel USA riigilippu? Medalid 
need ei ole, sest neid võitsid nimetatutest vaid pooled 
(McDonald, Fikotova ja Lorig).  

 
 



XVI TARTU SPORDIMÄNG (Matis Song, Toivo Kivimets, Aare Oja)   

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SPORDIKILVAS 2022/2023. 2. MÄNG * 22.10.2022 Tartu  
3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. 
Isa �� on aidanud määrida Kristina Šmigun-
Vähi suuski ning on mitmetel suurvõistlustel 
juhtinud USA murdmaasuusatamise koondise 
määrdetiimi. Rattalootusest poeg � kuulub 
Hollandi profimeeskonna DSM järelkasvu-
võistkonda ja saavutas tänavu Austraalias 
Wollongongis peetud MM-il kaheksanda koha 
juunioride grupisõidus. Ta on võitnud ka 
2018. aastal mini-Roubaix’. Nimetage isa ja 
poja ühine perekonnanimi. 

 

 

 
 

12. 
Cristiano Ronaldo puhul ei üllata enam ükski rekord ega tipptulemus, sest 37-aastane 
portugallane on endiselt tippvormis. Pühapäeval, 9. oktoobril jõudis ta Liverpoolis oma 
klubikarjääri 700. väravani. Neist 450 on ta löönud Madridi Reali, 144 Manchester Unitedi ja 
101 Torino Juventuse eest. Millise klubi särgis on löödud ülejäänud viis väravat? 

 
 

13. 
Enamasti alati kindlal kuupäeval peetud pika ajalooga spordivõistluse esimesed kolm võitjat 
olid Aleksander Rüütel (tulemus 49.02), Karl Kuldkepp (48.40) ja Jüri Rosenblatt (47.11). 
Esimeseks mitmekordseks võitjaks krooniti 1937. aastal Edgar Siitan, võistluse praegune 
rekord on 34.50. Küsitavat võistlust on aidanud igavikustada skulptor Riho Kuld ja arhitekt 
Ülo Stöör. Milline võistlus? 

 
 

14. 
See linn on asutatud 13. mail 1825 ning on oma riigi 
suuruselt kolmas, riigi pealinnast paiknetakse 945 km 
kaugusel. See linn on valitud olümpiamängude 
korraldajaks, selles linnas on peetud Rahvaste Ühenduse 
mänge, Hea Tahte mänge, ragbi ja kriketi MM-i 
kohtumisi, olümpiamängude vutiturniiri mänge. Linna 
kaks suurimad staadionit kannavad nimesid Gabba ja 
Lang Park. Erinevate pallimängude meistrisarjades 
löövad kaasa sealsed meeskonnad nimedega Möire, 
Kuulid, Bandiidid, Tulilinnud, Leek, Kastanipunased, 
Katkestajad, Punased, Pullid jms. Millise linna vapp? �  

 
 

15. 
Eesti meistrivõistluste medalid jäähokis on enamasti jagunenud nelja linna meeskondade 
vahel – Tallinn, Narva, Tartu ja Kohtla-Järve. Ometi on hokit mängitud ka mujal Eestis ja 
mitte halvasti. Küsitava linna Spartak hõivas 1946. aasta meistrivõistlustel teise koha ja 
aasta hiljem juba Dünamo nime all pronksi. Neli pronksmedalit on võitnud ühe teise linna 
Kalev (1955, 1978, 1979, 1981). Nimetage Eesti linnad, kust need medalimeeskonnad 

pärit olid. 1 õige = 1 punkt. 
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16. 
Selle mootorattatootjaga üritab Superspordi MM-sarjas jätkuvalt läbi lüüa Hannes Soomer. 
Selle brändi nime kandvaid rattatootjaid on olnud mitmeid, praegu tegutsev on asutatud 
1983. “Pealtnägijas” on kõneldud, et paljud selle firma töötajad on eestlased. Sadakond 
aastat tegutses samanimeline autotootja, kelle nime mälestusena on üle Euroopa mitmeid 
autoklubisid. Selle tootja Heraldi-nimelise mudeli omanik oli suurepärane muusik, aga väga 
kehv autojuht John Lennon. Millise motomargiga sõidab meie esisõitja Hannes Soomer? 

 
 

17. 
Selle spordiala Eesti alaliit asutati 1931. aastal ja võeti kohe ka 
rahvusvahelise alaliidu liikmeks. Samal aastal võideti ka MM-
võistlustelt esimene medal, pronks (medalimees �). Kohe hakati 
välja andma oma ajakirja ning järgmisel aastal said alguse Eesti – 
Soome maavõistlused. 1933 peeti esimesed Eesti meistrivõistlused. 
Septembris 1940 alaliit likvideeriti, sest 111 klubi või ühingut 
kokku 3682 liikmega tundusid uuele võimule ilmselt ohtlikud. 
Alaliidu tegevus taastati 15. detsembril 1990. Mis alaliit? 

 
 
 

18. 
Selle riigi sportlased on aastatel 1960–2021 kõik selle riigi 58 (23+12+23) olümpiamedalit 
võitnud ühelt ja samalt spordialalt. Medalisaak võiks kindlasti olla suuremgi kui mitte 
boikottide tõttu poleks kolm olümpiat vahele jäetud. Oma maailmajaos on küsitavast riigist 
medalite arvult eespool vaid kaks riiki.  Mis riik? 1 punkt õige spordiala eest. 

 
 

19. 
See firma tegutseb nii kinnisvarahaldaja kui ka turvajana, aga sõidab ka taksot. Küsitav 
kaubamärk sündis USS Security Eesti AS-i, Securitas Eesti AS-i ja Ermeesia OÜ koondumisel. 
Hüüdlausena kuulutatakse “Hoiame ja hoolime!”. Seos spordiga? See firma on andnud 
praeguse nime Tondi Spordikeskusele (kus toimus naiste tenniseturniir Tallinn Open) ning 
Viimsi Karulaugu Spordikeskusele. Ka on oldud Estonian Rally ametlik turvapartner. Mis 
firma-kaubamärk? 

 
 

20. 

 

Korvpalli Kuulsuse halli valitud mängijatest 25 on 
sinna arvatud ühtlasi ka mõne väljapaistva võist-
konna koosseisus. 1992 Barcelona olümpial osalenud 
esimese nn Dream Teami 12 liikmetest 11 on saanud 
ka individuaalse koha, vaid ühel toonasel kullavõitjal 
ei õnnestunud oma personaalsete saavutuste põhjal 
parimatest parimate sekka pääseda, ehkki temagi 
mängis NBA-s kuue klubi eest kokku 15 hooaega. Kes 
Unistuste meeskonna liikmeist pidi piirduma vaid 
võistkondliku nominatsiooniga?     
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21. 
Eesti Spordileht 18. jaanuarist 1929 teavitab uue spordiraamatu ilmumisest: „Raamat 

kirjeldab Eesti tuntud tsirkuse-jõumehe elu ja olu, sündmuste käiku, mis tahab olla küllalt 

keeruline. Raamatu lugemist segab ainult kelkiv ja nahast väljaroniv toon, kus tsirkuse-

jõumees püüab ennast teha veel enam kui rahvuskangelaseks, ta prätendeerib koguni kui 

mingi messia aupaistele. Lhk. 87 öeldakse: „Teotsen Eesti rahva kasuks, elan kogu inimkonnale 

ja loodan veel vähemalt 5–6 aastat maadlusmatil vastu pidada."" Kes oli see tosin kõrget 
tiitlit teeninud spordimees (1887–1949), kes avaldas oma mälestuste raamatu juba 
karjääri kestes? 

 
 

 

22. 

 
 
Hollandi purjesportlane  Enno Kramer on sellega 
hakkama saanud kaks korda, 1998 koos Hein 
Dijksterhuisi ja 2013 Ard Geelkerkeniga. Need kolm 
meest on oma kaasmaalaste seas ainsad, kel selle 
võistlusala arvestuses MM-võistluste kuldmedal 
võidetud. Mis võistlusala? � Valitsevad maailma-
meistrid on sakslased Kay-Uwe Lüdtke ja Kai 
Schäfers, kõige rohkem MM-kuldasid on alates 
1956. aastast võitnud aga ungarlased. Ehk on abi ka 
ühe suurejoonelise muusikateose meenutamisest. 

 
 

 

23. 
Eestis suutsid aja jooksul vana, 1985. aasta lõpuni kasutuses olnud 800-grammist oda üle 80 
meetri visata kaheksa meest: Heino Puuste, Marek Kaleta, Mart Paama, Toivo Moorast, Olavi 
Malts, Kalju Mägi, ...... ja ...... Lisage nimistusse puuduvad nimed. Üks neist tähistab aasta 
eelviimasel päeval tänavu oma 80. sünnipäeva, teise maine rada lõppes tänavu 
üheksakümnendat eluaastat käies. 

 
 

 

24. 

Soome rallisportlane Risto Pietiläinen (*1963)  on kaarti lugenud 
isale ja pojale. Isa oli koos temaga ralliradadel tegija aastani 2006 
(viimast korda veel 2012), poeg kihutas „vanamehe“ jutu järgi 2013–
2017. Mis on isa ja poja ühine perenimi? 

 
 

25. 
Sulgpall jõudis Eesti NSV-sse esimest korda 1957. aastal, mil Moskvas ülemaailmsel 
noorsoo- ja üliõpilasfestivalil osalenud ühele Eesti spordikuulsusele (1921–2000) kinkisid 
Aasia üliõpilased komplekti selle siinmail tollal veel vähetuntud reketiala varustust. TPI-s 
treenerina töötanud mees andis uue ala varustust proovida huvilistele tehnikatudengitele, 
TPI kehalise kasvatuse õppejõud Harri Erm hakkas tudengitele läbi viima sulgpalli-
treeninguid ning ka esimesed selle ala võistlused Eestis toimusid 1963. aastal just TPI 
lahtiste võistlustena. Kes oli see olümpiahõbe, kahekordne Euroopa meister ja N Liidu 

teeneline treener, kes sulgpalli maale tõi? 
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26. 

 

Pildil on rahvusvaheline spordisuli, kes püsis ühe olümpiaspordiala 
organisatsiooni eesotsas 20 aastat, olles eelnevalt 24 aastat olnud 
sama alaliidu peasekretär. Tema tegevust uurinud Kanada 
spordiadvokaat Richard McLaren on öelnud: "Leidsin organi-
satsiooni, mida on ligi pool sajandit juhtinud autokraat, kes läbi 
erinevate mehhanismide kontrollis kõike, mis organisatsioonis 
toimus. Tema kinnisidee täielikust kontrollist tõi kaasa hirmu-
kultuuri, mis välistas elujõulise spordikorralduse." Praegu 83-
aastane asjapulk on oma seotust laialdase korruptsiooniga 
loomulikult eitanud, kuid oma ameti pidi ta 2020. aasta aprillis 
siiski maha panema. Kes?  Õige spordiala = 1 punkt. 

 

27. 
Legendaarne võrkpallitreener Ivan Dratšov viis Tallinna Kalevi 1968. aastal N Liidu 
meistriks, kuid lahkus peagi mõneks ajaks tööle Ukrainasse. 1970. aastate esimesel poolel 
töötas ta ühes sealses oblastikeskuses tulemuslikult Zvezda nime kandnud klubiga, viies 
selle 1972. aastal N Liidu meistrivõistlustel hõbedale ning 1974. aastal EK-sarjas finaali. 
Lisaks veel Ukraina meeskonna kullale juhtimine üleliidulistel noorsoomängudel 1973 
(muide, Raimund Pundi juhitud eesti poisid said teise koha...). Kogu seda tööd tunnustati 
1974. aastal Ukraina NSV teenelise treeneri aunimetusega. Millise viimastel aastatel 
pidevalt „päevakorras“ olnud linna klubiga Vanja kaks „hõbedat“ teenis? 

 
 

28. 

 

Näete 2024. aasta suveolümpiamängude embleemi, millel olümpialeek 
moodustub Prantsusmaa rahvusliku sümboli näost. Esimest korda 
hakati Früügia mütsi kandvat näokuju Vabariigi ja Vabaduse sümbolina 
kasutama Prantsuse revolutsiooni ajal, täna-päeval on tema nägu 
näiteks postmarkidel ja euromüntidel. Keda olümpialogol selliselt 
stiliseeritakse?  

 
 

29. 
Kui välismaa meestest on taastatud vabariigi aegu 
Tartu suusamaratoni kaks korda võitnud rootslased 
Håkan Westin ja Jerry Ahrlin, norralane Anders 
Aukland ning Austria passiga venelane Mihhail 
Botvinov, siis naiste seas on üks välismaine suusa-
naine Elvas finišijoont ületades võidupärja kaela 
saanud koguni neli korda. Tegemist pole vaid Eestis 
võite noppinud suusatajaga, sest 2008 ja 2009 võitis 
ta naiste arvestuses Vasaloppeti ning 2010 ja 2011 
kokkuvõttes FIS-i maratonide sarja. Oma maa meistri-
võistlustelt on täna 42-aastasel sportlasel koos 21 
medalit, lisaks klassikalisele suusatamisele ka rull-
suusatamises ja kergejõustikus. Kes? � 

 
 

30. 
Hooaja 2021/2022 NBA sümboolsesse esiviisikusse valiti nii nagu eelmiselgi hooajal kolm 
eurooplast. Kes on need kolm, ka tänavusel EM-il tegusid teinud, kuid siiski medalita 
jäänud korvpallurit? 2 õiget = 1 punkt. 
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31. 

 

Ei saa me läbi Soometa. Pildil on 28-aastane korvipoiss, 
kes tulnud motokrossi külgvankrite klassis kahel korral 
Eesti meistrivõistlustel medalile koos venna Rikuga, 
olnud korvipoisiks sellistele Hollandi suurnimedele 
nagu Etienne Bax ja Koen Hermans. Kuid suurim edu tuli 
koos ühe mulgi härraga: kolm Eesti meistritiitlit, tänavu 
MM-hõbe ja rahvuste krossi pronks. Kellest on jutt?  
1 punkt tema partneri eest!  

 
 

32. 
Nime J. Carter Sporting Club Limited kandva sporditarvete 
firma asutasid alles 2015. aastal vennad Beahonid, 25-
aastane Thomas ja 22-aastane Philip. Seitsme aastaga on 
Manchesteris peakorterit omava uustulnuka turuvallutus 
edenenud nii edukalt, et Inglise jalgpalli Premier League’is 
kannavad kolme klubi – Aston Villa, Newcastle United, 
Wolverhampton Wanderers – mängijad just selle firma 
kaubamärgiga  riietust.  Veel on sellel 400 töötajaga  inglise  

 

 

 
firmal lepingud Bayer Leverkuseni, Sevilla, Glasgow Rangersi jmt. klubiga. Firma kaupa saab 
osta enam kui poolesaja riigis üle maailma. Spordiriietega varustatakse paljudel erinevatel 
aladel tegutsejaid, küsitava firma reklaaminäod on teiste seas tennisist Andy Murray, ujuja 
Adam Peaty ning kogu McLareni F1 meeskond. Millise brändina seda firmat tuntakse? � 

 
 

33. 
See Eesti korvpallikuulsus oli teismelisena Tartus elades väga mitmekülgne spordipoiss, kes 
harrastas edukalt nii tennist, kergejõustikku, ujumist kui ka ratsutamist. Korvpallile 
keskendumine tuli IX klassi ajal, kui Avo Jans ja Peeter Loog astusid ta juurde ja lubasid 
peksa anda, kui ta korvpalli põhiteemaks ei võta. Noormees võttis ning Eesti korvpalluritest 
on tal nüüd ainulaadne medalikollektsioon.  Kellest jutt? 

 
 

 

34. 

 

 
 
Näete pildil tänase spordimaailma suurimat kurjamit. 
Või hoopiski järjekordset geeniust? Keda?  

 
 

35. 
Koroonapandeemia esimese tulemise üheks sümboliks Eestis said 2020. aasta kevadtalvel 
Saaremaa Võrkpalliklubi kohtumised CEV Challenge Cupi raames Kuressaares ühe Euroopa 
paremikku kuuluva võrkpalliklubiga. Mis oli see külalisklubi, kelle delegatsiooni tõbistest 
liikmetest saarlaste rist ja viletsus alguse sai? Õige linn = 1 punkt. 
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36. 
Tänavu oktoobri alul tuli teade, et üle pika aja on tennise meeste ATP edetabeli 1. ja 2. ühest 
riigist, täpsemalt Hispaania kodanikud Carlos Alcaraz ja Rafael Nadal. Viimati olid ühe riigi 
meestennisistid maailma edetabeli esimesed kaks 2000. aastal. Kuna tegemist on oma ala 
legendidega, siis vaid paar fakti. Esimese küsitava esmakaasa vanaisa oli 1930 US Openil ja 
1931 Wimbledonis üksikmängu finalist, teine oli aga esimene tennisist, kes servis ühel 
hooajal vähemalt 1000 ässa. Nimetage need tennisistid? 1 õige = 1 punkt 

 

37. 

   
 

 
14. veebruaril 1982. aastal juhtus nii, et Eesti meistrivõistlustel murdmaasuusatamises tuli 
maratonidistantsil välja anda kolm kuldmedalit. Medalivõistluseks olnud Kääriku – Elva 
suusamaratonil ületasid kolm meest finišijoone külg-külje kõrval võrdse ajaga 2:21.10. 
Jõgevalt pärit hilisemale jalgpalliliidu peasekretärile � jäigi see ainsaks maratonikullaks 
EMV-lt, nagu ka Rakveres sündinud hilisemale omanimelise ehitusfirma juhatuse liikmele � 
ja kahe Eesti tuntud tippsportlase isale. Kolmiku kolmas liige, � Varangult pärit suusamees  
fännaski pikki maid, sest Eesti maratonimeistriks krooniti ta ka 1977, 1981 ja 1984, lisaks 
saavutas küsitav 1979 Vasaloppetil viienda koha. Kes Elvas koos lõpujoone ületasid?         
2 õiget = 1 punkt. 

 
 

38. 
Sel kergejõustikualal on maailma kõigi aegade edetabeli esikümnesse kuuluvad sportlased 
oma parima tulemuse saavutatud ajavahemikul 20. juulist 1984 kuni 23. juulini 1989. 
Maailmarekordit uuendati sel ajavahemikul vaid kolm korda, siiani kehtiv rekord püstitati 9. 
juulil 1988. Küsimusi kaks: mis ala ja kas meeste või naiste arvestus? 1 õige = 1 punkt 

 
 

39. 
Iluuisutamise EM-il on Eesti saanud naiste üksiksõidus kolmel aastal (2011, 2015, 2022) 
välja panna kaks võistlejat. Neil kolmel tiitlivõistlusel on jääl käinud viis meie õrnema soo 
esindajat. Siit järeldub, et üks neist on kaasa teinud kaks korda. 2011 Bernis hõivas küsitav 
13. ja neli aastat hiljem Stockholmis 22. koha. Kes? 

 
 

40. 
Iisraeli kuulsaimas korvpalliklubis Tel Avivi Maccabis on mõnda aega vägesid juhtinud ka 
üks Balti korvpallikoolkonna esindaja. Mees nimetati peatreeneri ametisse 24. detsembril 
2016 ja sai ametist vabaks 16. mail 2017. Maccabiga Iisraeli karika võita jõudnud 198 cm 
pikkune spetsialist on edukalt mänginud ja töötanud veel mitmes riigis, peatreenerina oli ta 
ametis ka tänavusel EM-il ning mitte edutult. Kes? 
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41. 

 

 

 

 

 
 

42. 

Pildil on teenekas spordimees �, kes võitis 
pika karjääri jooksul 15 medalit (sh 5 kulda) N 
Liidu ja 41 (24) Eesti meistrivõistlustelt. 2020. 
aastal annetas president visale põlva-
maalasele tema 70. juubeli puhul Valgetähe V 
klassi teenetemärgi. Värskas sündinud härra 
Elvas sündinud nimekaim on ühel teisel 
spordialal kroonitud maailmameistriks. Kes? 

Küsitava harrastatud spordiala = 1 punkt. 
 

 

 

Küsitav mainekas spordimees on oma riigi 
lippu olümpiamängude avamisel kandnud 
kolm korda, kõik korrad taliolümpial (1988–
1994). Osalt oli see tingitud riigi olümpia-
delegatsiooni väiksusest, teisalt johtus see 
kindlasti ka tema staatusest. Kokku osales ta 
viiel olümpial, kuid medalitest käis üsna suure 
kaarega mööda. Parimaks jäi esimestel 
mängudel 1988 Calgarys saavutatud 25. koht. 
Ta on ROK-i liige aastast 1985 ja oma kodu-
riigi olümpiakomitee president aastast 1994. 
Kes? 

 
 
 

43. 
Selle spordiala esimene, Härjasilma nime kandnud klubi loodi Eestis 1997. aasta novembris. 
Järgmine klubi kandis algselt Karja Keldri nime, kuid siis muudeti see küsitavale spordialale 
rohkem viitavaks. Praegusesse Eesti koondisesse kuuluvad naistest Liina Joonsaar, Tiina 
Tiisler, Hanna Elisabeth Tiisler ja Marika Sarrapik, meestest Olaf Siigur, Erki Selling, Andres 
Paal ja Raido Kruusvee. Mis ala? 

 
 

44. 
Vaid üks linn on alates 1934. aastast peetavaid kergejõustiku EM-võistlusi korraldanud kolm 
korda. Milline linn? 

 
 

45. 
Tänavu 8. juunil möödus veerand sajandit Eesti jalgpallikoondise läbi aegade suurima 
väravaküti Andres Operi esimesest tabamusest sinisärkide ridades. Oma 38 väravast 
esimese lõi mees Kadriorus toimunud MM-valikmängus, mis lõppes eestlastele napi 2:3 
kaotusega. Sama vastasega oli see Eestile juba 13. ametlik mäng, kuid viimati oldi vastamisi 
60 aastat varem ning siis võitsid vastased oma kodus 7:2. Millise riigi koondise 
väravavõrku Eesti meeskonnas 134 korda mänginud Oper Kadriorus sahistas? 
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46. 
See Hispaania korvpalli vennastepaar kasutab meelsasti hüüdnimesid Willy ja Juancho, 
särkidel on neil enamasti kas number 14 või 41 ning Euroopa korvpallimeistrist ema Wonny 
auks on särkidele nimena trükitud saksa päritolu Geuer. Siiski tunnistab enamus 
korvpallihuvilisi just küsitavat nime. Kes on see vennastepaar? 

 
 

47. 

 

Küsitav (1932–2021) on maratonijooksus kõige 
rohkem kordi, üheksa, tulnud Eesti meistriks. 
Esimesed viis kulda saavutas ta järjest aastatel 
1959–1963, ülejäänud neli tulid samuti järjest, 
1967–1970. Medalita jäi ta vaid 1965, aasta varem 
oli ta Ronald Suure järel teine ning 1966 Suure ja 
Mart Kalderi järel pronksimees. Oma karjääri 
jooksul parandas Antsla vallast pärit jooksumees 
Eesti tipptulemust sel alal kuus korda, tema 
tippmargiks jäi 2:20.03 (1969). Üldse krooniti ta 
erinevatel distantsidel Eesti meistriks 19 korda, 
tema tütar on viimastel kümnenditel spordi-
ametnikuna silma paistnud ka rahvusvahelisel 
tasandil. Kes?  

 

48. 
Selle veidi enam kui 70 000 elanikuga linna jalgpalliklubi on Suurbritannia uue kuninga 
Charles III lemmikklubi. Tänavu täitus klubi asutamisest 140 aastat, praegu pallitakse 
tugevuselt Inglismaa teises liigas. Inglismaa meistriks on tuldud kaks korda, karikavõitjaks 
ühe korra ning ühtlasi ollakse üks neljast klubist, kes võitnud Inglismaal vähemalt ühe korra 
kõik neli profiliigat. Alates selle aasta juunist on klubil ajaloo esimene peatreener mandri-
Euroopast, belglane Vincent Kompany. Ja veel. Esimese maailmasõja aegadest alates 
pakutakse küsitava klubi kodumängude külastajale üht mõnusat jooki "Béné & Hot", mis 
koosneb prantsuse liköörist benediktiinist ja soojast veest. Oma praegusele kodustaadionile 
kolis klubi asutamisele järgnenud aastal ehk 1883. Mis klubi? 

 
 

49. 
Korduva dopingukasutuse tõttu eluaegset spordis tegutsemise keeldu kandvaid inimesi on 
Eestis hetkel neli, neist kolm on kulturistid: Viktor Tkatšenko, Marek Kalmus ja Aleksandr 
Aleksejev. Kes on see neljas, kel spordivaldkonnas keelatud askeldada surmani? 
Küsitav kodanik, kes ahvatles oma noort hoolealust keelatud aineid kasutama, kannab ühist 
perekonnanime 1972. aastal kahekordseks olümpiavõitjaks kroonitud sporditähega. 

 
 

50. 
Millisele iseseisvale riigile võitis Tokyost 2021 
esimese olümpiamedali Polina Gurjeva? � 
Sportlane on praegu vaid 23-aastane, sündinud 
riigi pealinnas ning Jaapanis riputas ta endale 
kaela hõbemedali. Küsitav riik (SKT inimese kohta 
7612 USD) premeeris Gurjevat medalivõidu eest 
sõiduautoga Lexus LX570 Sport Plus, kolmetoalise 
korteri ja 50 000 dollariga. 1 punkt õige spordiala 
eest.  
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51. 
Eesti jalgpallikoondise kauaaegsest kaptenist ja hilisemast peatreenerist Martin Reimist 
võinuks sündmuste teistsuguste arengute korral saada hinnatud tegija hoopis ühel teisel 
spordialal. Reim avaldas Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...", et isa viis teda enne jalgpalliga 
tegelema hakkamist kuueaastaselt hoopis ühte teise trenni, kus tema juhendajaks oli selle 
ala õpetuse üks suurkujusid Eestis. Treener (1937–2007) lubanud väikesest Martinist teha 
olümpiavõitja. Mis spordiala Reim harrastas ja kes oli treener? 1 õige = 1 punkt 

 
 

52. 
See mängija on NBA-s visanud ühel veerandajal 
kõige rohkem punkte. 23. jaanuaril 2015 kostitas 
ta Sacramento Kingsi kolmandal veerandajal 37 
punktiga. Kes on see NBA meister, maailma-

meister ja olümpiavõitja? � 

 
 
 

53. 
Eesti aasta sportlasi on järjepidevalt selgitatud alates 1956. aastast, kuid alles alates 1967. 
aastast valitakse eraldi parim mees ja naine. Ühisarvestuse aegu juhtus 1957. aastal esimest 
ja ühtlasi viimast korda nii, et esikolmiku vallutasid vaid naised, kaks ujujat (1. ja 3. koht) 
ning kergejõustiklane (2.). Ujujatest üks teenis tol aastal kaks kuldmedalit ülemaailmsetel 
üliõpilasmängudel, teisel jäi oma lemmikdistantsil MR-i püstitamisest vajaka vaid 0,6 
sekundit. Kergejõustiklane võitis eelpoolnimetatud üliõpilasmängudel kulla ja hõbeda. Kaks 
ujujat on endiselt meie hulgas, kergeatleet lahkus 2019. aastal. Kes? 2 õiget = 1 punkt 

 
 

54. 
Jalgpallis Euroopa parima klubimeeskonna selgitamisel (hooajast 1955/1956 meistrite 
karikaturniir, hooajast 1992/1993 Meistrite liiga) on vähemalt ühe korra võidutsenud vaid 
kümne oma profiliigat omava jalgpalliriigi klubid. Kolme rahvusliku jalgpalliliidu klubid 
(igast riigist üks) on jõudnud finaali, kuid seal kaotanud. Kõik kolm juhtumit jäävad eelmise 
sajandi 70. aastatesse. Millised kolm riiki? 2 õiget = 1 punkt 

 
 

55. 
 

 

Eesti olümpialasi on liiklusõnnetused meie seast võtnud 
õnneks kaunis vähe. Olympedia andmetel leidub Eestit 
esindanud sportlasi neli, kellest tuntumad on Küllo Kõiv, 
Lauri Aus ja paadiõnnetuses hukkunud Taavi Peetre. Kuid 
küsime neljandat märgitut. 1924. aasta Pariisi olümpial Eesti 
koondist esindanud jalgpallur suri 1940. aasta jõulueelsel 
päeval Sauel väidetavalt autoavariis. Siiski on osades allikates 
kirjas, et 47-aastase Vabadussõjas sõdinud mehe hukkasid 
NKVD-lased. Eesti koondist esindas ta aastatel 1920–1926 
kokku 20 korral. 1909. aastal osales ta esimeses Eesti klubide 
vahelises matšis, esindas 1924 Eestit FIFA juures, oli jalgpalli-
kohtunik ning ühtlasi Eesti jalgpallikoondise esimene kapten. 
Kellest on jutt?  
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56. 
Kauaaegne maailma esireket Roger Federer lahkus tänavu 
sügisel võistlustennisest, kuid suurima pealtvaatajaskonnaga 
tennisematši üheks osapooleks jääb ta küllap veel pikaks 
ajaks. Veebruaris 2020 kohtus Federer heategevuslikus 
näidismatšis Rafael Nadaliga ning seda vastasseisu jälgis 
hoopis muu(de) ala(de) harrastamiseks ehitatud spordi-
rajatise tribüünidelt täismaja ehk 51 954 silmapaari. Eelmise 
rekordi sünnis oli Federer samuti osaline, novembris 2019 
vaatas tema ja Alexander Zverevi näidismatši Mexico Citys 
42 517 inimest. Millises linnas � Federer Nadali üle 6:4, 
3:6, 6:3 võidu saavutas? Muide, Federeri ema Lynette on 
sündinud selles riigis, mille rahvaarvult teist linna vastuseks 
teada tahamegi. 

 
 

57. 
Tänavu EM-finaalturniiril käinud Eesti meeskorvpalluritest on temal kõige madalam 
võiduprotsent – rahvuskoondise eest peetud 16 mängust on praegu 23-aastasel ja 208 cm 
pikal power forwardil võite ette näidata vaid 3. Debüüt toimus 2017. aasta novembris 
Suurbritannia vastu ja see on ka ainus mäng, kus küsitav platsile ei pääsenud. USA-s 
kõrghariduse omandanud ja koondise mängudes kolmeseid koguni 50% tabavusega visanud 
mängumees on tänavu kandnud särki rinnanumbriga, mis ei ole võõras ka näiteks Gregor 
Arbetile ja Andre Pärnale. Tema koduliiga tegutseb alanud hooajal Poolas. Kellest on jutt? 

 
 

58. 
Islandlased on olümpiamängudelt võitnud kokku 17 medalit ja seda vaid kolmelt spordialalt. 
Medalivõidu aastad on olnud 1956, 1984, 2000 ja 2008. Millised alad? Kolmest alast kahel 
on eestlastelgi olümpiamedaleid ette näidata. 2 õiget = 1 punkt 

 

59. 

  

 
 

Piltidel on kaks tänavust maailmameistrit kiiresti sõitmises. Üks 
vasakult � ja teine � paremalt poolt, samadel radadel, kuid 
mitte koos. Ühel on tänavused sõidud juba sõidetud, teisel kaks 
veel ees. Kes? 1 õige = 1 punkt  

 

60. 
Millise maailmakuulsa spordivõistluse osa on umbes 600 meetri pikkune 27-meetrise 
kõrguste vahega tõus nimega Heartbreak Hill, viimane neljast Newton Hillsist? Oma nime 
sai tõus 1936. aastal, võistlust ennast korraldatakse juba aastast 1897. 
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01: Jaak Salumets (aasta treener 1987, 1991, 1993; korvpalliliidu president 2016–2020; Riigikogus 2007–2011) 
02: Verona (jalgpalliklubi Verona Hellas) 

03: Tiit Nuudi (*1949, EOK president 1997–2001, juhtinud tenniseliitu 1988–1990, firma Paulig Baltic) 

04: Macau ja Uus-Meremaa 

05: Ookean 

VL: 5096    
    06: Schleck (Andy ja Fränk, Luksemburg; võitja Cadel Evans) 

    07: Kristjan Ilves (Ago Markvardt 3 korda, Allar Levandi 1 korra) 

    08: Harry Kane (Tottenham Hotspur) 
    09: Albaania 

    10: kõik on sündinud väljaspool USA-d (Iirimaal, Norras, Saksamaal, Tšehhis, Lõuna-Sudaanis & Gruusias) 

11: Ragilo (isa Oleg, poeg Frank Aron) 

12: Lissaboni Sporting CP (mängis seal 2002–2003) 
13: suurjooks ümber Viljandi järve (ausammas on Viljandis 11-kordsele võitjale Hubert Pärnakivile)  

14: Brisbane (suveolümpiamängude korraldaja 2032) 

15: Viljandi (Spartak) ja Sillamäe (Kalev) 
 16: Triumph 

    17: Eesti Laskurliit (pildil MM-i pronksimees Johannes Siir) 

    18: Etioopia, kergejõustik (mänge boikoteeriti 1976, 1984, 1988) 
    19: Forus 

    20: Christian Laettner    

21: Jaan Jaago (raamat "Jaan Jaago mälestused. Seitsmekordse ilmameistri senine elukäik") 

22: purjekaklass Lendav Hollandlane (edukaimad Szabolcs Majthényi ja András Domokos 14 MM-kullaga) 
23: Toomas Savi (81.20) ja Charles-Villem Vallmann (82.26) 

24: Rovanperä (isa Harri ja poeg Kalle) 

25: Joann Lõssov          
    26: Tamas Ajan (Ungari), tõstmine 
    27: Vorošilovgradi (Luhanski) Zvezda 

    28: Marianne 

     29: Sandra Hansson (rootslanna võitis Tartu Maratoni naiste seas 2009, 2010, 2011 ja 2013)  
    30: Nikola Jokić (Serbia), Giánnis Antetokoúnmpo (Kreeka) ja Luka Dončić (Sloveenia)  
31: Lari Kunnas, piloot Kert Varik 

32: Castore 

33: Jaak Lipso (ainus eestlasest korvpallur kahe olümpiamedaliga, hõbe 1964 ja pronks 1968) 
34: Hans Niemann (USA malesuurmeister, keda on kahtlustatud pettuses)   

35: Milano Power Volley (asutatud 2010)     
    36: Andre Agassi ja Pete Sampras (mõlemad USA) 

    37: Tõnu Sirel, Mati Albert ja Uno Leist 

    38: kettaheide, naised (parim XXI sajandil saavutatud tulemus Valarie Allmani 71.46 [2022] annab 15. koha) 
 39: Gerli Liinamäe 

    40: Ainars Bagatskis (lätlane tuli Leedu meistriks nii mängija kui ka treenerina)  

41: Nikolai Järveoja, orienteerumine (nimekaim autoralli maailmameister Martin Järveoja) 

42: Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi (Monaco, tali-OM-il 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, kõik bobisõidus) 

43: darts 

44: Helsingi (1971, 1994, 2012) 
45: Rootsi (Eesti teine värav Marko Kristal, Rootsi skoorijad Martin Dahlin, Pär Zetterberg ja Kennet Andersson) 

    46: Hernangomez (Juan Alberto Juancho ja Guillermo Gustavo Willy) 

    47: Rein Leinus (spordiametnikust tütar Kairis Ulp-Leinus) 

    48: Burnley FC (kodustaadion Turf Moor) 
    49: Nikolai Borzov (ujumistreener, kes andis dopinguaineid oma õpilasele Anita Stepanenkole)      
    50: Türkmenistan, tõstmine (Gurjeva sai hõbeda kuni 59 kg kaalus Taiwani tõstja Kuo Hsing-chuni järel) 

51: judo, treener Andres Lutsar 

52: Klay Thompson (NBA meister 2015, 2017, 2018, 2022, maailmameister 2014 ja olümpiavõitja 2016) 
53: 1. Ulvi Indrikson-Voog, 2. Vilve Maremäe-Nummert, 3. Eve-Mai Uusmees-Maurer 

54: Kreeka (Panathinaikos 1971), Belgia (Brugge 1978) ja Rootsi (Malmö FF 1979).  
55: Otto Silber (a-st 1938 Otto Sillapere) 
    56: Kaplinn (mängiti Cape Town Stadiumil, mis mõeldud jalgpalluritele ja ragbimängijatele) 
    57: Matthias Tass (õppis 2018–2022 Saint Mary’s kolledžis Kalifornias) 

    58: kergejõustik (Vilhjálmur Einarsson, Vala Flosadóttir), judo (Bjarni Friðriksson) ja käsipall (meeskond) 

    59: Robert Virves (JWRC MM 2022), Jonne Halttunen (WRC MM 2022) 
    60: Bostoni maratoni rajal 


