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11.
.

Tänavu 15. VIII selgus Tallinnas Lillekülas, kas tol õhtul hakati Madridis suplema viljakusejumalanna
Cibele või merejumala Neptunuse purskkaevus. Need kaks fontääni paiknevad Madridi kesklinnas
teineteisest kõigest mõnesaja meetri kaugusel ning on kohalike jalgpalliklubide Atlético ja Reali
poolehoidjate ammused peopaigad. Kui ühe juures toimus tol mälestusväärsel õhtul UEFA
Superkarika võidu puhul pillerkaar, siis teise ehk kaotaja juures valitses stoiline rahu. Kummas
purskkaevus ja selle ümber pidu käis ehk kumb neist on Atlético fännide lemmikpaik, A või B?

A

B

2.

Võrkpallimehed selgitasid sel sügisel maailmameistri 19. korda. Võitjate rivi juhib kuue kullaga NSV
Liidu koondis (Venemaa pole MM-kulda võitnud), kolm tiitlit on Brasiilial, Itaalial ja nüüd ka Poolal
ning kaks Tšehhoslovakkial. Millised kaks riiki on võitnud kumbki ühe kulla? Esimene neist
võidutses 1970 Bulgaarias, alistades finaalkuuiku otsustavas mängus võõrustajate koondise 3:2; teine
sai 1986 Prantsusmaal finaalis jagu N Liidust 3:1. 1 õige, 1 punkt

3.

Vormel-1 autode MM-võistluste edukaim kullavõitja on teadupärast
sakslane Michael Schumacher seitsme meistritiitliga. Hõbemedaleid,
kokku neli, on kõige rohkem britil Stirling Mossil ja prantslasel Alain
Prostil. Kuid kes on MM-võistluste ajaloos võitnud kõige rohkem
pronksmedaleid? Neidki on parimal piloodil neli, lisaks on sarjas 15
hooaega osalenud, 246 GP-l võistelnud ja neist 13 võitnud mees
saanud ka ühe hõbemedali. Kolme erinevat meeskonda esindanud
võidukihutaja on olnud maailmameistrite Damon Hilli, Ayrton Senna,
Mika Häkkineni ja Kimi Räikköneni tiimikaaslaseks. F1 etappidel võib
teda kohata praegugi, nüüd aga juba mikrofoniga käes. Kes?

4.

Leedu spordi au ja uhkus Kaunase Žalgirise korvpallimeeskond on igaveseks ajaks arvelt maha
võtnud kaks särginumbrit, 5 ja 11. Kes olid nende särkide legendaarsed kandjad, olümpiavõitjad,
maailma- ja Euroopa meistrid mõlemad? Üks küsitav mängis klubi eest aastatel 1962–1976, teisel
oli mänguperioode kolm: 1981–1989, 2001–2002 ja 2003–2005. 1 õige, 1 punkt

5.

Kes on pildil? Nii maailma- kui Euroopa
meistrivõistlustel tänavu üheksanda koha
saanud noorsandi isa ja onu üldjuhul eesti
rahvale tutvustamist ei vaja. Küsitav pole
mitte ainult ühe ala rüütel, Eesti meistriks
on ta tulnud neljal erineval spordialal.⊳
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6.

Kes eurooplastest jooksis 100 m esimesena määrustepäraselt alla 10 sekundi? See juhtus 24. IX
1988 Souli olümpiamängudel ning aeg 9,97 andis uuele rekordimehele hõbemedali. Sama mees viis
Vana Maailma rekorditähist edasi veel kaks korda, saades (samuti suurvõistlustel!) kirja 9,92 (1991) ja
9,87 (1993). Viimasest ajast on hiljem ühe sajandiku võrra kiiremini lipanud vaid Francis Obikwelu ja
kaks korda Jimmy Vicaut, kes on praegu Euroopa rekordi kaasomanikud.

7.

Veteranieas lugematul hulgal võite saavutanud
ja mitmel alal maailmarekordeid püstitanud 95aastane tartlanna Nora Kutti-Neumann võitis
täiskasvanute klassis Eesti meistrivõistlustelt
esimese medali 1936. ja viimase 1952. aastal.
Esikolmikusse on ta jõudnud viiel spordialal. Kaks
hõbedat on üdini sportlikul daamil korvpallis,
hõbe ja pronks võrkpallis. Iluvõimlemises on ta
võitnud kulla ja hõbeda ning kergejõustikus kaks
kettaheitepronksi? Millisel spordialal teenis ta
lõviosa oma autasudest?

8.

Taasiseseisvumise järel 1991 on Eesti koondis vaid ühe korra jäänud suveolümpiamängudel
medalita. See juhtus 1996 Atlantas, kus laeks jäid kaks viiendat kohta nii epeevehklemise mees- kui
naiskonna poolt. Individuaalselt lõpetasid kaks sportlast oma etteaste kuuenda kohaga. Ühele neist
oli see kolmas ja ühtlasi viimane olümpia, teisele karjääri neljast olümpiast teine. Mõlemal on ka
olümpiamedal(id) olemas. Kes? 1 õige, 1 punkt.

9.

See imposantne (196 cm/94 kg) prantslane on
tänavu olnud meeste epee valitseja. EM-võistluste
finaalis võitis ta meie Nikolai Novosjolovit, MMvõistluste kullamatšis alistas 2012. aasta olümpiavõitja Rubén Limardo Venetsueelast. Olümpiakuld on
tal Rio de Janeiro mängude meeskonnavõistluselt,
EM-il on küsitav individuaalturniiril püsinud kolm
aastat järjest võitmatuna. Kes?

10.

Worldloppeti rahvusvaheline suusaföderatsioon haldab maailma 20 tähtsamat suusamaratoni. Alates
2016. aastast on organisatsiooni peakorter taas
Tartus (varasemalt 1998–2004) ja liidu peasekretär on
Epp Paal. Kuid millisest linnast sai Worldloppeti liit
1978. aastal alguse? Koha algne nimi oli Östra Aros,
seal asub väidetavalt maailma vanim siiani tegutsev
ujumisklubi (aastast 1796) ning selle linna kohta
kuuldes tulevad kohe meelde vana ülikool ja tugevad
sidemed Tartuga.
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11.

Ühele alale pühendunud spordiperekond. Vanaisa Harry (vasakul) tuli maailmameistriks neli
korda, tema poeg Stefan (keskel) kümme korda ning sel suvel teenis oma esimese medali, noorte
EM-i pronksi, ka tema pojapoeg Liam. Palume vastuseks kirjutada ühise perekonnanime.

12.

Tallinn International Horse Show’ raames on takistussõidu MK-sarja etappi peetud alates 2003.
aastast, kuid vaid ühel ratsanikul on ette näidata kaks esikohta. Esimese sai ta 2005. aastal
Novestaga, teise seitse aastat hiljem Ulrike R-i üle takistuste juhtides. Nädala pärast 51-aastaseks
saav ratsutaja on Tallinna võistlustele lisaks võidutsenud veel kaheksal karikaetapil. Kes?

13.

See samoa-iiri-kanada verd vägilane harrastas noorpõlves aktiivselt ameerika jalgpalli, hiljem
tegeles kätši ehk wrestlinguga. Huvitav on fakt, et ta on kolmandat põlve profimaadleja. Hüüdnime The Rock all võistles ta siinsele rahvale uduse olemusega alal edukalt, võites paljude kätšisarjade võistlusi. Näitlejana on küsitav Hollywoodis üks kõrgemalt makstumaid. Põhižanriks on
action, kuid puutumata pole sportki. 2006. aastal linastunud filmis Gridiron Gang kehastab ta
jalgpallitreenerit, kes loob noortele kuritegelikust elust eemalehoidmiseks tiimi. HBO kaablivõrgus jookseb juba neljandat hooaega edukalt spordimänedžmenti kajastav tragikomöödiaseriaal Ballers, kus küsitaval on kanda peakangelase Spencer Strasmore’i roll. Kellest on jutt?

14.

15.

Pühendunud nelipühilasena arvab see omaaegne spordikuulsus (s. 1942)
täpselt teadvat, mis siin maailmas on õige ja mis on vale. Paraku on ta oma
konservatismis langenud paljude nüüdisaegse maailma hoopis vabameelsema elukorralduse ja -kommete poolehoidjate, eriti aga LGBTõiguslaste vihaaluseks. Proua vastasleerist on juba aastaid kuuldunud kurje
hääli, mis nõuavad sellega seoses tema nime kandva sportimispaiga
ümbernimetamist. Kes? ⊳

Tänavu augustis Cagliari Calcioga liitunud Ragnar Klavanile on see jalgpallurina juba kuues
välisklubi. Oma karjääri FC Elva, Viljandi JK Tuleviku ja FC Flora eest mängides alustanud
viljandlane siirdus esimest korda välismaale palli lööma 31. VIII 2004 sõlmitud kolmekuulise
laenulepingu alusel ning sai selle aja jooksul kirja kaks liigamängu. Mis oli Klavani esimene
välisklubi? Olgu lisatud, et Eesti koondise mehi (sh ka kapteneid!) on seal nii varem kui ka hiljem
mänginud teisigi. 1 punkt õige riigi eest.
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16.

Kes on läbi aegade olnud noorimad laskesuusatamise MK-sarja üldvõitjad? Kui
tavaliselt kipub spordis naiste võitja olema
meeste omast noorem, siis biatlonis on asjad
vastupidi – noorim meeste võitja (vasakul) oli
kristall-gloobust saades vaid 19-aastane,
naiste oma (paremal) kaks aastat vanem.
Esimene karika-võit ei jäänud kummalegi
viimaseks, mõlema emakeel on sama. Nii
mehel kui ka naisel on kaks olümpiakulda ja
üks -hõbe ning rohkelt MM-võistluste
medaleid (kullad siiski selgelt naiste-rahva
kasuks 12:5).
1 õige, 1 punkt

17.

Ameerika Ühendriikide delegatsiooni lipukandjaks PyeongChangi taliolümpiamängude avatseremoonial oli Erin Hamlin. 31-aastane kelgutaja sai selle õiguse alles mündiviskamise järel
pärast seda kui alaliitude tavakohane hääletus lipukandja leidmiseks lõppes viigiga 4:4. Hamlin
on tunnustatud sportlane, tal on kaks MM-kulda ja olümpiapronks, kuid tema vastaskandidaadi
saavutused on veel mitu kraadi kangemadki – kiiruisutamises kaks olümpiakulda ja -hõbedat ning
11 MM-tiitlit. 1982 Chicagos sündinud sportlane on püstitanud ka üheksa maailmarekordit. Kes
oli Hamlini rivaal, kel mündiviskes õnne polnud?

18.

Pärast esimest hõbedat 2003. aasta MM-võistluste grupisõidus
noppis ta karjääri arenedes sama taseme jõuproovidelt kokku
veel ühe hõbeda ja neli pronksi kuni 38-aastaselt saabus ka
õnnepäev kullavõiduga. Suurtuuridelt on küsitav rattur samuti
poodiumikohti saavutanud, kuid selles vallas sai ta kirsi tordile
juba 2009. aasta Vueltal. Ühepäevaklassikud on talle toonud
ridamisi võite, La Flèche Wallonne´i ja Vuelta a Murcia on ta
võitnud koguni viiel aastal. Ehk aitavad 177 cm pikkust ja vaid 61
kg kaaluvat rattaässa tuvastada ka paar tema rohketest
hüüdnimedest – El Bala (Kuul) ja El Imbatido (Võitmatu). Kes?⊳

19.

Kontinentaalses Hokiliigas (KHL) mängib käimasoleval hooajal varasema 27 meeskonna asemel
25. Leige publikuhuvi, kesiste sportlike tulemuste ja rahaprobleemide koosmõjus kadusid liigast
kaks Venemaa klubi. Esimene neist on asutatud 1976, võitis 1994 ja 1996 Venemaa meistritiitli,
1996 Euroopa meistrite karika ja 2006 selle järglase, IIHF-i kontinentaalkarika. Teine lahkuja
asutati 2006, võitis 2007 Venemaa teise, 2008 esimese ning 2009 ja 2010 kõrgliiga. Ühe klubi
logol on kujutatud üks transpordivahend, teise omal loom. Millised klubid? 1 õige, 1 punkt

20.

VIIGILAHUTUS! Odaviskaja Magnus Kirt meisterdas 2018. aasta suvest oma senise karjääri
edukaima hooaja. Ta parandas kolm korda Eesti rekordit ning ühelgi võistlusel ei jäänud tema
pikim odakaar alla 83 meetri. Meie tahame teada, mis oli Kirdi kogu hooaja võistluste keskmine
tulemus? Selle saime nii, et võtsime välja tema kõige pikema viske igalt võistluselt, liitsime
need tulemused kokku ja jagasime summa võistluste arvu ehk 19-ga. 2 punkti teenimiseks võite
eksida 25 cm-ga, 1 punkti saab kuni poolemeetrise (50 cm) eksimuse eest.
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21.

Näete Eesti tõstevägilast Mart Seimi teda kujutava
portree ees. Küsime, kes on rekordimeest maalinud?
Kunstniku liignimi on Eesti olümpia- ja spordiajaloos
vägagi tuntud, selle all on maailma suurimal
spordipeol võistelnud koguni kaks meest, neist üks
suve- ja teine kaks korda talimängudel. ⊳

22.

Selle spordiala MM-võistlusi on peetud alates 1975. aastast, nüüdseks kokku 11 korral. Esimesed
kolm MM-i kandsid nime Prudential Cup, edasi tulid Reliance Cup, Benson & Hedges World Cup ja
Wills World Cup ning alles seitsmendal korral jõuti nime juurde, milles esinesid nii spordiala kui ka
selle ülemaailmse katuseorganisatsiooni nimi. World Cupi on peetud kõigis maailmajagudes,
võitnud on neli erinevat riiki ja kaks korda on esikoht kuulunud mitme riigi sportlastest koostatud
ühisvõistkonnale. Küsitavale spordialale halastas ainsana 1990-ndate lõpus Afganistanis võimule
saanud Taliban. Just siis hakkasid afgaanid selle ala keerulises hierarhias kenasti tõusma, mille
krooniks sai osalemine 2015. aasta MM-võistlustel. Milline spordiala taliibidele kõlbas?

23.

Selle 25. V 1965 Lewistonis tehtud pildi valis
USA spordiajakiri Sport Illustrated detsembris
2012 kõigi aegade 100 tähtsama spordist tehtud
ülesvõtte sekka. Vaid hetk tagasi on Muhammad
Ali lõpetanud profipoksi raskekaalu tiitli eest
peetud kordusmatši juba esimeses raundis
nokaudiga. Maaslamajal jäi elada veidi vähem kui
kuus aastat, pärast kaotust Alile pidas ta veel 16
matši ja võitis neist 15, kuid maailmameistri
troonile tagasi tõusta enam ei suutnud. Küsime:
kelle Ali tol õhtul põrandale lõi?

24.

See 2003. aasta maailmameister nautis koos tiimikaaslastega
läinud talvel Tallinnas peetud taliujumise MM-i, ehkki medalit ei
tulnud (4 x 25 m rinnuliujumises jäi tema võistkond Frozen Angels &
Burning Devil oma vanuseklassis seitsmendaks). Rio OM-i järel
karjääri lõpetanud sportlane võitis MM-idelt lisaks kullale veel kaks
hõbedat ja ühe pronksi, EM-idelt jäi tema saagiks koguni 13 medalit.
2012. aastal Londonis kandis ta oma riigi esimese naisena suveolümpiamängude avamisel rahvuslippu. Kes?⊳

25.

Snuukeri maailmameistriks tõusmise üheks eeltingimuseks tundub olevat selle perekonnanime
omamine. Alates 1927. aastast on kolm seda liignime kandnud meest MM-il võidutsenud kokku 29
korda. Otsa tegi kahe maailmasõja vahel (ja korra pärast sedagi) lahti 15 kulda võitnud Joseph, tava
jätkasid tema noorem vend Fred 8 tiitliga ja 1980. aastatel eelmistega sugulassuhet mitte omanud
Steve veel 6 kullaga. Kõik kolm on oma saavutuste eest pälvinud Briti impeeriumi ordu ohvitseri
(OBE) staatuse. Milline perekonnanimi?
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26.

Pole mingi saladus, et 2013. aastal maailma
katoliiklaste juhiks valitud argentiinlane Jorge
Mario Bergoglio ehk paavst Franciscus on ka
tubli jalgpallifänn, kes oma lemmikklubile on
kaasa elanud suure osa senisest 81 eluaastast.
Tähele-panuväärne on, et koos Franciscuse
kerkimisega Vatikani riigipeaks on ka tema
lemmikud leidnud uue hingamise. 110 aastat
tagasi asutatud klubi võitis 2013 pärast kuueaastast vaheaega taaskord Argentina meistritiitli, 2014 saadi esimest korda Copa Libertadorese omanikeks ning 2015 võideti Argentina superkarikas. 2009–2010 oli tänavu Euroopa
superkarika võitnud Madridi Atlético praegune loots Diego Pablo Simeone peaaegu 12 kuud selle
klubi peatreener, oma juhendajakarjääri jooksul on seal töötanud ka Guillermo Stábile, Carlos
Bilardo, Bora Milutinović, Alfio Basile ja Manuel Pellegrini. Klubi üks paljudest hüüdnimedest on
Los Santos (Pühakud). Milline klubi on Püha Isa lemmik?

27.

Neil kahel noorel ilusal inimesel on suurvõistluste medalid
veel võitmata, kuid kodukamaral leidub vaid käputäis
selliseid võidusõitjaid, kes neile krossirajal tagaratast
näidata suudaksid. Naine on 9-kordne Eesti meister,
meesterahvas noorteklassidega kokku 25-kordne (muide,
veerandsajas kuld tuli läinud nädalavahetusel). Kes?
1 õige, 1 punkt

28.

29.

30.

___________________________________________________
Euroopa Liitu kuuluvatest riikidest pole vaid ühel võidetud
ainsatki medalit ei suve- ega taliolümpiamängudelt, ehkki
suvemängudel on osaletud alates 1928. aastast kokku 16
korral. Talimängudel debüteeriti alles 2014 Sotšis ühe
mäesuusatajaga. Mis riik?

See äärmiselt jõulise väljanägemisega naiskergejõustiklane (s. 1932) tuli
lühijooksudes (200, 400 ja 4x100 m) neljakordseks Euroopa meistriks.
Seevastu olümpiamängudel teenis ta igavese neljanda needuse, jäädes
esimesena medalita 1956. aastal Melbourne’is sprinditeates ning 1960.
aastal Roomas nii teates, 100 kui ka 200 meetris. 400 m jooksus püsitas ta
1957–1959 neli maailmarekordit (isiklik mark 1965 joostud 52,9). Küsitava
karjäär lõppes pärast seda kui naistele hakati sootesti tegema. 1991. aastal
valiti N Liitu esindanud sportlane juudi spordikuulsuse halli. Kes?⊳
Küsime ühte prantsuse suguvõsa. Jean-Louis (s. 1930 ) on näitleja, kes
sai kuulsaks filmide Ja jumal lõi naise ning Mees ja naine kaudu. Tema kaks
onu olid tublid võidusõitjad. Üks neist, Louis-Aimé, hukkus 1933. aastal
Péronne’i ringrajal, tuntum oli aga teine onu Maurice (1917–2005), kes
tiirles F1 maailmas aastatel 1950–1964. Maurice’i tipphetkedeks olid kaks
etapivõitu Monacos (1955 ja 1958) ning üks Le Mans’i 24 tunni sõidu võit
(1954). Seega pole ime, et Jean-Louis mängis Mehes ja naises (1966) just
võidusõitjat. Sümptomaatiline on ilmselt seegi, et veterannäitleja vigastas
2007. aastal mootorrattaõnnetuses jalga. Milline suguvõsa?
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31.

Selle Vladimir Uljanoviga samas linnas sündinud nõukogude iluuisutamistreeneri (1935
– 1998) kohta tema paljudel õpilastel (teiste
seas ka Anna Levandil) ja teistelgi selle
spordiala kuulsustel eriti palju häid sõnu pole
jagunud. Talle on pandud süüks löömist,
seksuaalset ahistamist, joomist ja ärajäetud
treeninguid. Ometi viis ta tippu legendaarsed paarid Irina Rodnina – Aleksandr Zaitsevi
ja Jekaterina Gordejeva – Sergei Grinkovi
ning tuli sportlasena koos abikaasa Ninaga
kolm korda EM-il paarissõidus hõbedale.
Tema elutee lõppes kurvalt Moskva metroojaamas Aeroport, kus teda tabas südamerabandus. Kes?

32.

Tänavu kevadel 21. korda peetud Briti Ühenduse mängudel oli kavas 19 spordiala, neist 15
kuuluvad ka olümpiamängude kavva. Mittekuuluvatest on lawn bowling (murukeegel) ja netball
meil üsna tundmatud harrastused, küll aga selgitatakse Eesti meistreid kahel ülejäänud alal, alates
vastavalt 1980. ja 1994. aastast. Esimene neist liigitub raskejõustiku valdkonda ja eeldab mitmekülgsust, teine on siseruumides peetav pallimäng (harrastajate seas on olnud ka üks Eesti endisi
peaministreid). Millised olid need kaks spordiala? 1 õige, 1 punkt.

33.

Pildil näete ühte Rootsi kergejõustikutreenerit oma
parima õpilasega. Treeneri lihane tütar võistles tänavusel EM-il seitsmevõistlejana, pildil nähtava õpilase
käes on aga Rootsi rekordid kaugushüppes nii väljas
(6.78) kui ka sees (6.92). 2010. aasta noorte olümpiamängudel võidutses mustanahaline rootslanna hoopis
kolmikhüppes. Kauguses on tal veel ette näidata MM-i
seitsmes (2015) ja EM-i kuues koht (2018). Küsime, kes
on naised pildil? 1 õige, 1 punkt

34.

Uusmeremaalane Robert Manson püstitas 18. VI 2017 Poolas sel võistlusalal individuaalse
maailma tipptulemuse ajaga 6.30,740, kuid ühe varasema sellise tipptulemuse omanik on ajaga
6.35,67 olnud ka Maarjamaa sportlane. Eesti meistriks tuldi tänavu Viljandis ajaga 7.22,3.
Nimetage nii spordi- kui ka võistlusala? 1 õige, 1 punkt

35.

Sakslane Harald Pfeffer sooritab 1959. aastal suusahüpet stiilis,
mille loojad olid Norra suusahüppekuulsused Jacob Tullin Thams
ja Sigmund Ruud. See stiil sai nime ühe Norra kaguosas asuva
Buskerudi maakonna linna järgi, kus elab umbes 25 000 inimest.
Linna kuulsamad spordipojad ongi suusasportlased, eelkõige
vennad Ruudid (Birger, Asbjørn, Sigmund), Petter Hugsted,
Daniel-André Tande ja turvaliste suusasidemete leiutamisega
kuulsaks saanud Hjalmar Hvam. Kohalik korvpalliklubi Miners oli
selle aasta Norra meister. Mis linn või suusahüppestiil? ⊳
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36.

Ta (vasakul ) on siiamaani noorim olümpiamängudel mäesuusatamises medali võitnud
sportlane – 1960 Squaw Valleys sõitis ta naiste
kiirlaskumises pronksi vääriliselt 16-aastaselt.
Sama saavutust (pronks) kordas küsitav samal alal
neli aastat hiljem koduses Innsbruckis. Tublid
suusatajad on olnud tema lapsedki. Poeg Stephan
sai hooajal 2004–2005 MK-sarjas kaks etapivõitu,
tütar Elisabeth (paremal
) oli 2011. aasta MMvõistlustel kiirusaladel (kiirlaskumine, ülisuurslaalom) maailmameister ning võitis 2010. aastal
Vancouveri taliolümpial nii kiirlaskumises kui ka suurslaalomis pronksi. MK-sarja etapivõite kogunes
tema arvele kolmel alal kokku seitse. Vastata võib nii ema neiupõlve- kui tütre perekonnanime.

37.
ota

Toyota Motor Corporationis valmistatud masinaga on autoralli
maailmameistriks piloodina tuldud seni neli korda, kusjuures
võidud jagunevad kolme mehe vahel (esimesed kaks tiitlit tõi
üks ja sama piloot). Nimetage need kolm rallisõitjat, kes Toyota
Celica kahte mudelit (GT-Four ST165 ja Turbo 4WD) roolides
MM-tiitli on teeninud? ⊳ 2 õiget, 1 punkt

38.

4. IV 2017 avaldati Eesti Jahtklubide Liidu kodulehel teadaanne: Nüüd on võimalik puri.ee e-poest
soetada ka raamatu «Purjetamise võistlusreeglid 2017–2020» .... versiooni. Täpsem info e-poes.
Lisame, et antud versiooni nimetus lähtub eelkõige selle kasutamise praktilisusest. Milline liitsõna
oli teadaandes kirjutatud punktiirile?

39.

USA ulme- ja koomiksikirjanik, stsenarist ja
blogija Chuck Wendig (Aftermath, Blackbirds,
Zer0es) iseloomustas pildil kujutatud olendit nii:
«Grittys saavad kokku karu, orangutan, täiskustud põrandamopp, inimsööja, Hesekieli raamatust pärit ingel, ennast spreivärvist pilve tõmmanud tanklatöötaja, lumeinimene, leviaatan,
begemot, Tulnuka tagasitulekust pärit ksenomorfibeebi... ja sina ise. Ta meeldib mulle, aga
samas on ilmselge, et see tüüp hingas just sisse
vannisoola, tappis kellegi uisuteraga ja sõi ta silla all ära.» Milline eelmise sajandi 70-ndatel kaks korda Stanley Cupi võitnud NHL-i klubi valis
sellise eluka oma maskotiks?

40.

Näete pildil ühe 1972. aastal alguse
saanud tele / arvutimängu algseisu. See
mäng on naelutanud tooli külge miljonite
70ndate ja 80ndate laste tagumikud.
Mängu isaks on Allan Alcorn, kes tegi selle
arvutiinseneridele soojendusharjutuseks.
Mis on Ataris loodud mängu nimi? ⊳

____________________
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41.

42.

19. X 1968 ehk 50 aastat ja üks päev tagasi võitis West Ham United Inglise
meistrisarja kohtumises koduväljakul Sunderlandi 8:0. Ühe värava said kirja
nii Trevor Brooking kui ka Bobby Moore, kes aga lõi ülejäänud kuus? Olgu
öeldud, et tema saavutus püsib liigas siiani ainukordsena. Sööri tiitlit kandev
maailmameister saab detsembris 77-aastaseks, Inglismaa koondises jäi tal
poolesajast mängust vajaka vaid üks. Oma mängijakarjääri lõpetas ta 1976
Iirimaal ja USA-s ning kolme treenerina juhendatud meeskonna seas on
olnud ka Chelsea (1979–1981). Kes?
See, et WTA edetabeli toonane 187. reket Olga Danilović tänavu
juulis Moskvas peetud 750 000 dollari suuruse auhinnafondiga WTA
tenniseturniiri võitis, polekski ehk eriti märkimisväärne kui mitte
serblanna selle võiduga nüüdisaegse tennise ajalukku poleks läinud.
Mis oli kuulsa korvpalluri Predrag Danilovići tütre võidus sellist,
mida seni polnud veel juhtunud? Meie praegused esireketid sellist
au endale poleks saanud. ⊳

43.

Küsime Eesti veemototalenti, kes õpib Ülenurme
Gümnaasiumis. Ta on viimasel neljal aastal olnud
veemotomaailmas noorteklasside valitseja. Kolmekordne maailmameister GT-15 klassis, lisaks vähemalt üks medal hooajal alates aastast 2014. Samas
klassis on ta viimasel neljal aastal kroonitud Euroopa
meistriks, lisaks on ette näidata JT-250 klassi EM-kuld
aastatest 2015 ja 2016. Kahe viimase hooaja põhjal on
küsitav tunnistatud oma spordiala maailma parimaks
nooreks. Kes?

44.

Alar Varraku treenerikarjäär Leedu korvpalliliigas jäi lühikeseks. Eestlane asus ühes sealse
meistriliiga klubis ametisse tänavu jaanuaris ning lahkus peatreeneri kohalt juba aprillis, väidetavalt
tervisemurede tõttu. Millises linnas ja millises klubis Varrak töötas? Õige linn või klubi nimi 1 punkt.

45.

Selle uhke maja, Château de Béthusy,
seinte vahel töötab üks hästi tuntud ja
spordiga seotud asutus, mille kliendiks on
olnud ka eestlasi. Millise asutuse peakorter? ⊳

____________________
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46.

NBA-s on tänase seisuga mänginud kolm
Soome kodanikku. Otsa tegi lahti Hanno
Möttölä, kes viskas aastatel 2000–2002 palli korvi
Atlanta Hawksi ridades, hetkel möllab Chicago
Bullsi eest edukalt Lauri Markkanen. Meie küsime
kolmandat, praegu Frankfurdi Skylinersi särki
kandvat meest, kes sündis Prantsusmaal
ameerika-soome segaperre, sai korvpallihariduse
USA-s, oli NBA draftis 49. valik ning tema
koduklubiks sai hooajaks 2013–2014 Chicago
Bulls. Väljakule pääses küsitav 24 mängus,
visates keskmiselt vaid 0,3 punkti. Tema isa Jay
mängis omal ajal samuti NBA-s, esindades
aastatel 1984–1988 LA Clippersit ja Washington
Bulletsit, ema Päivi kuulus aastatel 1988–1994
Soome korv-pallikoondisse. Kellest on jutt?

47.

Kaks sel hooajal Inglise Premier League'is osalevat jalgpalliklubi peavad kodumänge oma
kodulinna nime kandval staadionil. Üks neist (asutatud 1895) kolis sellisele murule 2016. aastal,
teine (asutatud 1899) kohe pärast staadioni valmimist 2009. aastal. Millised klubid? 1 õige, 1 punkt

48.

1984. aasta Los Angelesi suveolümpiat boikoteerinud idablokk
ja selle vasallid pidasid alternatiivina Družba spordimänge,
võisteldi üheksas erinevas riigis. Neli aastat varem korraldasid
Moskva olümpiat boikoteerinud riigid eesotsas USA-ga oma
sportlastele samuti erinevatel aladel mänge asendama pidanud
jõuproove, neist suurim oli 16. ja 17. juulil peetud
kergejõustikuvõistlus nimega Liberty Bell Classics. Mis linnas see
toimus? Vihje linnale leiab küsimusest endast. ⊳

49.

Elukutselt oli ta sõjaväelane, kes kogu karjääri jooksul kannatas nägemisteravust ähmastava
silmahaiguse keratokonuse all. Selle haiguse parandamiseks väljamõeldud kirurgiline protseduur
C3-R nimetati tema nime kandvaks pärast seda kui ta oli 2010. aasta taliolümpial Vancouveris
viinud USA neljabobi olümpiavõitjaks. See on teadaolevalt esmakordne juhus, kus meditsiiniline
töö on saanud nime olümpiasportlase järgi. 6. V 2017 leiti viiekordne maailmameister Lake
Placidis elutuna, surma põhjused on siiani segased. Kes oli see varalahkunud USA bobipiloot?

50.

See teravapilguline mees kulliga pildil tegi
Eestis oma sportlikud ja muudki toimetamised
ära juba eelmisel sajandil. Liidu meistrikatelt
kogunes üks hõbe ja kaks pronksi, Eesti
meistrikatelt 24 kulda. Edasi mitmetes juhtivates
ametites sealhulgas ka sportlikes (EOK
mänedžer, ESK aseesimees, Eesti Spordi Nõukogu liige), a-st 2001 on ta Genfis asuva DCAF-i
programmidirektor. Kes?

____________________
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51.

Uuringu- ja nõustamisteenusid pakkuva Sponsor
Insighti korraldatud küsitlusel valisid saja-aastase
riigiga soomlased 2017. aastal ka endi kõigi aegade
parimaid sportlasi. Esikohasaajas polnud loomulikult
kahtlustki – koguni 22 protsenti 1475 küsitletust seadsid
esikohale suurjooksja Paavo Nurmi. Esikümnesse
mahtus üheksa mehe kõrval ka üks naine. Kahe
protsendi jagu poolthääli kindlustasid talle edetabelis
kuuenda koha. Ta on sündinud Põhja-Karjalas Tohmajärvil, saanud kolmelt OM-ilt 3 (1+0+2) ja MM-idelt
5 (0+3+2) medalit ning valitud 1954, 1956, 1958 ja 1959
Soome aasta naissportlaseks. Kes?

52.

2008. aastal juhtus Eesti aasta sportlaste valimisel nii, et võistkondade hääletamisel olid kaks
tubli sportlast esindatud nii esikoha kui ka teise koha saanud võistkonnas. Parimate valimise
ajaloos on mõlemad korduvalt esikoha pälvinud, üks neist kaheksa ja teine (koos individuaalsete
esikohtadega) kuus korda. Kes on need sportlased? 1 õige, 1 punkt

53.

Eelmisel hooajal oli just tema Müncheni Bayernis
esikollkipri Manuel Neueri asemik. 30-aastase
jalgpalluri arvel oli hooaja eel 1. Bundesligas 211
esitust, milledest 176 olid aastatel 2008–2015 tehtud
Švaabimaa uhkuse VfB Stuttgardi ridades. Kui kahel
esimesel hooajal Bayernis korjus talle vaid 10 mängu,
siis mullu nähti Neueri vigastuse tõttu Bayerni särki
number 26 mängi-mas 47 korral ning kõige krooniks
oli klubi hooaja parima mängija tiitel. Siiski jääb
eelmisest kevadest nii küsitavale kui ka meile meelde
Meistrite liiga poolfinaal Madridi Reali vastu, kus
meeskonnakaaslase Corentin Tolisso sööt jäi talle
püüdmatuks, Karim Benzema karistas selle ära ning
finaali sai Real. Kellest on jutt? ⊳

54.

PyeongChangi taliolümpiamängude tõrvikuteatejooksul osales tegelane, kes kunagi varem
olümpiatuld edasi pole viinud. Nii Jeju kui ka Daejeoni elanikud said tervitada 13-aastast Hubot.
Kes või mis on Hubo?

55.

IAAF-i Teemantliiga tänavuse hooaja finaaletapp
peeti kahes linnas. Augusti eelviimasel päeval
võisteldi Zürichis ja viimasel Brüsselis. Neid, kes
mõlemal õhtul kaasa tegid, oli mitmeid, kuid vaid
ühel õnnestus võidutseda nii Šveitsis ja Belgias ning
teenida seega kaks teemantauhinda ning kokku
sada tuhat dollarit. Oma põhialal on küsitav tulnud
olümpiavõitjaks ja koguni kaks korda maailmameistriks ning alates 2014. aastat kuulub talle ka
oma maailmajao rekord. Kergeatleet, kes duubliga
hakkama sai? 1 punkt õigete võidualade eest

____________________
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56.

Pildil on soome pesapalli isa. Sportlasena osales ta
kergejõustikus kahel olümpial (1908 ja 1912), saades
esimestel mängudel 1908 Londonis kõrgushüppes
16. koha. Ta oli Soome esimene professionaalne
kergejõustikutreener, poliitiliselt aktiivne paremäärmuslane. Paljuski tema hingele jäi Soome kodusõjas
10. III 1918 Harmoineni külas toimunud veresaun
punasoomlaste kallal. Kes?

57.

Mis aasta? +- 1 aasta, 1 punkt
+ peeti esimene Monaco Grand Prix
+ sündisid F1 MM-kullad Graham Hill ja Mike Hawthorn ning neli hõbedat teeninud Stirling Moss
+ Thamesi jõel peeti 81. korda Cambridge’i ja Oxfordi ülikooli sõudevõistlus
+ Wimbledonis võidutsesid teist korda Henri Cochet ja kolmandat Helen Wills Moody
+ Zakopanes korraldati Põhja suusaalade neljandad MM-võistlused
+ Boston Bruins võitis esimest korda Stanley Cupi, finaalis alistati NY Rangers mängudega 2:0
+ Jalgpallis sai FC Barcelona esimese Hispaania meistrikulla, Balti turniiri võitis esimest korda Eesti
+ asutati Riia korvpalliklubid ASK ja VEF; Soomes alustas tegevust jäähokiliit
+ Aleksandr Alehhin kaitses male MM-tiitlit, alistades pretendendi Efim Bogoljubowi 15½:9½
+ sündisid N Liidule esimese olümpiakulla toonud Nina Ponomarjova, jooksja Roger Bannister,
maletaja Tigran Petrosjan, iluuisutaja Richard Button, jalgpallurid Lev Jašin ja Helmut Rahn,
golfar Arnold Palmer, suusataja Sixten Jernberg, jalgpallitegelane Lennart Johansson jpt.

58.

Penelope Jane Penny Taylor (⊳vasakul) on Austraalia
lähiajaloo üks paremaid korvpallureid. Kokku 19 aastat
kestnud karjääri jooksul võitis ta kaks olümpiahõbedat
(2004, 2008), tuli 2006. aastal maailmameistriks (oli
ühtlasi turniiri MVP) ning teenis 2002 ja 2014 pronksi.
2016 lõpetas Taylor karjääri, 13. V 2017 abiellus ning 1.
III 2018 sündis värskel abielupaaril esiklaps Leo Michael.
Küsime, kes on Penny Taylori abikaasa (⊳paremal)?
Ta mängib samuti korvpalli, kuid MM-kuldasid olümpiavõitudest rääkimata on Pennyst aasta nooremal kaasal
tublisti rohkem. Nii mõnegi hooaja olid nad abikaasaga
kaaslinlased, ka on mõlemad pallinud Venes ja Türgis.

59.

Selle nädala neljapäeval Buenos Aireses lõppenud kolmandate noorte
suveolümpiamängude maskott oli Pandi. Küsime, millise looma kehastus
see maskott oli?

60.

Eesti paikneb koos Horvaatiaga laskesuusatamise MM-võistluste kõigi
aegade medalireas ühe pronksiga 27. kohal. See seni ainsaks jäänud medal
saadi 22. III 1992 Venemaal Novosibirskis peetud 20 km meeskonnasõidus.
Eestit edestasid tookord SRÜ nimeline kooslus ja Norra. Kes kuulusid Eesti
nelikusse? 3 õiget 1 punkt

____________________
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01
02
03
04
05

Neptunuse purskkaev ehk variant B (TK)
Saksa DV (1970) ja USA (1986) (TK)
David Coulthard, meeskonnad Williams, McLaren ja Red Bull (TK)
Modestas Paulauskas ja Arvydas Sabonis (MS)
Kristjan Tõniste; Tõnu T. poeg ja Toomas T. vennapoeg;
Eesti täiskasvanute meistriks tulnud judos, vabamaadluses, MMA-s ja lukumaadluses (MS)

06
07
08
09
10

Linford Christie (Suurbritannia) (TK)
ujumises, ta on 42-kordne Eesti meister (TK)
Erika Salumäe (trekisprint) ja Erki Nool (kümnevõistlus) (TK)
Yannick Borel (MS)
Uppsala (Rootsi) (MS)

11
12
13
14
15

Everts, Belgia krossisõitjate perekond (TK)
Gunnar Klettenberg (TK)
Dwayne Johnson (MS)
tennisist Margaret Court, spordipaik Melbourne Parki üks kolmest katusega areenist (TK)
Oslo Vålerenga Fotball (Norra) (TK)

16
17
18
19
20

sakslased Frank-Peter Rötsch 1983/84 ja Magdalena Neuner 2007/08 (TK)
kiiruisutaja Shani Davis (TK)
Alejandro Valverde (Hispaania) (TK)
Togliatti Lada ja Hantõ-Mansiiski Jugra (TK)
85.89 (2 punkti 85.64 – 86.14; 1 punkt 85.39 – 86.39) (AO)

21
22
23
24
25

Karl Markus Antson (olümpiasportlased Ants A. ja Aleksander A.) (MS)
kriket, võistluse ametlik nimi ICC Cricket World Cup (MS/TK)
Sonny Liston (1928 või 1932–1971) (TK)
Hanna-Maria Seppälä (Soome) (TK)
Davis (TK)

26
27
28
29
30

CA San Lorenzo de Almagro (Argentina) (TK)
maastikuratturid Greete Steinburg ja Martin Loo (TK)
Malta (Küprosel on üks hõbemedal purjetamisest) (TK)
Maria Itkina (N Liit) (MS)
Trintignant (MS)

31
32
33
34
35

Stanislav Žuk (MS)
jõutõstmine ja squash (TK)
Khaddi Sagnia ja Katrin Klaup (MS)
sõudmine, meeste ühepaat (TK)
Kongsberg (MS)

36
37
38.
39
40

Traudl Hecher-Görgl ja Elisabeth Görgl (MS)
Carlos Sainz (1990,92), Juha Kankkunen (1993) ja Didier Auriol (1994) (TK)
veekindel versioon (TK)
Philadelphia Flyers (TK)
Pong (MS)

41
42
43
44
45

Geoff Hurst (TK)
Danilović on esimene kolmandal aastatuhandel sündinud WTA turniirivõitja (TK)
Stefan Arand (MS)
linn Alytus, klubi Dzūkija (TK)
TAS-CAS Lausanne’is ehk rahvusvaheline spordiarbitraaž (TK)

46
47
48
49
50

Erik Murphy (MS)
Cardiff City (Cardiff City Stadium) ja West Ham United (London Stadium) (TK)
Philadelphia (MS)
Steven Holcomb (1980–2017) (MS)
Andrus Öövel (TK)

51
52
53
54
55

murdmaasuusataja Siiri Rantanen (TK)
nii kahe- kui neljapaadis olid Tõnu Endrekson (8x) ja Jüri Jaanson (6x) (TK)
Sven Ulreich (MS)
Hubo on 2005. aastal Lõuna-Koreas loodud kõndiv humanoidrobot (TK)
Caterine Ibargüen (Kolumbia) , võidutses kaugus- ja kolmikhüppes (TK)

56
57
58
59
60

Lauri Pihkala (MS)
1929 (TK)
Diana Taurasi, 4x olümpiavõitja ja 3x maailmameister (TK)
jaaguar (MS)
Aivo Udras, Hillar Zahkna, Urmas Kaldvee ja Kalju Ojaste (MS)
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