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1. 
Mängijana küsitavat kahekordset olümpiapronksi 
NBA-s näha ei soovitud. Järgnes edukas karjäär 
Euroopas (kolm Hispaania meistritiitlit, üks Itaalia 
kuld), FIBA valis leedulase 1996. aastal Euroopa 
aasta meeskorvpalluriks. Korvpalliametnikuna on ta 
NBA-s olnud hoopis edulisem. Alustades 2003. aastal 
kontorirotina, jõudis ta Houston Rocketsi skaudiks 
ning sealt edasi kandideeris mitmete tiimide 
(Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks) peamänedžeriks, 
jõudes 2017. aastal Denver Nuggetsi tegevjuhiks. 
Alates käesoleva aasta kevadest on ta Chicago Bullsi 
korvpallioperatsioonide asepresident ehk sisuliselt  
klubi spordidirektor. Kes? � 

 

 

 

2. 
Humalakoja mängul saime teada, et viimane murdmaasuusatamise MK-sarja mittenorralasest võitja naiste 
seas oli 2013. aastal poolatar Justyna Kowalczyk. Täna Emajõe Pruulikoja õllekeldris küsime kahte norra 
nime elik kes sealmaa suusatajatest teenisid ametliku MK-sarja üldvõidu esimestena nii meeste 

(1990) kui naiste (1982) seas? 1 õige = 1 punkt 
  

 

 3. 
Kui kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel 
on olnud mitmeid aastaid, kus kümne-
võistluse raske teekonna on ette võtnud 
vaid kaks-kolm mitmevõistlejat, siis sel 
aastal Kadriorus juhtus esimest korda nii, 
et väljale tuli ainult üks dekatleet. Kerge-
jõustikuklubi Saare esindaja tegi seda 
väga väärikalt, kogudes üksinda rassides 
uut Saaremaa rekordit tähistavad 8133 
punkti. Talvel võitis sama noormees Eesti 
meistrikulla ka seitsmevõistluses, maagi-
lisest 6000 punktist jäi tal toona puudu 
vaid neli punkti. Kellest on jutt? � 

 

 

 

4. 
Kui britid teavad, et jalgpall on pärit uduselt Albionilt, siis itaallased vaidleks tuliselt vastu. Nimelt juba 
keskajast saati toimuvad jaanipäeva paiku Firenzes suured sellelaadsed kohtumised. Pigem ragbit 
meenutavas mängus on vastamisi mõlemalt poolt 27 mehepoega, kes üritavad liigset jõudu kasutades palli 
vastase väravasse toimetada. Tänapäeval on mängu nimi Itaalias ühtlasi jalgpalli sünonüümiks. Mis mäng? 

 

 

5. 
VIIGILAHUTUS! Mitmel võistlusel heitis Gerd Kanter oma karjääri jooksul ketast üle 70 meetri? 

Võrdluseks: eestlase suur konkurent Virgilijus Alekna sai sellega hakkama 20 jõuproovil, viiekordne 
maailmameister Lars Riedel 3 ning MR-i omanik Jürgen Schult ainult 2 võistlusel. ± 2 võistlust = 1 punkt 
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6. 
Ratturikiivrit kandev mees on neljakordne maailmameister ja 
kahekordne Euroopa meister. Olümpiamängudel tal kordagi võistelda ei 
õnnestunud, küll aga on ta kaasa teinud L'Etape du Touril. Eesti Vabariigi 
37. sünnipäeval sündinud härra võistles tipptasemel 1980–1993 ning 
võitis oma kõrged tiitlid 1985, 1986, 1989 ja 1993. Hiljem on tegev olnud 
võistkonna omaniku ja mänedžerina, teinud teletööd. Tema kolmest 
lapsest üks on samuti isa sporti proovinud, kuid paraku suurema eduta. 
Kes on pildil? � 

 

 

 

7. 
Mis aasta? (± 1 aasta = 1 punkt) 

+ Mürrenis (Šveits) peetakse esimesed MM-võistlused mäesuusatamises; 
+ Cambridge’i ja Oxfordi ülikooli kaheksapaatide 83. mõõduvõtu võidab Cambridge; 
+ uudisteagentuur AP valib esimest korda aasta sportlased – meestest saab auhinna Pepper Martin 
   (pesapall), naistest Helene Madison (ujumine); 
+ sakslanna Cilly Aussem võidab tennises naisüksikmängu nii Wimbledonis kui French Openil; 
+ 19. korda peetava Indy 500 sõidu võidab Louis Schneider, Mani saarel kihutavad tsiklimehed 20. korda; 
+ sünnivad Jevgeni Grišin, Viktor Kortšnoi, Takashi Ono, Nick Bollettieri, Sven Tumba, Jean Béliveau, 
   Raymond Kopa, Don King, Mihhail Kaaleste, Uno Källe, Iivo Nei, Maret-Mai Otsa-Višnjova, Oleg Sapožnin. 

 

 

8. 
Kaks Soome olümpiavõitjat-maailmameistrit on oma kodumaal muusika-
meestena tegutsedes teeninud kuldplaadi. � Kaheksa kuld- ning ühe 
plaatina- ja topeltplaatinaplaadini jõudnud kodaniku populaarseimat heli-
kandjat, elutöökogumikku Reissumiehen taival on müüdud üle 150 000 
koopia. Teise persooni debüütheliplaati Yllätysten yö läks 1992 kaubaks üle 
25 000 eksemplari. Kes olid need kanged spordi- ja laulumehed? 

 
 

 

9. 
Ühe praegu 47-aastase vutimehe karjäär on olnud selline: mängijana União São João, Atlético Mineiro, 
Palmeiras, Milano Internazionale, Madridi Real, Istanbuli Fenerbahçe, Corinthians, Mahhatškala Anži ja 
Delhi Dynamos; treenerina Anži, Sivasspor, Akhisar Belediyespor ja Delhi Dynamos; koondises 125 mängu 
ja 11 väravat (teinud kaasa nii OM-il kui MM-il). Pikkus 168 cm. Hüüdnimi El Hombre Bala (Kuulimees). 
Kes? 

 

 

10. 
Milline sinivereliste juhitud riik on alates 1920. aastast osalenud suveolümpiamängudel 20 ja alates 
1984. aastast talimängudel 10 korda, kuid pole seni võitnud ainsatki medalit, ehkki kaasa on löödud 15 
spordialal? Tõsi, üks medal, pronks, neil siiski on, kuid selle sai küsitava riigi alam Julien Médecin 1924. 
aasta olümpia kunstide konkursil arhitektuurivallas. Noorte olümpialt 2012 tõid bobisõitjad Rudy Rinaldi 
ja Jérémy Torre samuti pronksi. Riigi olümpiakomitee loodi juba 1907, kuid ROK tunnistas seda alles 1953. 
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11. 

 

Boston Bruinsi kaitsja, meeskonna kapten ja pikim (206 cm) mees, kes 
eales NHL-is mänginud. Hetkel on 43-aastane slovakk ka NHL-i vanim 
mängija ning lõppenud hooajal sai temast liiga ajaloos 21. mängija, kes 
on põhihooajal profiliigas kaasa teinud enam kui 1500 mängu (enne 
Bruinsi veel New York Islandersi ja Ottawa Senatorsi särgis). Lisaks 
slovaki keelele valdab mees veel kuut võõrkeelt ning ka hokiplatsilt 
taandumise puhuks on tal pehme maandumine juba ette valmistatud – 
tal on litsents tegutseda koduses Massachusettsi osariigis kinnisvara-
maaklerina. Kes? � 

 

 

12. 
Anett Kontaveidil on õnnestunud kahel korral võita tol hetkel maailma Top 3 kuulunud tennisisti. Maailma 
esireket langes eestlanna ees 2017. aastal Roomas Itaalia lahtiste teises ringis (6:4 6:0) ning 2018. aastal 
komistas samal turniiril veerandfinaalis eestlanna vastu toonane teine reket (6:3 6:1). Esireketi mängude 
seis Anettiga on 1:3, teisel reketil 2:2. Kes kaotasid Kontaveidile karjääri tipus olles? 1 õige = 1 punkt 
 

 

13. 
Rahvusvaheline korvpalliliit FIBA määras Montenegro alaliidule 1000 euro suuruse trahvi, kuna nende 
koondise peatreener Bogdan Tanjević oli pärast 72:48 võitu Ungari üle 2017. aasta EM-võistluste 
finaalturniiri alagrupimängus Rumeenias saanud riietusruumis hakkama ühe nüüdisajal äärmiselt 
ebasportlikuks peetava teoga, mis veel paarkümmend aastat tagasi polnud spordipaikades mingi patt. 
Mida 2019. aastal FIBA Kuulsuse halli valitud Tanjevićile süüks pandi? 

 
 

14. 
Esimestena tegid eestlastest rannavõrkpallis suuri tegusid Kaido Kreen ja Avo Keel, neilt võtsid teatepulga 
üle Kristjan Kais ja Rivo Vesik ning nüüd on nende kahe tüübi kord rannaliival ilma teha. Kes? �� 

 

 

 

 

15. 
Sel suvel toimumise 40. aastapäeva tähistanud Moskva suveolümpia sai olümpiaboikoti läbi kõvasti räsida, 
mängudest jäi poliitilistel põhjustel eemale kokku 66 riiki. Neist ühe delegatsioon siiski saabus Moskvasse 
ning seitsme sportlasega osaleti ka mängude avatseremoonial, kuid pärast seda lahkuti Nõukogudemaa 
pealinnast ja riik ühines ametlikult boikotiga. Oma kontinendi mõistes eakal vabariigil (iseseisvus juba 
1847) pole spordi mõistes midagi olulist ette näidata, kuid eestlastelegi on teada fakt, et selle riigi 
praegune edukas poliitik on kunagi tunnistatud ühe populaarse ala maailma parimaks. Milline riik? 
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16. 
Näete pildil kuuekümnendate aastate profigolfi „Suurt Kolme”. Aasta siis oli 1963 ja turniiriks Phoenix 
Open. Vasakpoolne mees kogus karjääri kokkuvõttes majoritelt 18, keskmine 7 ja parempoolne 9 
turniirivõitu. Kes on pildil? 2 õiget = 1 punkt? ��� 

 

                    

 

17. 
Hollandi kiiruisutajaid saatis PyeongChangi taliolümpial üllatuslikult suur edu – 14 kuldmedalist võideti 
pooled ning 42 medalist 16. Siiski jäädi nii meeste kui naiste seas ühel ja samal distantsil ka sootuks 
aurahata. Naistest oli Jorien ter Mors sellel võistlusalal parima hollandlannana kuues, meeste seas Ronald 
Mulder seitsmes. Meestel on sellelt distantsilt olümpiaajaloost siiski ette näidata viis (1+2+2) medalit, 
naistel vaid üks pronks. Mis distants? 

 

 

18. 

 
Heiki Nabi on MM-ilt võitnud viis medalit ning neist 
neljal aastal on medalisaajate hulgas olnud ka küsitav 
mees. Ühe korra on Nabi teda finaalis võitnud ja ühe 
korra talle kaotanud ning veel ühe korra veerand-
finaalis alla jäänud. Ta on neljakordne maailmameister, 
üheksakordne Euroopa meister ning olümpiamängu-
delt hõbe- ja pronksmedali teeninud matimees. Kes on 

pildil? � 

 

 

19. 
Kui UEFA meistrite karikasarja (a-st 1992 Meistrite liiga) rekordvõitja on Madridi Real 13 
karikaga ja UEFA karikasarja (a-st 2009 Europa liiga) edukaim tänavu kuuenda tiitli teeninud 
FC Sevilla, siis milline klubi oli edukaim UEFA poolt 1960–1999 korraldatud 

karikavõitjate karikasarjas? Karikas võideti 1979, 1982, 1989 ja 1997, lisaks kaotati 1969 
ja 1991 finaalis. Küsitav klubi on võidutsenud ka meistrite karikasarjas ning UEFA Cupile 
eelnenud näituslinnade karikaturniiril, samuti võitnud Euroopa superkarika ja klubide MM-i. 

 

20. 
Pole palju neid eesti sportlasi, kes tulnud ühel alal 
kolm aastat järjest Euroopa meistriks. Pildil olev 
noorhärra on seda suutnud, olles etappide kokku-
võttes kogunud oma konkurentidest rohkem punkte. 
Tema nimekaim (nii ees- kui perenime poolest!) on 
istunud Eesti meeste võrkpallikoondise pingiotsal. 
Kes? � 
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21. 
Maskotid on jalgpalli MM-võistlusi ilmestanud alates 1966. aastast. Vaid korra on 
aga juhtunud nii, et ühe maskoti nimi ning maailmameistriks kroonitud mängu-
mehe perekonnanimi on sarnased nagu kaks tilka vett. Maskott oli 1986 esimene, 
jalgpallurist sai maailmameister 24 aastat hiljem. Mängija on sündinud 1987 ning 
suurema osa oma karjäärist pallinud kodulinna kuulsaimas klubis, kuid teinud 
kaks „sutsu“ ka kodust kaugemal (Manchester United ja Zaragoza). Koondises 
mängis ta 102 mängu ja lõi viis väravat. Mis on maskoti ja mängija ühine nimi? 

� 

 
 

 

22. 
Noorte seas populaarse kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti vanemate poiste üheksavõistluse võitja 
saab alates 2018. aastast lisaks tavakohasele jalgrattale kingituseks ka ühe Valter Külveti nime kandva 
spordivahendi. Nooruses samas võistlussarjas ilma teinud varalahkunud kümnevõistleja saavutas küsitava 
esemega häid tulemusi, tema isklik rekord sel võistlusalal on kümnevõistluse praeguse punktitabeli järgi 
väärt 981 punkti. Milline spordivahend on Külveti-nimeliseks auhinnaks? 

 

 

23. 
Kui Andrus Veerpalu, Marja-Liisa ja Harri Kirvesniemi, Jochen 
Behle ja Kateřina Neumannová võistlesid murdmaasuusatamises 
kuuel olümpial, siis osaluskordade arvu ainuliider nühkis aastatel 
1994–2018 olümpia murdmaaradu kokku seitsmetel mängudel. 
Medalivõiduni ta küll ei jõudnud, kuid 40-aastasena Sotšis 50 km 
vabatehnikasõidus saavutatud viies koht on siiski märkimisväärne 
tulemus. Tosina MM-i (1995–2017) peale jäi tema parimaks 
suusavahetusega sõidu neljas koht 2011 Holmenkollenis. Mehe 
sportlaskarjääri tähetunniks võib pidada 25. märtsil 2001 Kuopios 
peetud MK-etappi, kus ta lõpetas 60 km ühisstardist vaba-
tehnikasõidu võitjana. Kes on see rekordimees? � 

 

 

 

24. 
F1 autode MM-võistlustel on 1950–2019 medali võitnud 21 erineva riigi võidusõitjad. Kõige rohkem 
autasusid on Suurbritannia kihutajatel, kokku 56. Kolm riiki saavad oma spordiajalukku kirjutada vaid ühe 
medali sellest populaarsest sarjast. Nüüdseks ajalukku jäänud Saksa FV-le tõi selle Wolfgang Graf Berghe 
von Trips (1928–1961), kes lõpetas 1961 Phil Hilli järel hõbedakohal, Iirimaale kindlustas samuti hõbeda 
Eddie Irvine (*1965) 38 aastat hiljem Mika Häkkineni järel. Milline riik on SFV ja Iirimaa kõrval kolmas, 
mis kuninglikust sarjast seni vaid ühe medali (pronksi) võitnud? Õige sõitja = 1 punkt 
 

 

 

25. 

 

 

 
Pildil on esimene Põhja-Ameerika ameerika 
jalgpalliliiga NFL quarterback ehk söötja, kes 
suutis oma karjääri jooksul anda passi 
vähemalt 500 touchdownile, läbida 70 000 
jardi, anda 6000 täpset passi ja teha vähemalt 
10 000 passikatset. Enamuse karjäärist veetis 
ta Green Bay Packersis ja oma ainukese 
Super Bowli sõrmuse sai sõrme 1996. aastal. 
Kes? � 
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26. 
Mäesuusatamise MK-sarjas on mehed aastate jooksul punktide pärast võistelnud 138 suusakeskuses ja 
naised koguni 150-s. Milline koht on erinevatel mäesuusaaladel kõige rohkem võõrustanud meeste 

etappe (kokku 174) ja milline naiste omi (94)? Mõlemad asuvad Euroopas, ühe mäemassiivi erinevates 
osades ja erinevates riikides. Naised pole meeste popimas paigas kunagi punkte jaganud, seevastu mehed 
on naiste tipp-paigas üheksa korda võistlenud. 1 õige = 1 punkt 
 

 

27. 
Ta on esimene afroameeriklanna, kes tulnud 
ujumises olümpiavõitjaks. Rio OM-il jagas ta 
100 m vabaujumises kullakohta kanadalanna 
Penny Oleksiakiga, mõlema aeg oli 52,70. 
Teise kulla teenis küsitav 4 x 100 m kom-
bineeritud teateujumises, lisaks veel kaks 
hõbedat (50 m vabalt ning 4 x 100 m vabalt). 
Maailmameistriks on Texases Sugar Landis 
sündinud kuldujuja tulnud 11 korda ning  
osalenud erinevate teateujumiste MR-i 
püstitamisel kuus korda. Tema liignimi sobib 
kenasti latiinost meesterahva eesnimeks. 
Kellest on jutt? � 

 

 

 

28. 

 

Selles Moskva oblasti linnas elab üle 235 tuhande inimese. Spordimaailmale sai linn 
tuntuks 1980. aasta suveolümpiamängude aegu, mil sinna rajatud lasketiirus jagati 
olümpiamedaleid ning peeti ka moodsa viievõistluse laskmisvõistlus. Tänasel päeval on 
rohkem tuntud linna nime kandev spordikompleks Arena, kus mängib korvpalli 
Euroliiga klubi BC Himki. KHL-is lõi varasemalt kaasa Moskva oblasti Atlanti nime 
kandnud klubi, tänavu tõi tipphoki linna Hiina tiim Kunlun Red Star, kes mängib COVID-
19 reisipiirangute tõttu oma kodumängud siin. Mis linn? � 

 

 

29. 
Enamik 2024. aasta Pariisi suveolümpiamängude võistluspaiku paikneb Prantsusmaa pealinnas või selle 
ümbruses, kuid ühel alal selgitatakse võitjad hoopis tuhandete kilomeetrite kaugusel olümpialinnast. 
Nimelt on lainelauasõidu ehk surfingu võistluspaigaks Debarcadere Teahupoo. Sellise nimega koht asub 
ühel Prantsuse meretagusel territooriumil. Nimetage see! NB! Kaks punkti saab ka sel juhul, kui nimetate 
saare, kus võistluspaik asub. 
 
 

30. 
Pildil on alates läinud aasta oktoobrist ühe Eesti koondise 
peatreenerina tegutsev mees, kes homme saab 56-aastaseks. Kui 
sisestada tema nimi Google’i otsingumootorisse, siis vaatab sealt 
esimesena vastu tema nimekaimust teenekas näitleja, kes 
mänginud ka sealmaa monumentaalses sõjafilmis Tundmatu 

sõdur. Küsitav ise on samuti suurvõistlustel käinud, 1987 sai ta 
MM-il koos kaaslastega kaheksanda ja aasta hiljem üheksanda 
koha. Kes? � Õige spordiala = 1 punkt  
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31. 
Tour de France’il sepistasid tänavu kaksikvõidu sloveenid Tadej Pogačar ja Primož Roglič. Sellel sajandil on 
ühe riigi ratturid Touril kaksikvõiduga lõpetanud vaid ühel korral ning kuni tolle mälestusväärse aastani 
polnud sellegi riigi ratturid kunagi varem seda maailmakuulsat velotuuri võitnudki. Kes olid need 

ratturid? Õige riik = 1 punkt 
 

 

 

 

32. 

 

 

 
 

 

 

33. 

 
 
 
Kollasemad ajakirjandusväljaanded peavad seda 21-aastast 
sakslannat maailma seksikaimaks kergejõustiklaseks. Küsitav 
tunneb ennast eriti hästi staadioniringi läbimisel, Saksamaa 
teatenelikus on ta EM-hõbeda võitja 4 x 400 m teatejooksus nii 
alla 20-aastaste kui ka alla 23-aastaste seas. Kas tuntud vutiklubi 
reklaamiks või mitte, aga alates septembri lõpust töötab näitsik 
Dortmundi Borussia fitnessitreenerina. Tema sealmaal väga 
levinud liignimi tekitab eestlastes viimasel ajal pigem halbu 
emotsioone. Kes on pildil? � 
 

 
 

Sellel spordialal on olümpiamedaleid jagatud vaid korra, kuid 
olümpiavõitjaid (kõik tänaseks kahjuks juba meie seast 
lahkunud) krooniti neli, kelledest kolm ühe riigi esindajat – Isaac 
Thomas Thornycroft, John Field-Richards, Bernard Boverton 
Redwood – said koguni kaks kuldmedalit. Kavas oli kolm 
medaliala, noorim osaleja oli 26-, vanim 54-aastane. Kui küsitav 
spordiala oleks mingi ime läbi kavas ka tuleval aastal peetaval 
Tokyo olümpial, siis oleks Eestil kindlasti tulle saata nii mõnedki 
medalinõudlejad. Mis ala? 

 

 

34. 

 

Pildil nähtav toiming pole Bryan Fogeli igapäevane rutiin, kuid loojana 
aitas sellega mõnda aega tegelemine tal mõista ja paljastada spordi 
tumedamaid varjundeid. Ühe müütilise tegelase nime alla valminud töö 
sai tunamullu 4. märtsil ka vääriliselt hinnatud. Tema esimene 
tunnustust leidnud töö kuulub huumori valdkonda ja kannab nime 
Jewtopia (2013), tänavu valminud The Dissident avab aga ühe traagilise 
loo tagamaid. Millise auhinna ja millise teose eest Fogel 2018. aastal 

võitis? � 1 õige = 1 punkt 

  

35. 
Koroonaajastu kõrghetkil tuli uudis, et Eesti meeste 
korvpalli suurlootus Kerr Kriisa on siirdumas Arizona 
ülikooli ehk alma materisse, kus sai tulevase karjääri 
tarbeks tiivad kuulus korvikahur ja veel kuulsam treener 
Steve Kerr. Tänavu juuli keskel tuli uudis, et samasse 
ülikooli on minemas ka Eesti naiste korvpalli suurlootus. 
18-aastane ja 178 cm pikkune piiga, kes on olnud igas 
vanuseklassis võimeline loopima tiimi hääks vähemalt 20 
punkti. Naiste koondisse on teda arvatud juba 15-
aastasest peale ning ta on silma paistnud ka WNBA 
talendilaagris. Kes? �  
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 36. 
Küsitav Hispaania sportlane valiti perioodil 1986–1992 
maailma parimaks veepalluriks. Ratsutaja Luis Álvarez de 
Cervera kõrval on ta teine Hispaania sportlane, kes on 
osalenud kuutel olümpiamängudel ja kõikide maailma 
veepallurite peale ainus, kes on nii palju olümpiarõõmu 
kogenud. Viitel olümpiamängudel oli ta turniiri parim 
väravaviskaja. Ainuke olümpia, kus katalaanil ei õnnestunud 
edukaimaks väravakahuriks tõusta, oli 1996. aastal Atlantas, 
kuid see-eest tuli sealt tema ainus kuldne olümpiamedal. 
Tänasel päeval on ta jalgpalliguru Pep Guardiola (vasakul) 
abiline, sõber ja nõuandja. Kellest kogu see jutt? � 

 

 

37. 
Mart Poom pidas oma karjääri jooksul Inglismaa Premier League’is 205 kohtumist. Derby County eest 
mängis eestlane 146, Sunderlandi väravas 58 korda ning hooaja 2006/2007 viimases voorus sai ühe 
liigakohtumise kirja ka Londoni Arsenali väravas. Poom tegi oma töö korralikult, mäng lõppes väravateta 
viigiga. Kellega Arsenal kohtus? Tänaseks on 1898 asutatud ja kaks korda Inglismaa meistriks kroonitud 
klubi mängimas League One’is, kus mullu lõpetati viiendal kohal, kuid play-offis jäädi alla Oxford Unitedile 
ning aukõrgendust ei saadud. 
 

 

 

38. 

 

 
See Tartu rattarõivafirma teeb rattariideid taaskasutatavatest materjalidest. Firma 
riietab nii Eesti rahvuskoondist, Tartu esimest jalgaratturite profimeeskonda 
Tartu2024/Baltic ChainCycling.com kui ka Tartu mäluguru Silja Paavle loodud eriti 
amatöör-rattaklubi Godsilja Racing Teami. Mis firma logo? � 

 

39. 
Enne II maailmasõda valiti Eesti paremaid sportlasi kokku seitsmel korral (1935 koguni topelt). 
Tunnustati kergejõustiklasi, maadlejaid, laskureid, jalgpallurit ja maletajat ning veel ühe spordiala 
esindajat, Voldemar Vunni ehk pärast nimede eestistamist Valdu Rannaleeti. 1934. aastal sai nimetatu 
Tallinna Spordiajakirjanike Klubi koostatud paremusreas Gustav Sule järel ja Arnold Viidingu ees teise 
koha. Vunn-Rannaleet (1902–1974) oli sõjaväelane (kapten), kes oma ala pioneerina paistis silma 
konstruktorina ning püstitas oma lemmikalal korduvalt ka Eesti tipptulemusi. Millise spordialaga Helme 

kihelkonnas sündinud ja Uppsala kalmistule maetud härrasmees tegeles? Olgu öeldud, et ka pärast 
sõda on selle ala harrastajaid Eesti aasta sportlaste valimisel esikümnes figureerinud (üks teine koht ja viis 
kolmandat kohta) ning üks Euroopa rekordki püstitatud.  
 

40. 

 

ATP korraldab profitennise kõrgliigat ATP Touri alates 1990. 
aastast ning loomulikult on kõik 30 aastat peetud ka täpset 
statistikat sündinu üle. Suurema osa üksikmängu tipp-
saavutuste puhul on paremusridade tipus ikka ühed ja 
samad nimed (Federer, Djoković, Nadal), kuid leidub ka 
erandeid. Tahame teada, kes on olnud kõige edukam 

finaalide mängija? 47 esikohamängust ATP turniiridel 
võitis ta 39 ehk 83 protsenti. Karjääri võitude arvult ede-
tabelis seitsmendat kohta hoidva küsitava profielu vältas 
1985–1999, sellest kuus nädalat oli ta maailma esireket. 
Suure slämmi turniiridest jõudis 1967 sündinud tennisist 
kolmel vähemalt veerandfinaali, ainult Wimbledoni murul jäi 
kõigil neljal osaluskorral tema laeks avaring. Kes? � 
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41. 
1992. aastal asutatud ning tänavu oma ajaloos teist korda 
Stanley Cupi võiduni jõudnud Tampa Bay Lightning on 
igavikustanud vaid kahe mängija särginumbri. Esimesena sai 
2017. aasta jaanuaris selle au osaliseks numbriga 26 särki 
kandnud paremäär (*1975, pilt vasak), kes mängis Tampa 
Bay klubi eest aastatel 2000–2014. Küsitav on olümpiavõitja, 
teeninud MM-idelt kaks hõbedat ning valitud 2018 jäähoki 
Kuulsuse halli. Veebruaris 2018 tõmmati Amalie Arena lakke 
särk numbriga 4, mis kuulus aastatel 1998–2013 „Välkude“ 
eest mänginud keskründajale (*1980, parempoolne pilt), kes 
oma kodumaa koondises võitnud World Cupi turniiri. 
Mõlemad aitasid kevadel 2004 Lightningul esimese Stanley 
karika võita ning on siiani klubi ajaloo kaks edukaimat 
punktimeest. Kes? �� 

 

 

 

 

 

 

42. 
Rootsi ratsutaja Hans Wikne (1914–1996) osales 1964. aasta Tokyo olümpiamängudel koolisõidus, kus ta 
sai oma truu kaaslase Gaspariga individuaalselt 11. ja Rootsi tiimiga viienda koha. Olümpiamängude 
ajalukku jättis ta aga hoopis tugevama jälje juba kaheksa aastat varem oma sünnimaal. Millega Wikne 

hakkama sai? 
 

 

 

43. 

 

 
Ta on ühe vana olümpiaala (a-st 1904) edukaim sportlane, kui 
noppis 1992–2008 viielt olümpialt 8 (2+2+4) medalit. Lisaks on 
tal viis MM-kulda ja tosina jagu EM-tiitleid. 1991 oli tema 
sportlaskarjäär tõsises ohus, sest meest rünnanud kurikaelad 
pussitasid teda. Hoolimata kahest haiglas veedetud kuust võitis 
18-aastane sportlane Barcelonas oma esimese olümpiamedali, 
pronksi. Armees teenides jõudis küsitav alampolkovniku 
auastmeni, 1998 ja 2000 tunnistati ta kodumaal aasta sportlaseks. 
Kes? �Õige ala = 1 punkt 

 

44. 
Michael Schumacheri poeg Mick teeb suuri tegusid hetkel vormel-kahe maailmasarjas, olles risti tee peal 
ees meie Jüri Vipsi tulevasele vormel-ühe karjäärile. Kui praegu sõidab noor Schumi juba oma pärisnime all, 
siis kardikarjääri alustades kasutas ta kahte kunstnikunime, et mitte liialt oma kuulsa isa nime varjus elada. 
Esmalt sõitis ta ema Corinna neiupõlvenime all, teine nimi viitab aga juba nimekaimlusele. Mis nimede all 

ta kardimaailmas ilma tegi? NB! Emma-kumma liignime eest saab juba kaks punkti kirja! 
 

 

45. 
Kui Eestis valitaks täna mitmekülgseimat naissportlast, 
kuuluks tema kindlasti nominentide hulka. Küsitav võitis 
tänavu suvel kolme nädalaga Eesti meistrivõistlustel 
medaleid koguni kolmel spordialal: triumfeeris triatlonis 
olümpiadistantsil vanuseklassis 20–24 ja ujumises 200 
m liblikas ning sai kergejõustikus 1500 meetri jooksus 
hõbeda ja 800 meetris pronksi. Kõige rohkem kuld-
medaleid on varem peamiselt Dmitri Kapelini ja praegu 
Marko Alberti näpunäidete järgi harjutav 24-aastane 
sportlanna võitnud siiski ujumises – lühikese ja pika 
basseini Eesti meistrivõistlustelt erinevates vanuse-
klassides kokku 24 kulda. Tippujuja on ka tema vend, 
lühiraja-EM-i neljas mees. Kes? �  
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46. 

 

Näeme siin kätt surumas legendaarset 
„Sugudevahelise heitluse” tennisepaari. 
Houstonis 30 000 pealtvaataja ees peetud 
matšis lõi tollal 29-aastane daam 55-
aastast härrat 6:4, 6:3, 6:3. Kes olid 

kuulsa heitluse osalejad? �� 
 

 
 

47. 
Täna 56 aastat tagasi avati Tokyos XVIII suveolümpiamängud. Eesti päritolu sportlasi 
oli olümpial kokku seitse: Ergas Leps esindas Kanadat, Rein Aun, Rein Tölp, Laine Erik, 
Aleksander Tšutšelov ja Jaak Lipso võistlesid NSV Liidu koondise särgis. Seitsmes mees 
oli varuvõistleja ning olümpiavõistlusel jäi tal kahjuks osalemata. Liidu meistri-
võistlustel 13 medalit teeninud ja 26 korda Eesti meistriks tulnud mehe (1937–2018) 
parim saavutus tiitlivõistlustelt oli MM-i üheksas koht. Kes oli Tokyos varumees? � 

Õige spordiala = 1 punkt  
 

 

48. 
See mulatist sprinter on läbi aegade kiireim Euroopas 
sündinud 100 meetri jooksja, sest 9,86-ga Euroopa rekordi 
kaasomanik Francis Obikwelu nägi ilmavalgust Nigeerias. 
Individuaalselt on talle täiskasvanute seas riputatud 
kuldne medal kaela 2010. aastal sise-EM-il 60 m jooksu 
võidu eest. Olümpialt on tal 2012. aastast teatepronks, 
2011 võitis ta juunioride EM-il Kadrioru staadionil nii 100 
m kui ka sprinditeate. Kes? � 

 
 

 

49. 
Kolm erinevatest maailmajagudest pärit võidusõitjat on tulnud F1 autode ringrajasõidus maailmameistriks 
vanemalt kui 40 aastat. Kaks neist võitsid rohkem kui ühe tiitli ning kaks neist said sellega hakkama 1950-
ndatel, üks 1960-ndatel. Nimeta need võidusõitjad. 2 õiget = 1 punkt 
 
 

50. 

 

Deabeas Nii Klu Owusu-Sekyere palkamine on Eesti meeste jalgpalli 
meistriliigas esimest medalikohta jahtivale Paide Linnameeskonnale 
olnud kui jumala kingitus. 4. novembril 21-aastaseks saav noorhärra 
on Kesk-Eesti satsi eest pidanud kuus liigamängu ja löönud kuus 
väravat, kusjuures viimati aitas just tema tabamus paidelastel 1:0 
jagu saada lähirivaalist FCI Levadiast. Paide leegionäril on taskus 
kaks passi. Üks neist on Gaana oma, kuid millise riigi oma on 

teine? Selles viimases on ta ka sündinud. � 
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51. 
Selle legendaarse suusahüppaja tiitlivõistlused polnud just ülearu edukad. 1988. aastal Calgary OM-il sai ta 
väikesel mäel 28. ja suurel mäel 18. koha. Neli aastat hiljem Albertville’is tuli suurel mäel vaevaline 47. 
koht. Ometi võidutses ta viis korda MK-võistluste etapil ning hooajal 1988/1989 krooniti ka selle sarja 
üldvõitjaks. Lisaks sellele valiti ta ka oma kodumaal aasta sportlaseks. Kes? 
 

 

52. 

     
 

 Neid on 74 aasta jooksul olnudki vaid viis. Kõige kauem ametis olnut, seda küsimärgiga kuju, küsime. Kelle 

pilt on reast puudu? � Viiest kolm olid juudi rahvusest, kolm olid hariduselt juristid, kaks tegid ilma ka 
poliitikas ning üks oli sündinud Vene Impeeriumis. 
 

 

53. 
Igal spordialal on oma alasisesed spetsiifilised vigastused, nii ka ujumises. 2007. aastal rahvusvahelise 
ujumisföderatsiooni FINA korraldatud spordimeditsiinile pühendatud kongressil selgus, et 86% rinnuli-
ujujatest tunnevad vähemalt korra karjääri jooksul valu just selles oma keha punktis ning 47%-le teeb see 
koht valu iganädalaselt. Selles liituvad omavahel neli luud, selle tähtsad osad on prepatellaarne ja 
suprapatellaarne bursa. Traumaatiliste vigastuste tekkeks on vaja sundida küsitavat kohta mingi välise jõu 
abiga liikuma suunda, kuhu see liikuma ei peaks. Millisest kohast on jutt? 
 

 

54. 
Seda imposantset spordiauhinda Kanada-malja anti esimest korda 
välja 1951. aastal. Vaid aasta varem olid selle oma esivanemate maa 
ühele alaliidule annetanud Kanadas elavad soomlased. 1991 tehti 
auhinnast hõbedast koopia ning 17 kilo kaaluvat hõbedast ja vasest 
originaali saab alates tollest aastast näha ühes Tampere muuseumis. 
Millise võistluse võitja karika saab? Tänavu seda COVID-19 
pandeemia tõttu välja ei antud. � 

 
 

 

55. 

 

Praegu 36-aastane poolkaitsja David Bentley � kirjutas 7. septembril 2012 
Inglismaa jalgpalliajalugu, kui pääses ühe Euroopa riigi meistriliiga ajaloos 
esimese inglasena platsile. Debüüt oli õnnelik, sest Bentley esindatud 
provintsiklubi alistas selles riigi pealinna maineka vutisatsi 1:0. Tottenham 
Hotspurist laenul olnud Bentley mängis välismaal kokku seitse mängu ja 
väravaid ei löönud. Ükski teine tema kaasmaalane pole pärast seda selle 
maa kõrgliigasse mängima jõudnud, küll aga on nii šotlastel kui iirlastel 
samuti üks selline mees ette näidata: Garry O’Connor hooajast 2006/2007 
ning Aiden McGeady aastatest 2010/2013. Seevastu Eesti koondise mehi on 
selle maa 16 klubist koosnevas kõrgliigas palli löönud terve algkoosseisu 
jagu, Soome kodanikke seitse. Mis riik? 
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56. 
See tunnustatud investor, ärimees ning rallimaailma üks niiditõmbajaid, 
kelle hoolealused on aja jooksul võitnud kaheksa MM-tiitlit, rääkis mullu 
augustis, et Ott Tänaku poolt oleks rumal, kui ta vahetaks Toyota 
meeskonna kellegi uue vastu. 1951 sündinud suhtekorraldaja on paljude 
teiste seas manageerinud Juha Kankkuneni, Toyota praeguse tiimijuhi 
Tommi Mäkineni ja noorukese rallitähe Kalle Rovanperä isa Harri 
karjääri, kuid eestlasega tal koostöölepingut sõlmida ei õnnestunud. 
Kes? � 

 
 

57. 
Eestist pärit olümpiasportlaste perekonnanimedes võib leida kaks numbrit. Ühte neist esineb kogunisti 
kuus korda, teist vaid ühe korra. Millised numbrid? 

 

58. 

  
86, 208/98, 1956-1969, 11. Kes? � 

 
 

84, 170/73, 1955-1975, 11. Kes? � 

 
 

 

59. 
Tennisepallid on enamasti kollased, kuid Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon (ITF) lubab kasutada veel 
ühte värvi tennisepalle. Mis värvi? 

 

 

60. 

 

 
See tore ja mitmekülgne härrasmees (1920–1982) on 
jäänud meile mällu 1964. aasta Bondi-filmist Goldfinger, 
kus ta kehastas sõnatut pahalast Oddjobi. Lavastaja Guy 
Hamiltonile jäi mees silma kätšimaadluse ringist. Tõstmise 
ajalooga kursis olevale eestlastele on kindlasti tuttav teave, 
et Hawaiil Holualoas sündinud vägilane (178/100) sai 
1948. aastal Londoni olümpiamängudel poolraskekaalus 
oma kaasmaalase Stanley Stanczyki järel hõbemedali. 
Kellest on jutt? � 
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  1. Artūras Karnišovas (MS) 

  2. meestest Vegard Ulvang (1990) ja naistest Berit Aunli (1982) (TK) 

  3. Risto Lillemets (MS) 

  4. calcio (calcio storico) (MS) 

  5. 14 võistlusel (70.10–73.38), neist kaks korda Eestis (Kohila & Valga) (TK) 

  6. Alain Prost, Prantsusmaa, F1 maailmameister (TK) 

  7. 1931 (TK) 

  8. odaviskaja Tapio Rautavaara ja suusahüppaja Matti Nykänen (TK) 

  9. Roberto Carlos (Roberto Carlos da Silva Rocha) (TK) 

10. Monaco (TK) 

11. Zdeno Chára (MS) 

12. Angelique Kerber, Saksamaa ja Caroline Wozniacki, Taani (MS) 

13. suitsetamine (TK) 

14. Mart Tiisaar (vasakul) ja Kusti Nõlvak (paremal) (MS) 

15. Libeeria (jalgpallurist president George Weah) (MS) 

16. Jack Nicklaus (v), Arnold Palmer (k) ja Gary Player (p) (MS) 

17. 500 m (TK) 

18: Riza Kayaalp, Türgi (TK) 

19. FC Barcelona (TK) 

20. Kevin Saar, quadide EM-i võitja (TK) 

21. Pique (1986. aasta MM-i maskott ning 2010 MM-kulla võitnud Gerard Piqué Bernabeu) (TK) 

22. ketas (TK) 

23: Sergei Dolidovitš, Valgevene (TK) 

24. Holland, Max Verstappen (2019) (TK) 

25. Brett Favre (MS) 

26. meestel Kitzbühel Austrias ja naistel Cortina d’Ampezzo Itaalias (TK)  

27. Simone Manuel (MS) 

28. Mõtištši (MS) 

29. Prantsuse Polüneesia, Tahiti saar (TK) 

30. Veikko Sinisalo, sõudmine (MS) 

31. Bradley Wiggins ja Christopher Froome, Suurbritannia, 2012 (TK) 

32. Alicia Schmidt (MS) 

33. veemootorisport (TK) 

34. Bryan Fogel on USA dokumentalist, dokfilmi Oscari võitja 2018 filmi Icarus eest (TK) 

35. Anna Gret Asi (MS) 

36. Manuel Estiarte (MS) 

37. Portsmouth FC (TK) 

38. Moomoo (MS) 

39. purilend (kuus esikolmikukohta Eesti parimate valimisel Eda Laan) (TK) 

40. Thomas Muster, Austria (TK) 

41. Martin St. Louis ja Vincent Lecavalier (TK) 

42. süütas 1956 Melbourne’i OM-i Stockholmis toimunud ratsutamisvõistlustel olümpiatule (MS) 

43. Dmitri Sautin, Venemaa, vettehüpped (TK) 

44. Betsch ja Junior (MS) 

45. Katrin Zaitseva (vend Daniel Zaitsev) (TK) 

46. Billie Jean King ja Bobby Riggs (MS) 

47. Ants Väravas, jalgrattasport (TK) 

48. Jimmy Vicaut, Prantsusmaa (MS) 

49. Juan Manuel Fangio (46a41p; 1957), Giuseppe Farina (43a308p; 1950) ja Jack Brabham (40a155p; 1966) (TK) 

50. Holland (sünnikoht Utrecht) (TK) 

51. Jan Boklöv, Rootsi, v-stiili juurutaja (MS) 

52. David Stern, NBA presidendid/volinikud (v-p) Maurice Podoloff, J. Walter Kennedy, Larry O´Brien ja Adam Silver (TK) 

53. põlv (TK) 

54. Soome jäähokimeister (play-offi võitja) (TK) 

55. Venemaa, klubi FC Rostov (TK) 

56. Timo Jouhki (TK) 

57. kuus (Pikkuus, Kuus, Kuuse, Kuusik, Kuusing, Kuusk) ja kolm (Kolmpere) (TK) 

58. Bill Russell (11x NBA meister) ja Henri Richard (11x NHL-i meister) (TK) 

59. valge (MS) 

60. Harold Sakata (MS) 

 

TK – Toivo Kivimets, MS – Matis Song 

 


