Tallinna (Hiiu) spordipaarismäng 2019
Küsimused: Ove Põder, Igor Habal, Tauno Vahter
1. Alustame Eesti uue rahvusspordialaga. Viimasel kahe WRC-hooaja (2018, 2019) peale kokku
on väljapoole suurt kolmikut (Ogier, Neuville, Tänak) läinud vaid kolm MM-rallivõitu ning kõik
kolm on pälvinud ka erinevad sõitjad. Nimetage need kolm! (2 õiget = 1 punkt)
2. 2019. a laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel oli just tema kuldmedalite arvult kõige
edukam naislaskesuusataja, viies neid koju kolm tükki. Kes?

3. Selle riigi maahokimeeskond võitis 1920. a olümpiamängudel pronksmedali, ent siis saabus
aastakümneid kestev mõõnaperiood. Näiteks aastatel 1980–2004 ei kvalifitseerunud nad üldse
olümpiamängudele. Sel sajandil tehtud investeeringud järelkasvu on aga end ära tasunud –
2016. a olümpiamängudel võideti juba hõbemedal, 2018. aastal krooniti nad esmakordselt
maailmameistriteks ja 2019. aastal esmakordselt Euroopa meistriteks. Mis riik?
4. Kui jätta kõrvale maadlus, tõstmine, poks ja judo, kus kaalukategooriate piire on sageli
nihutatud, siis kes on ainus Eesti sportlane, kes on võitnud suveolümpiamängudelt individuaalse
medali (loeb ka ENSV aeg) distsipliinil, mida enam olümpiakavas ei ole?
5. Kes on käesolevast aastast pärineval fotol olev sportlane, jäädvustatud üsna ebaharilikul hetkel?

6. Eelmise nädala mängus küsis Illar kahte olümpiaalade spordialaliitu, mille peakorter ei asu
Euroopas. Lisaks sulgpallile ja taekwondole on olemas veel üks spordialaliit, mis on asutatud
1964. aastal ning mille peakorter asub USA-s, San Diegos. Millist olümpiaala juhib see alaliit?

7. Jalgrattamaailma selle kümnendi valitsejast, Team Sky’st, sai tänavu mais ajalugu. Võistkonna
uueks sponsoriks sai Suurbritannia rikkaima mehe Jim Ratcliffe’i kemikaalidega tegelev firma.
Nimi on uus, ent jõujooni see ei muutnud, sest tänavu võideti Tour de France juba seitsmendat
korda viimase kaheksa aasta jooksul. Mis on endise Team Sky uus nimi?
8. Aleksandr Ovetškini tegemiste kõrval on ehk pälvinud vähem tähelepanu, et venelastel on
võrsunud maailmaklassi mängumees, kes asjatundjate hinnangul on kahel viimasel hooajal
Ovetškinist isegi paremat mängu suutnud näidata. Tegemist on 1993. aastal Maikopis sündinud
Tampa Bay Lightning’i mängumehega, kes viimasel hooajal oli nii NHL-i suurim punktikütt kui
ka kõige väärtuslikum mängija. Kes?
9. Kui eelmisel sügisel küsisime Männiku paarismängus, et millist uhke kõlaga tiitlit hoidis 2018.
a 11. juulist kuni 17. juulini enda käes Läti sportlane Toms Skujinš (vastus: Tour de France’i
mägedekuningas), siis nüüd küsime, millist veelgi uhkema kõlaga tiitlit hoiab alates käesoleva
aasta 16. juunist vähemalt aasta aega enda käes samuti Lätis sündinud, ent juba nelja-aastaselt
USA-sse siirdunud ja USA-d esindav Martins Licis (s. 1990)?
10. See 1936. aastal sündinud vanahärra oli noorena küll lootustandev keskmaajooksja, ent
keskendus seejärel juura tudeerimisele. Ta on lühiajaliselt olnud ka oma riigi kaitseminister, ent
laiema tuntuse pälvinud siiski tipp-spordifunktsionäärina. Kui ta perekonnanime keskele lisada ltäht, saame ühe tema kaasmaalasest sportlase (samuti jooksja) nime, kes sisuliselt mehena metsast
võitis sel sajandil kuldmedali ühelt tiitlivõistluselt. Kes on fotol?

11. Parempoolsel fotol olev Coline Mattel (s. 1995) on seni ainus Prantsusmaa sportlane, kes
võitnud olümpiamedali (pronksi) ühel juba 1924. aastast olümpiamängude kavas oleval spordialal.
Mis spordiala? Näiteks USA seni ainus olümpiamedal (samuti pronks) sellelt alalt pärinebki just
1924. a mängudest.
12. Millise 80% ulatuses veest koosneva ning mitte väga kaua kasutuses olnud toote puhul on
registreeritud kaks kasutusel olevat patenti – üks nimega Spuni ja teine nimega 9-15? Neist
esimese leiutas 2000. aastal Heine Allemagne, kes on selle kasutamise üle rahvusvahelise
alaliiduga kohtusse läinud ning teise 2008. aastal Pablo Silva.

13. Millised olümpiamängud (aasta + koht)?
- esimest korda oli kiiruisutamises nii meestel kui naistel kavas 5 distantsi;
- Tšehhoslovakkia sai meeste jäähokis oma läbi aegade halvima OM-koha (6. koht);
- seni viimast korda läksid mäesuusatamises kõik kuldmedalid ainult Alpi-riikidele
(Austria, Šveits, Prantsusmaa, Itaalia, Saksa FV).
14. Vasakpoolsel fotol oleval kahel sportlasel on palju ühist: mõlemad on sündinud 1965. aastal
Mecklenburg-Vorpommernis, nende ühiseks koduklubiks oli SC Neubrandenburg, ühiseks
treeneriks Walter Gladrow, mõlemad olid 166 cm pikad ning nende perekonnanimi algab sama
tähega. Väljaspool võistlusi oli tegemist ka väga heade sõbrannadega. Üpris sarnane oli ka
kummagi isiklik rekord, esimesel oli see 1.55,26, teisel 1.55,32 (mõlemad joostud Rooma MM-i
finaalis). Rajal oli siiski edukam esimene, kes tuli 1987 maailmameistriks, 1988 olümpiavõitjaks
ja 1990 Euroopa meistriks. Teine lõpetas kõigil neil võistlustel esimese järel teise kohaga, ent oli
võidukam sisevõistlustel, tulles kolmekordseks sisemaailmameistriks. Kes on need kaks sportlast?

15. Parempoolsel, 1994. aastal tehtud fotol autasustab üks tulevane maailmameister teist tulevast
maailmameistrit. Foto tegemise hetkel on üks neist 25-aastane ja teine 7-aastane. Nimetage
mõlemad!
16. Millise spordiala seni ainsad Euroopa meistrivõistlused peeti 1913. a veebruaris Šveitsis? Osa
võtsid Böömimaa, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Šveits, võitjaks krooniti Inglismaa.
17. Kui viimati lisandusid veealade MM-võistluste programmi uue alana 2013. aastal nn
kalju(vette)hüpped (high diving), siis ka sellesuvistel veealade MM-võistlustel Gwangjus oli
programmis üks uus ala (seda küll veel näidisalana). Mis ala?
18. Lisaks neljale Suure Slämmi turniirile on nii ATP- kui WTA-sarjas veel kaks turniiri, mis
vältavad kaks nädalat. Üks neist on märtsis peetav Miami Open. Teist peetakse samuti märtsis
ning ta eelneb vahetult Miami Openile. Mis on see Californias peetav turniir (vastuseks ootan
toimumiskoha nime), mis meestel on Masters 1000- ja naistel Premier Mandatory turniiriks?

19. Kui lähtuda MM-medalitest, siis on küsitav Euroopa riik viimase kümnekonna aasta jooksul
tõusnud üheks maailma juhtivaks aerutamisriigiks vanade tegijate Saksamaa ja Ungari kõrvale?
2015. a MM-ilt saadi 10 medalit (5-2-3), 2017. a MM-ilt kuus (2-0-4), 2018. a MM-ilt (3-2-3) ja
2019. a MM-ilt juba 14 medalit (6-4-4), millega oldi ka MM-i edukaim riik. Suurem osa medalitest
pärineb küll mitte-olümpiadistsipliinidelt ning ka näiteks 2016. a Rio de Janeiro OM-ilt võideti
vaid üks pronksmedal. Mis riik?
20. Millise spordiala kolm kõige tähtsamat sümbolit – punane roos, karvane päevakübar ja aednelk
on mahutatud ühele fotole? Teataval põhjusel on need igal kevadel väga tähtsad ja silmatorkavad.

21. Kes juhtus käesoleval aastal vaatama Eurospordi kanalilt Tour de France’i, siis sellele ei
saanud märkamatuks jääda, et kaks võistluse võitjat lähiminevikust (lisaks neile ka Juan Antonio
Flecha) tegid Eurospordile võistlusest reportaaži mootorratta seljast. Kes olid need kaks?
22. Iraan on võitnud olümpiamängudelt 19 kuld-, 22 hõbe- ja 28 pronksmedalit. Kõik medalid
peale ühe pärinevad kas tõstmisest või kahevõitlusaladelt (maadlus, taekwondo). Kes on toonud
Iraanile selle ainsa mitte-tõstmise / mitte-kahevõitlusalade medali?
23. Praeguse kümnendi vahest parimat naisujujat, Katie Ledeckyt, on tiitlivõistlustel (OM, MM)
individuaalselt suutnud alistada vaid kaks sportlast. Kui 2017. a MM-il tuli tal alla vanduda tolle
distsipliini läbi aegade ühele paremale sportlasele (fotol paremal), siis 2019. a MM-i esitusele jättis
oma pitseri kerge haigus ning Ledeckyt edestas vasakpoolne naine. Kes on need kaks sportlast, kel
õnnestunud Ledecky selja taha jätta?

24. Teatavasti on võistkonnaaladel vahel kombeks teatud särginumbrid külmutada või igaveseks
broneerida kellegi auks. Kelle auks tehti seda numbriga 58 niivõrd uues võistkonnas nagu NHL-i
võistkond (Las) Vegas Golden Knights?

25. 1980-ndatel aastatel domineerisid NBA-s teatavasti Los Angeles Lakers ja Boston Celtics, kes
võitsid vastavalt viis ja kolm meistritiitlit. Mis klubi saavutas nende järel kümnendi paremuselt
kolmanda võiduprotsendi? Erinevalt Lakersist ja Celticsist ei võitnud nad 1980-ndatel ühtegi tiitlit,
ehkki nad jõudsid igal aastal väljalangemismängudeni ning aastatel 1983, 1984 ja 1986 ka
konverentsi finaalseeriasse (võistkonna kontos on siiski NBA meistritiitel olemas). Tiimi paremad
mängijad olid 1980-ndatel Sidney Moncrief, Marques Johnson, Terry Cummings ja Jack Sikma.
26. Kes on vasakpoolsel fotol olev mees, kelle huulilt kostusid hiljuti (umbkaudu) sellised laused:
„Обратно в Сенегал! Обратно в Сенегал! Возвращайся в Сенегал, нахуй, eсли ты всё время
травмирован! Всё время! Нахуй нам нужны такие игроки? Ты всё время травмирован!
Сорри-сорри ... Ты сознательно делаешь это?? Ты делаeшь это нескольких игр подряд!,
нахуй!“?

27. Millist ühist perekonnanime kannavad paremal pool olevad kaks sportlast, üks kodu- ja teine
välismaine? Välismaine on nii 2017. kui juba ka 2019. aastal tulnud esikohale oma võistlussarjas,
kodumaine korjanud medaleid oma (mitte-olümpia)ala tiitlivõistlustelt.
28. Võistkonnaaladel on aeg-ajalt juhtunud ühekordseid sähvatusi, millest üks markantsemaid on
selle Euroopa riigi võrkpallimeeskonna näide. Nende tippajad jäid 1980. aastate lõppu ja 1990.
aastate algusesse, kui nad kvalifitseerusid 1985–1993 viis korda järjest Euroopa
meistrivõistlustele, 1990. ja 1994. aasta MM-ile ning 1988. aasta OM-ile. Edukaimad olid nad
EM-il, saavutades 1987. aastal 4. koha ning kodusel, 1989. aasta EM-il, 2. koha. Pärast 1994.
aastat pole nad aga ühelegi tiitlivõistlusele kvalifitseerunud. Mis riigi meeste võrkpallikoondis?
29. Belgia ei ole kergejõustikus just teab mis suurjõud. Ent millisel kergejõustikudistsipliinil
(palun vastata ka seda, kas tegemist meeste või naistega) pälvis Belgia medali koguni seitsmelt
järjestikuselt kergejõustiku EM-võistlustelt (1962, 1966, 1969, 1971, 1974, 1978, 1982)?
30. Kes on nähtava kirjatüki autor?

31. Tema viimane start 2014. a Sotši taliolümpiamängudel tõi meeste 50 kilomeetri
murdmaasuusatamises kõigest 40. koha. Tema järgmine olümpiastart Pyeongchangis, 2018. a 11.
veebruaril tõi aga individuaalse olümpiakulla. Kes on fotol olev sportlane?

32. Inglanna Diane Leather (1933–2018) suri 2018. a septembris. Mida oli ta teinud esimese
naisena 1954. a 29. mail Birminghamis?
33. 2019. a viimase golfi suurturniiri, The Openi (tuntud ka kui British Open) võitis teatavasti
iirlane Shane Lowry. Paljude põhjaiirlaste kõrval on tegemist alles teise Iiri Vabariigi
kodanikuga, kes golfi suurturniiri võitnud. Kes oli aga esimene Iiri Vabariigi iirlane, kes võitis
suurturniiri? See eelmise kümnendi üks tippmehi võitis karjääri jooksul kolm suurturniiri ning
on Euroopa võistkonna kapten 2020. aasta Ryder Cup’il.
34. Milline 2015. a kergejõustiku maailmameister hukkus mullu augustis autoõnnetuse tagajärjel
vaid 28-aastaselt? Tegemist on oma riigi seni ainsa maailmameistriga ühel distsipliinil, mis
eestlastelegi viimasel ajal rohkem huvi pakkunud.

35. Briti saarte jalgpalliklubide müümine välismaalastele on nii tavaline, et kuigi omanike hulgas
pole veel teadaolevalt eestlasi, on juba tuua näiteid Lätist ja Leedust. Tveris sündinud ja nüüdseks
pankrotistunud Ukio panga omanik, Leedu kodakondsusega Vladimir Romanov ostis 2004. aastal
osaluse ühes Tallinnaski mänginud jalgpalliklubis, millest kõrghetkel kuulus talle 82%. Klubisse
toodi laenule üsna palju kehva tasemega leedukaid, mis tekitas fännides pahameelt. Läti ärimees
ja pangandustegelane Valeri Belokon (Valerijs Belokons) ostis 2006. aastal 20% teisest
jalgpalliklubist, tõusis klubi presidendiks (klubi tõusis korraks ka Premier League´i) ja pani
direktori ameti maha 2017 ning müüs hiljem oma osaluse. Mis on need kaks Briti saarte klubi, mis
on kuulunud Leedu ja Läti kodanikule?
36. Saksa DV ja Saksa FV osalesid esimest korda olümpiamängudel eraldi delegatsioonidega
1968. a Grenoble’i OM-il ning see jäi (boikotimänge arvestamata) ka ainsaks korraks, kui Saksa
FV oli OM-idel kuldmedalite arvult Saksa DV-st edukam, võites kaks kulda Saksa DV ühe vastu.
Mõlemad kuldmedalid võitsid sama perekonnanime kandvad sportlased. Mis perekonnanimi?

37. Järgmisel kahel hooajal suureneb korvpalli Euroliigas mängivate võistkondade arv kahe võrra
18-ni, kuna kaheks aastaks pälvisid wild card-litsentsi kaks teenekat klubi. Kui üks neist on
Euroliiga viimaste hooaegade sage külaline ning võitnud oma viiest koduliiga meistritiitlist kolm
just praegusel kümnendil, siis teise klubi paremad ajad jäävad pigem kaugesse minevikku – 19
koduliiga meistritiitlist on 14 võidetud enne 1980-ndaid aastaid, Euroliigas jõuti Final Four’i vaid
ühe korra, 1997. aastal. Nimetage need kaks klubi!
38. Sellel kümmekond aastat vanal fotol on kaader Vormel 3000 sarjast. See väärib küsimist
üksnes fakti tõttu, et sõiduki roolis on endine talisportlane, kelle tugevaim ala oli kiirlaskumine.
Ta saavutas aastatel 1990–2001 12 MK-etapivõitu kiirlaskumises ning ühe ka gigantslaalomis ning
võitis MM-võistlustel kaks hõbedat ja ühe pronksi, kuid olümpial jäi parimaks vaid kaks kuuendat
kohta. Kes on see kiirlaskuja ja amatöör-autosportlane, kelle ühe hooaja rikkus just autoavarii?

39. Kes on praeguse seisuga viimane olümpiavõitja meeste kettaheites, kes ei ole rahvuselt
sakslane või pärit Baltikumist?
40. Kes on praeguse seisuga murdmaasuusatamises viimane meeste 15 kilomeetri eraldistardist
(intervallstardist) distantsi olümpiavõitja, kes ei ole Dario Cologna ega Andrus Veerpalu?
41. Burgose velotuur (Vuelta a Burgos) on praegu UCI Europe Tour’i kuuluv Hispaanias sõidetav
velotuur, mille võitjate nimekirjast leiame ka sellised ässad nagu Pedro Delgado, Alex Zülle, Tony
Rominger, Laurent Jalabert, Abraham Olano, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Alberto
Contador ja Mikel Landa. Kes on sel sajandil ainus mitte-hispaaniakeelne jalgrattur, kes suutnud
selle velotuuri võita?
42. Pärast kahe Saksamaa ühinemist on vaid kaks Saksamaa ujujat valitud ajakirja Swimming
World poolt aasta nais- või meesujujateks. Üks neist on Franziska van Almsick, kes pälvis tiitli
1993. aastal. Kes on aga teine, kes valiti aasta naisujujaks 2003. aastal? Tol aastal võitis ta kolm
MM-tiitlit (400 m, 800 m ja 1500 m vabaujumine), millega viis oma MM-tiitlite arvu viie peale,
kuna 2001. aastal võitis ta MM-tiitli 800 m ja 1500 m vabaujumises. 2001. ja 2003. aastal valiti ta
ka Saksamaa aasta naissportlaseks.

43. Kunagi küsiti mingil mängul, et kes Eesti sportlastest on olümpiavõitjaks tulemiseks pidanud
läbima kõige pikema võistlusmaa (vastus: Aavo Pikkuus, 102,53 kilomeetrit). Seekord küsime,
kes Eesti sportlastest on olümpiavõitjaks tulemiseks läbinud kõige lühema võistlusmaa. Siinkohal
arvestame ainult selliseid alasid/distsipliine, kus tulemuse kirjasaamiseks on nõutav mingi kindlalt
piiritletud distantsi läbimine, s.t näiteks Jüri Tarmakut ei maksa pakkuda (jällegi läheb arvesse ka
ENSV aeg)?
44. Selle aasta suvel abiellus Mesut Özil. Tema abikaasaks sai modell Amine Gülşe. Kes oli Özili
pulmas aga isameheks?

45. Mis oli kõige suurem lubatud mootori kubatuur mootorrataste ringrajasõidus enne MotoGP
sündi? Nendel tsiklitel, mille ametlik klassinimi oli Vormel … (Formula …), võisteldi aastatel
1973–79 ning seitsmest MM-tiitlist võitis Yamaha koguni kuus.
46. 2019. aastal NBA meistriks tulnud Toronto Raptorsi selgroo moodustasid tiitlivõidu-hooajal
Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Pascal Siakam, Marc Gasol ja Serge Ibaka. Meistritiitli pälvis
klubiga teiste hulgas aga ka üks korvpallur, kes oli klubiga liitunud alles 2019. a veebruaris, on
tänaseks juba klubist ning üldse Ameerikast lahkunud ning kes oli ülimalt kuum nimi ca 7 aastat
tagasi. Kes?
47. Juan Venegas, Orlando Maldonado, Luis Ortiz, Aristides Gonzalez, Anibal Acevedo, Daniel
Santos, Jaime Espinal, Javier Culson, … . Kelle nimi sobib punktiiri asemele (nimekiri on praeguse
seisuga lõplik)?
48. Mis linnas asub 2007. aastast omalaadseteist suurim, umbes 4 meetri kõrgune ja ligi 400 kg
kaaluv Stanley karika monument? Linna klubi on karika võitnud viis korda, kuid kohaliku
gridiron-jalgpalli tähtsaima karika lausa 14 korda.

49. Kui Eesti olümpiaraamatute traditsioon on üldteada, siis teadaolevalt on Eestis ka ühtede
kergejõustiku MM-võistluste kohta antud välja eraldi raamat, autoriks Peeter Piho. Millise MMiga oli tegemist (aasta + koht)?
50. Hoolimata Šotimaa jalgpalli enam kui paarkümmend aastat kestvast mõõnast, tuleb
Suurbritannia põhjaosast aeg-ajalt ka täiesti korralikke jalgpallureid. See Liverpooli vasakkaitsja
(s. 1994) on ilmselt viimaste kümnendite paremaid šoti jalgpallureid. Hooaja 2018/19 Inglis
meistriliiga sümboolsesse koosseisu valitud pallur liitus Liverpooliga 2017. aastal Hull Cityst vaid
8 miljoni naela eest, ent vaid mõni kuu pärast liitumist lükkas varumeeste pingile senise põhivasakkaitsja Alberto Moreno. Kes on see Šotimaa koondise kapten?
51. Millise suvise spordiala olümpiadistsipliini edukaimad individuaalsportlased
maailmameistrivõistlustelt on poolatar Janina Kurkowska-Spychajowa (viis MM-tiitlit peamiselt
1930-ndatel) ja rootslane Hans Deutgen (neli MM-tiitlit peamiselt 1940-ndatel)? Kuigi
eurooplased ei ole nüüdseks pildilt täiesti maas, on jäme ots sel alal läinud Aasiasse.
52. Vasakpoolsel fotol on üks olümpiaajaloo ülbemaid üleoleku demonstreerimisi. Kes on see
tõstja, võitmas 1964. a OM-il olümpiakulda?

53. Teine foto olümpiaajaloost (parempoolne). Kes on just lõpetanud oma ajaloolise ja mõningat
segadust põhjustava soorituse?
54. Terminiga “one club men” nimetatakse sportlasi, kes on terve oma karjääri veetnud ühes klubis.
Jalgpallis on selle tuntumad näited Paolo Maldini ja Francesco Totti 25 aastaga, kuid kes on NBAs
kõige kauem mänginud samas klubis nii üldarvestuses kui tegevmängijatest? Neist esimene
mängis samas klubis terve oma karjääri (21 hooaega) ja lõpetas alles hiljuti. Tegevmängijatest on
kehtiv rekord 16 hooajaga kolmekordse NBA meistri, Miami Heati mängija käes, kelle statistilised
näitajad on parimad lauapallide hankimises. Nimetage need kaks mängijat!

55. Kirsan Iljumžinovi aeg Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) presidendina on nüüdseks
õnneks läbi. Millised kaks malemaailmas tuntud meest kandideerisid tema vastu FIDE
presidendiks vastavalt 2010. ja 2014. aastal, ent edutult (vastavalt häältega 55–95 ja 61–110)?
56. Viimasel ajal on Euroopa tasemel meeste kuulitõukes väga tugevad poolakad, kellest tänavu
on seni paremad tulemused saavutanud Michal Haratyk (22.32) ja Konrad Bukowiecki (22.25).
Millist riiki esindab eurooplastest paremuselt kolmanda tulemuse (22.22) tõuganud Bob Bertemes
(foto)? 26-aastase mehe parim saavutus seni on EM-i kuues koht 2018. aastal.

57. Ühel ja samal aastal on tennises Davise ja Federations Cup’i võitnud mitmed riigid, kuid ühel
ja samal aastal on Davise, Federations’i ja Hopman Cup’i võitnud seni vaid üks riik. Selline
saavutus sai teoks mitte väga ammu – 2012. aastal. Mis riik seda suutis?
58. Nad viigistasid 2011. a Copa America turniiril alagrupis kõik kolm mängu ning pääsesid üle
noatera veerandfinaali. Veerandfinaalis alistati pärast väravateta viiki penaltiseerias Brasiilia,
poolfinaalis korrati sama trikki Venetsueela vastu. Finaalis sai nende õnn otsa ning kaotati
Uruguayle 0–3. Mis riik jõudis sedaviisi, ilma ühtegi mängu võitmata Copa America finaali?
59. Vasakpoolsel fotol oleva mehe sportlaskarjääri suurim saavutus oli individuaalne olümpiavõit
1984. a Los Angelese OM-il (küll suuresti tänu idabloki kõrvalejäämisele). Parempoolsel fotol
oleva mehe sportlaskarjääri suurim saavutus oli individuaalne MM-kuld järgmisel, 1985. aastal.
Lisaks ühisele koduriigile ja perekonnanimele ühendab neid ka see, et mõlemad kadusid
avalikkuse silme alt suhteliselt ruttu pärast oma suurt triumfi: vasakpoolne hakkas usumeheks,
parempoolne läks õppima. Mis on meeste ühine perekonnanimi?

60. 2016. a Rio de Janeiro OM-i avatseremoonial tõi olümpiatule Maracana staadionile tennisist
Gustavo Kuerten, kes andis selle seejärel üle Hortencia Marcarile, kes omakorda andis selle üle
olümpiatule süüdanud pikamaajooksjale Vanderlei de Limale. Millise spordiala minevikusuurus
on 1996. a olümpiahõbe ja 1994. a maailmameister Hortencia Marcari?

VASTUSED
1. Dani Sordo, Jari-Matti Latvala, Sebastien Loeb
(OP)
2. Marte Olsbu Røiseland (OP)
3. Belgia (IH)
4. Bruno Junk (OP)
5. Igors Rausis (TV)
6. surfamine (IH)
7. Team Ineos (IH)
8. Nikita Kutšerov (IH)
9. maailma tugevaim mees (OP)
10. Carl-Olaf Homén (OP)
11. suusahüpped (OP)
12. markeerimisvaht jalgpallikohtunikel (TV)
13. 1988, Calgary (OP)
14. Sigrun Wodars, Christine Wachtel (IH)
15. Michael Schumacher, Sebastian Vettel (TV)
16. jääpall (IH)
17. rannaveepall (beach water polo) (OP)
18. Indian Wells (OP)
19. Valgevene (OP)
20. ratsahobuste võiduajamine (IH)
21. Bradley Wiggins, Alberto Contador (OP)
22. Ehsan Haddadi (OP)
23. Ariarne Titmus, Federica Pellegrini (IH)
24. Las Vegase tulistamisohvrid (2018) (TV)
25. Milwaukee Bucks (IH)
26. Nikolai Burdakov (OP)
27. Rast (René, Siim) (OP)
28. Rootsi (IH)
29. meeste maratonijooks (OP)
30. Jaan Martinson (TV)
31. Arnd Peiffer (OP)
32. jooksnud miili alla 5 minuti (OP)
33. Padraig Harrington (IH)
34. Nicholas Bett (IH)
35. Heart of Midlothian, FC Blackpool (TV)
36. Keller (OP)
37. Bayern München, ASVEL (IH)
38. Kristian Ghedina (TV)
39. Viktor Raštšupkin (1980) (OP)
40. Mihhail Devjatjarov (1988) (OP)
41. Rein Taaramäe (2015) (OP)
42. Hannah Stockbauer (IH)
43. Ivar Stukolkin (400 meetrit) (OP)
44. Recep Tayyip Erdogan (IH)
45. 750 cm3 (IH)
46. Jeremy Lin (OP)

47. Monica Puig (OP)
48. Edmonton (TV)
49. 1999, Sevilla (OP)
50. Andrew Robertson (IH)
51. vibulaskmine (IH)
52. Aleksei Vahhonin (OP)
53. Nadia Comaneci (OP)
54. Dirk Nowitzki, Udonis Haslem (TV)
55. Anatoli Karpov, Garri Kasparov (OP)
56. Luksemburg (TV)
57. Tšehhi Vabariik (IH)
58. Paraguay (IH)
59. Härkönen (Arto, Kari) (OP)
60. korvpall (OP)

