
 

 

EESTI SPORDIKILVA 2020/21 MEISTRIVÕISTLUSTE 9. ETAPP 

10.09.2021 Vinni Spordihoone 

Küsimused: Illar Tõnisson 



I PLOKK 



1. Alustagem tänavuse aasta Eesti 
eredaimast spordihetkest, kui meie epee-
naiskond alistas Tokyo olümpiamängude 
finaalmatśis tulemusega 36:32 Lõuna-
Korea naiskonna. Kas nendest 36 torkest 
tehti korealaste kehadesse: 

a) enamik parema käega; 

b) enamik vasaku käega; 

või 

c) mõlema käega võrdselt?  

 



2. Valitsev Eesti malemeister meeste hulgas on praegu Kaido Külaots, kes   
võitis 2020. aasta augustis toimunud viimastel meistrivõistlustel oodatult 
kuldmedali. Tema järel tuli üllatuslikult hõbedale aga piltidel valgetega 
mängiv rahvusvaheline meister, kelle eelmisest eestikate individuaal-
medalist oli möödunud juba 23 aastat. Omal ajal siinseski hoones 
maleõpetust jaganud ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumis õpetajana töötanud 
mees on nüüd võitnud Eesti malemeistrivõistlustelt kokku kuus 
individuaalmedalit, sealhulgas meistritiitli 1988. aastal. Kes?  

 



3. Näete vasakul lätlase Edgars Vilnise poolt kirja pandud ridu, mis 
jutustasid tegevusest Gauja (Koiva) jõel. Mingil hetkel need read eestistati, 
muutusid siin populaarseks ja andsid muuhulgas nime ühele Eesti 
sõuderegattide klassikule, mis tänavu suvel toimus juba 29. korda. Pea alati 
on regati osalejate hulgas olnud Jüri Jaanson, kes väidetavalt nakatus just 
regati toimumispaigas kunagi sõudepisikuga. Milline sõuderegatt? 



4. Tänavu kevadel said kaks meest tähistada oma esimest korvpalli Eesti 
meistritiitlit peatreenerite kategoorias. Kui meeste korvpallis viis oma 
võistkonna oodatult meistriks Roberts Štelmahers (vasakpoolsel pildil), siis 
naiste korvpallis mõnevõrra ootamatult mees (parempoolsel pildil), kes 
varem on oma kodulinna võistkonna koosseisus teeninud nii mõnegi Eesti 
meistritiitli ka mängijana. Kes? 



5. Piltidel on paar aastat tagasi maha 
lammutatud legendaarne Võsu ööklubi 
Seitsmes Taevas, mis omal moel jätnud jälje ka 
Eesti spordiajalukku. Nimelt demonstreeriti 
just seal 1996. aasta suvel Eestis esmakordselt 
publiku ees midagi sellist, mille kohta üritust 
kajastamas käinud Maaleht üllitas reportaaźi 
pealkirjaga „Kaks koormat savi diskosaalis“.  
Mis ala rahvale demonstreeriti?  



6. Tänaõhtune vana lint! Näete Pamiiris filmitud katkendit Tallinfilmi 
dokumentaalfilmist „Tavaline hooaeg“, mille režissööriks oli Hans Roosipuu ja 
stsenaristiks Valter Heuer. 

Keda see dokumentaalfilm portreteerib?  



VASTUSED 

1. vasaku käega (19 torget Lehis+Embrich; paremaga 17 Beljajeva+Kirpu) 

2. Kalle Kiik 

3. Viljandi Paadimees 

4. Toomas Liivak (Eesti meister aastatest 2000 ja 2001 TÜ Delta koosseisus) 

5. sumo (esimesed võistlused olid Lääne-Virumaa meistrivõistlused) 

6. Jüri Tarmak (kõrgushüppe olümpiavõitja Münchenis 1972) 



II PLOKK 



7. Piltidel on kolm eestlast neljast, kes tänavu puutunud täiskasvanute 
MM-võistluste tasemel kokku teatud liiki spordiobjektiga. Eestis valmis 
taoline objekt esmakordselt 1929. aastal Rakveres ning selle rajamist 
korraldas spordientusiast Theodor Andresson, kes ise oli ka selle esimeseks 
sihipäraseks kasutajaks. Mis otstarbega rajatisega on tegemist?  



8. Kahel viimasel suvel on Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus olnud 
staadionialadel vanimaks osalejaks praeguseks 45-aastane atleet (pildil nr 
63), kes tegi kaasa 1500 meetri jooksus ja saavutas vastavalt 9. ja 8. koha. 
Tegemist on igati väärika spordimehega, kes osalenud võistlejana koguni 
viitel olümpiamängudel ja pälvinud seal parimate kohtadena individuaalselt 
29. ja meeskondlikult 11. koha. Ühtedel neist olümpiamängudest sai ta  
avatseremoonial kanda ka Eesti lippu. Kes? 



9. Georg Lurich oli teatavasti pärit Vinnist paarikümne kilomeetri kaugusel 
asuvast Väike-Maarja alevikust. Tema kamraad ja saatusekaaslane 
Aleksander Aberg pärines aga praeguseks umbes 440 elanikuga alevikust, 
mille nime võib leida ka Eesti meistriks tulnud mälumänguvõistkondade 
loetelust. Millisest alevikust? Vasakpoolsel pildil olev peahoone kuulub 
sealsele mõisale, kus Abergi vanemad olid teenistujateks ja mille lähistelt 
võib leida ka Abergi 100ndaks sünniaastapäevaks püstitatud monumendi. 



10. Püssirohu, paberitegemise ja trükikunsti kõrval loetakse Vana-Hiina 
nelja suure leiutise hulka eset, mis kuulub standardvarustusse spordialal, 
mida Eestis edendab alaliidu tasemel pildil olev seltskond.  

Milline ese ja milline spordiala?  



11. Eesti meedia andmetel kaunistas mõnda aega tagasi see sportlaste 
hulgas populaarne tätoveering siinkandis eeskätt ujujate kehasid – sellise 
olid endale teha lasknud nii Triin kui Martti Aljand, Martin Liivamägi, Maria 
Romanjuk ja Martin Allikvee. Tätoveering kujutab endast midagi sellist, mis 
esmakordselt pandi paberile 1913. aastal.  

Mida on need sportlased oma kehale tätoveerinud?  



12. Nähtavas klipis õpetatakse välitingimustes treenima lihast, mille 
trimmimiseks vajalikud harjutused kuuluvad iga muskulatuurile panustava 
jõusaalihundi treeningprogrammi. Milline lihas? 



VASTUSED 

7. suusahüppemägi (piltidel Artti Aigro, Kevin Maltsev ja Andreas Ilves) 

8. Indrek Tobreluts (Eesti lipukandja Sotśi OM-i avatseremoonial) 

9. Kolga (mälumängu Eesti meister aastal 2006 oli võistkond Rae/Kolga) 

10. kompass; orienteerumine 

11. olümpiarõngad (esimese kavandi autor oli Pierre de Coubertin) 

12. triitseps ehk õlavarre-kolmpealihas 



III PLOKK 



13. Sellel 2001. aastal tehtud pildil on 
kohalikud noored sumotorid pärast edukat 
võistlust. Kui tähelepanelik kilvar tunneb 
tagareas ära tulevase Baruto, siis kes on 
esireas keskel?  



14. Autoralli Eesti meistreid selgitatakse tänapäeval välja pea kümnes 
võistlusklassis, mis kõik on tähistatud segasevõitu numbri- ja tähe-
kombinatsioonidega. Esimestel kolmedel Eesti meistrivõistlustel (1959-61) 
oli asi oluliselt lihtsam: võisteldi kolmes võistlusklassis, mis olid kõik 
piiritletud konkreetsete automarkidega.  

Nimetage need kolm automarki, millel autoralli esimesed Eesti 
meistritiitlid välja selgitati (2 õiget annab ühe punkti)! PS! Kolmetähelisi 
tootjaid mitte pakkuda, nende eest punkti ei saa! 



15. Situatsiooni, kus piljardimatśi seis on viigis ja võitja peab selguma 
järgmises, otsustavas mängus, nimetatakse piljardiringkondades ühe kindla 
inglisepärase terminiga. Millisega? Vastamisel on abiks piltidel oleva 
asutuse äratundmine. 



16. Piltidel olev järv oli aastakümneid Eesti allveeorienteerumise mekaks. 
Aastatel 1973-94 ja 1997-2004 selgitati Eesti allveeorienteerumise meistreid 
välja ainult seal, lisaks toimus seal kamaluga rahvusvahelisi võistlusi. Siis aga 
tulid looduskaitsjad ja ajasid spordirahva minema.  

Milline järv (kahe punkti saamiseks piisab kohanimest)?  



17. Piltidel oleva auhinna kuju ei lähe kohe üldse kokku tema nimega. Kokku 
on selle igal aastal välja antava auhinna pälvinud 15 meest, mõni isegi kuuel 
korral. Vasakpoolsel pildil on ühe laureaadi eest auhinda vastu võtma tulnud 
tema isa. Millist nime see auhind kannab?  



18. Kes muljetab Eesti kõige kuulatumas spordisugemetega taskuhäälingu-
saates „Be 1st“ oma telefoniga pildistamise kogemustest? 



VASTUSED 

13. Epp Mäe 

14. Moskvitś; Volga; Pobeda 

15. Hill Hill (pildil Hill Hill Billiard Cafe Telliskivi tänaval Tallinnas) 

16. Viitna Pikkjärv 

17. Hõbepall (antakse aasta ilusaima Eesti jalgpallikoondise eest löödud värava eest) 

18. Regina Oja 



IV PLOKK 



19. 1978. aastal asutati tänases mängupaigas Eesti esimene judoklubi 
„Sakura“ ning alates samast aastast hakati siin pidama esinduslikku iga-aastast 
laste judoturniiri, mille nimi ühtib Eesti vanima tänaseni tegutseva kohviku 
nimega. Näete ka pilte selle 1864. aastast tegutseva kohviku interjöörist. 

Millist ühist nime kannavad nii judoturniir kui kohvik? 



20. Nähtavad logod ja nimed viitavad võistkonnale, mille koosseisu kuulub 
alates 2020. aastast ka Tartust pärit 1996. aastal sündinud Eesti sportlane, 
kelle initsiaalideks on NV. Milline võistkond? 



21. Nagu kinnitab kõrval olev artikkel, 
olnud see kunagine Eesti olümpia-
medalist ka ´linna vingeim leilimees´. 
Kes? Lisaks polevat küsitav treening-
perioodil söönud lihatoite ega joonud 
ka ühtegi klaasi kohvi ega teed.   



22. Kuus aastat tagasi Vinni valla aukodanikult 
Edgar Savisaarelt jala eemaldanud ja selle eest 
Aasta Arstiks valitud kirurg Peep Talving on 
praeguseks tänu oma tegevusele koroonaviiruse 
rindel kõigile nägupidi tuttavaks saanud. Enne 
kuulsaks saamist oli aga mees üks viimaseid 
arvestatavaid eestlasest tegijaid ühe tuntud 
spordiala ühes distsipliinis. Eesti meistritiitleid tal 
ses distsipliinis küll pole, kuid õpingute ajal võitis 
kolm Rootsi meistritiitlit ja tema initsiatiivil esines 
Eesti oma lipu all 1993. aastal esimest ja viimast 
korda selles distsipliinis ka MM-võistlustel.  

Milline distsipliin (õige spordiala eest 1 punkt)?   



23. Pildil on üks Lääne-Virumaa spordihalle, kus on võimalik regulaarselt 
kaasa elada ühe pallimänguala Eesti meistriliiga mängudele.  

Millises asulas see spordihall asub?  



24. Kui Andrus Veerpalu iseseisvale Eestile esimese taliolümpiakulla tõi, 
jõudis ta koos ajakirjanikega järeldusele, et võidule panid peamiselt aluse 
…..  Ei, punktiirile ei sobi erinevate keemiliste ühendite nimetused, vaid 
sõna, mis on ka nähtava laulu pealkirjaks. 

Mis on nähtava laulu pealkiri?  



VASTUSED 

19. Maiasmokk (pildil kohvik Maiasmokk Tallinnas Pikal tänaval) 

20. Israel Start-Up Nation (võistkonnas sõidab Norman Vahtra) 

21. Jüri Lossmann (maratoni olümpiahõbe 1920 Antverpenis) 

22. espadron vehklemises  

23. Tapa (Eesti meistriliigas pallib sealne käsipallimeeskond) 

24. Paaristõuked (esitajad 5Miinust ja Villemdrillem) 

 



V PLOKK 



25. Aeg-ajalt on ilmunud kirjutisi, kus mõni asjatundmatu spordiajakirjanik 
üritab väita, et nende kahe jalgpalliklubi nimed tulenevad ühest ja samast 
tüvest. Tegelikult viivad ühe klubi nime juured meid aastatel 1825-1880 
elanud töösturini (vasakpoolsel pildil), teise omad aga 70 550 km2 suuruse 
haldusüksuseni (parempoolsel pildil). 

Nimetage need kaks jalgpalliklubi! 



26. Vanasti ei tohtinud NBA-s selliste särginumbritega mehi korraga ühes 
võistkonnas olla. Siis aga reeglit muudeti ning alates 2014. aastast on seda 
ette tulnud seitsmel korral – viimati lõppenud hooajal Portland Trail 
Blazersis, kus neid särginumbreid kandsid vastavalt Damien Lillard ja 
Carmelo Anthony. Millised kaks särginumbrit?  



27. Olümpiamängudel on läbi aegade purjetatud 47 erinevas paadiklassis. 
Enimatel mängudel (19) on kavva kuulunud paadiklass, millel purjetades on 
rohkem kui üks olümpiakuld ette näidata vaid kahel brasiillasel ja ühel 
ameeriklasel. Viimatistel Tokyo olümpiamängudel me selle võistlusklassi 
purjekaid ei näinud.   

Milline paadiklass, mille esindajaid näete ka piltidel?  



28. Maskiajastul ka üks maskiküsimus: nähtava 
maski meisterdas mees nimega Jacques Plante, 
pannes selle endale esmakordselt võistlus-
olukorras ette 1. novembril 1959 ja tõustes 
sedaviisi ka teatavaks teerajajaks. Millist 
spordiala Plante harrastas? 



29. Viimasel suveuniversiaadil pälvisid spordi 
suurjõud Venemaa ja Hiina kumbki 22 ning 
USA 21 kuldmedalit. Milline riik oli aga 33 
kuldmedaliga nende võistluste edukaim? 
Esmakordselt oldi suveuniversiaadi parimaks 
kullariigiks kaks aastat varem, taliuniversiaadi 
medalitabeli tipus paikneti aga aastatel 1991, 
1993 ja 1997. 



30. 1960ndatel aastatel (1960-69) jagasid kõik Le Mans´i 24 tunni sõitude 
võidud omavahel kaks tuntud autotootjat. Millised? Hilisematel 
kümnenditel pole mitte kumbki neist seal ühtegi võitu enam võtnud. 
Filmisõpradel on vastamisel küllap abi nähtavatest kaadritest. 



VASTUSED 

25. Bayer Leverkusen; Bayern München (piltidel Friedrich Bayer ja Baierimaa kaart)  

26. 0; 00 

27. Star (viimati olümpiakavas Londonis 2012)  

28. jäähoki (Jacques Plante oli väravavaht) 

29. Jaapan 

30. Ford; Ferrari (filmist „Le Mans ´66“) 

 



VI PLOKK 



31. Seda spordiala pidasid natsid niivõrd 
oluliseks, et jätsid just selle ala võistlused Berliini 
olümpiamängudel kõige viimaseks. Ala nelja 
viimase medalikomplekti omanikud selgusid 
Berliini olümpiastaadionil peetud võistluses 
vahetult enne lõputseremooniat kõikvõimalike 
asjameeste silme all. Kõik need olümpiakullad 
võitis Saksamaa, kes tegi sel spordialal Berliinis 
üldse puhta töö (ühe või mitu kuldmedalit sai 
kaela üheksa erinevat meest) ning staadionil 
istunud inglise saadikul jäi tõdeda: „Mitu tundi 
peame kogema Inglismaa alandamist spordialal, 
kus ta peaks kahtlemata teistest parem olema.“ 
Milline spordiala? 



32. Steve Hodge on mees, kes oma aastatel 
1980-98 väldanud profikarjääri jooksul 
mängis neljas Inglismaa klubis ja tegi kaasa 
ka 25 koondisemängus, millest jäi eriliselt 
meelde üks. Selle mängu järel omandas ta 
midagi ikoonilist, mille tõttu on ta tänaseni 
tuntud kui mees ……-ga (The Man With …..). 
Omandatu eest on talle kuulduste kohaselt 
pakutud 2 miljonit dollarit, kuid Hodge on 
öelnud, et ei müü seda kunagi.   

Kellelt Hodge „väärtuslikku vara“ omandas? 



33. Need kaks ujumisviisi on piisavalt erinevad, et ühe stiili tipud reeglina 
teises läbi ei löö. Olümpiaajaloos pole ühtedel mängudel suutnud mõlema 
stiili individuaalmedalit võtta ükski mees, küll on sellega hakkama saanud 
kolm naist: 1972 Münchenis Andrea Gyarmati, 1988 Soulis Kristin Otto ja 
tänavu Tokyos ameeriklanna Regan Smith. Millised kaks ujumisstiili? 



34. Ainult üks linn saab uhkeldada sellega, et seal on selgunud nii meeste 
korvpalli olümpiavõitja, maailmameister, Euroopa meister kui ka Euroliiga 
võitja. Ja seda kõike ühes ja samas, piltidel olevas spordihallis. 

Millisel linnal on korvpallimaailmas selline ainulaadne au? 



35. Piltidel on oma ala absoluutne legend, kelle suurimad võidud pärinevad 
aastatest 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 ja 2021. Kes? 



36. Tänavu võitis oma karjääri kaks esimest MM-tiitlit blond kaunitar, kes 
kogu oma karjääri vältel on nii võistlusvarustusel kui ka telereklaamides 
(millest ühte näete) reklaaminud Ragusa śokolaadibrändi. Kes? 



VASTUSED 

31. ratsutamine  

32. Diego Maradona (Hodge omab särki, millega Maradona mängis 1986 Inglismaa vastu) 

33. liblikujumine ja seliliujumine 

34. Ateena (OM 2004, MM 1998, EM 1995, Euroliiga Final Four 2007) 

35. Tom Brady (seitsmekordne Super Bowl´i võitja) 

36. Lara Gut-Behrami (maailmameister suurslaalomis ja ülisuurslaalomis) 

 



VII PLOKK 



37. Üldiselt on möödas need ajad, kui 
jalgpallikoondistel olid omad baasklubid 
ning tavaliselt koosnevad tänased 
tippkoondised paljude erinevate klubide 
mängumeestest. Seetõttu on üllatav, et 
tänavusel EM-il saatis üks riik koguni kahes 
mängus platsile algkoosseisu, millest üle 
poole moodustasid ühe ja sama klubi 
mängijad. 

Millise riigi koondis ja millise klubi 
mängijad seal domineerisid? 

Vihjeks olgu öeldud, et sellised koosseisud 
platsile saatnud peatreener on ka ise sama 
klubi kasvandik.  



38. Äsja lõppenud Tokyo olümpiamängudel oli kavas kolm sellist spordiala, 
milles on läbi aegade suutnud olümpiamedaleid võita ainult ühe mandri 
(täpsemalt siis Euraasia) esindajad. Millised kolm spordiala (2 õiget = 1 
punkt)?  



39. Oma kolmest MM-tiitlist esimese saavutas Soome jäähokimeeskond 
1995. aastal Stockholmis, alistades finaalis võõrustajate koondise. Kaks 
ülejäänud MM-tiitlit (2011 ja 2019) tulid aga ühes ja samas paigas – 
vasakpoolsel pildil olevas spordihallis, mis kannab keskmisel pildil oleva, 
halli asukohalinnas sündinud mehe nime. Too 38-aastaselt meie hulgast 
lahkunud olümpiavõitja tuli ise samas hallis maailmameistriks ja pälvis ka 
EM-pronksi. 

Millises pealinnas see spordihall asub ja kelle nime kannab?  



40. Steffi Graf jääb ka pärast tänavust tenniseaastat ainsaks, 
kes teinud Kuldse Slämmi ehk võitnud ühel aastal kõik neli 
Suure Slämmi turniiri ja olümpiamängud (1988). Millise 
firma reketit kasutades ta seda tegi? Sama firma reket oli ka 
Rod Laver´il aastatel 1962 ja 1969 Suuri slämme tehes.  
Viimati võitsid selle firma reketeid kasutades Suure Slämmi 
turniiri ükskikmängu meestest Thomas Johansson 2002. 
aastal Austraalias ja naistest Amelie Mauresmo 2006. aastal 
Wimbledonis. Paremal on aga reketifirma asutaja 
demonstreerimas ettevõttele vast enam kuulsust toonud 
toodangut. 



41. Kui soovite dartsi mängides tabada 20-punkti sektorit, aga vise läheb veidi 
lappama ja nool satub soovitud sektorist kas vasakule või paremale 
naabersektorisse, siis mitme punkti sektoreid tabate? Vastuseks soovime 
kahte arvu, mis on dartsi mängulaual kirjutatud 20-st vastavalt vasakule ja 
paremale. 



42. Multifilmi „Oota Sa!“ 13. osa valmis 1980. aasta maikuus ja oli tervenisti 
pühendatud algavatele Moskva olümpiamängudele. Nähtava klipi tegevus 
algab pärast seda, kui jänes ja hunt on olümpiavõitjateks tulnud. Millisel 
spordialal? Moskvas jagus sellelt alalt olümpiamedaleid seitsmele Euroopa 
ja ühele Kariibi mere riigile. 



VASTUSED 

37. Ukraina; Kiievi Dünamo (koondise peatreener oli Andrei Ševtśenko) 

38. käsipall; lauatennis; sulgpall 

39. Bratislava; Ondrej Nepela (võitis OM-kulla 1972 iluuisutamise meeste üksiksõidus) 

40. Dunlop (leiutas täispuhutavad rattakummid) 

41. 5; 1 

42. jalgrattasport (ainsa mitteeuroopa riigina võitis medali Jamaica) 

 



VIII PLOKK 



43. Moskvast edasi Sarajevosse: 1984. aasta 
Sarajevo olümpiamängud pälvisid tähelepanu 
muuhulgas sellega, et seal feilisid täielikult 
kaks riiki, mis mõlemad kuuluvad taliolümpia-
mängudel võidetud medalite arvult maailma 
esikümnesse (vastavalt 232 ja 130 medalit). 
Üks tegi seal oma ajaloo halvima taliolümpia, 
pälvides vaid ühe pronksmedali, teine aga 
viimase 60 aasta halvima taliolümpia, jäädes 
üldse medalita. 

Millised kaks talispordiriiki? 



44. Piltidel on 1997. aastal sündinud jalgpallur, kes tegutseb ründajana ja 
lööb juba hoogsasti väravaid. Hoopis isevärki suhe oli väravatega tema 
maailmameistrist isal, kes pallis oma riigi koondise eest 142 mängus ja on 
siiani oma riigi rekordinternatsionaal. Väravaid lõi ta nende mängude 
jooksul kaks, aga need mõlemad sündisid 23-minutilise vahega ühes 
mängus ja see mäng polnud midagi muud kui MM-i poolfinaal. Mis on 
poja ja isa ühine perekonnanimi?  



45. Tänavuse golfi Masters turniiri võitis Hideki Matsuyama ja viis Jaapani 
nende riikide sekka, mille esindajad on meeste golfi suurturniire võitnud. 
Eelmisel kümnendil täienes selliste riikide loetelu kahe riigiga, mõlemad 
Euroopast ja mõlema esindajad said oma võidu British Open´il, vastavalt 
aastatel 2016 ja 2018.    

Millise kahe riigi golfareid näete koos oma ajalooliste karikatega? 



46. Simone Biles´il tasuks oma vaimne tervis 
korda saada ja võimlemishalli naasta, sest päris 
kõike pole ta seal veel saavutanud. Nimelt on 
võimlemises üks distsipliin, kus ta pole valitsev 
maailmameister (jäi seal viimasel MM-il üldse 
medalita), pole kunagi maailmameistriks 
tulnud ja ühtlasi ainus distsipliin, kus ta pole 
kunagi olümpiamedalit võitnud. Milline 
distsipliin? Tokyos võitis selles distsipliinis kulla 
belglanna Nina Derwael, sellele eelnenud 
kahtedel mängudel aga Alija Mustafina. 



47. Mida näitavad nähtaval kaardil need konkreetsete riikidega seonduvad 
arvud?  



48. Kui eelmise klipi peategelasteks olid hunt ja jänes, siis nähtavas klipis 
astuvad üles karu ja …. Kes? Toona 9-aastasest poisist sai 12 aastat hiljem 
juba maailmameister, kuid superstaari seisusesse tõusmine võttis aega 
mõnevõrra kauem. Lisaks edule spordiareenil oli tänaseks spordis uusi 
väljakutseid otsiv atleet veel mõnda aega tagasi Instagramis kõige rohkem 
jälgijaid omav oma riigi kodanik.  



VASTUSED 

43. Austria; Holland 

44. Thuram (isa Lilian Thuram; poeg Marcus Thuram) 

45. Rootsi (Henrik Stenson); Itaalia (Francesco Molinari) 

46. rööbaspuud 

47. F1 maailmameistritiitlite arv 

48. Habib Nurmagomedov (Dagestanist pärit esimene moslemist MMA-maailmameister) 

 



IX PLOKK 



49. Küsitav jäi kindlaks oma lubadusele teha treeneritööd vaid kolm aastat. Ta 
juhendas aastatel 1997-2000 oma koduosariigi meeskonda, pälvides esimesel 
aastal ka NBA Aasta treeneri auhinna. Kõigil kolmel aastal viis ta meeskonna 
vähemalt NBA idakonverentsi finaali ning viimasel aastal õnnestus see ka 
võita. Paraku tuli NBA finaalseerias alla vanduda Los Angeles Lakers´ile, mille 
koosseisus teenis oma esimese meistritiitli kadunud Kobe Bryant. Küsitava 
juhendatud klubil pole aga meistritiitlit siiani.  

Kes ja millist klubi ta juhendas?  



50. Brian Nilsenit peetakse Taani kõigi aegade parimaks poksijaks. Antud 
piltidel, mis tehtud 2011. aastal Kopenhaagenis, on ta parajasti pidanud  
oma profikarjääri viimase matśi ja saanud profikarjääri kolmanda kaotuse. 
Läbi sai ta klohmitud toona 48-aastase mehe poolt, kellele see on senini 
jäänud profileeris viimaseks matśiks. Kes oli see kunagine olümpiamedalist, 
kes Nilseni läbi klohmis? 



51. Eesti keeles nimetatakse nii tarvikut, mida saab kirjatarvete poest ja mis 
on aegade jooksul olnud abiks nii mõnelegi mälumängurile. Vene keeles 
nimetatakse nii aga teatud tüüpi leeliseid, mis on nime andnud ka 
Volgogradis asuvale kemikaalide tehasele ja ühtlasi sealsele käsipalli-
võistkonnale. Viimane võitis aastatel 1996-99 neli järjestikust Venemaa 
meistritiitlit ja on sellega CSKA ja Tśehhovskije Medvedi kõrval üks 
idanaabri kolmest edukamast meeste käsipalliklubist.  

Millist nime see Volgogradi võistkond kannab? 



52. Näete ühe mootorrattatootja kolme sõidukit. Kui vasakpoolse ja 
keskmisega on oma sarjades juba pikemat aega triumfeeritud, siis 
parempoolsel tehti ajalugu mullu: nimelt tõi Brad Binder eelmisel aastal sellele 
tootjale kõigi aegade esimese etapivõidu Moto GP sarjas (ja Miguel Oliveira 
lisas veel kaks tükki). Hooaja kokkuvõttes saavutati tootjate arvestuses Ducati, 
Honda ja Suzuki järel kõrge 4. koht ning samas vaimus on jätkatud ka tänavu. 
Milline mootorrattatootja?  



53. Meeste ragbi MM-ide ajaloos on medaleid jätkunud vaid seitsmele 
koondisele. Maailmameistriks on tulnud Uus-Meremaa, LAV, Austraalia ja 
Inglismaa. Prantsusmaa pole tiitlivõiduni jõudnud, kuid on kolmel korral 
mänginud finaalis. Millised on ülejäänud kaks medaliteni jõudnud 
koondist? Kummalgi on ette näidata üks pronksmedal, üks pälvis selle 
esimesel MM-il (1987), teine 20 aastat hiljem. Näete ka mõlema alaliidu 
väikeste kärbetega logo. 



54. „Me joome veini otse pudelist ja suitsetame ära kogu kanepi“, laulavad 
nähtavas videos ühe jalgpalliklubi fännid. Viimasel kaheksal aastal on nad 
nii mõnelegi mängule ilmunud särkidega, millel ilutseb sama jalkaklubi 
tuntuima fänni pilt. Millist ametit peab see tuntuim fänn, kes tavapäraselt 
edastab nendest laulusõnadest veidi erinevat sõnumit? 



VASTUSED 

49. Larry Bird; Indiana Pacers 

50. Evander Holyfield (pronksmedal 1984. aasta Los Angelese OM-ilt) 

51. Kaustik 

52. KTM 

53. Wales; Argentina 

54. Rooma Paavst (Franciscuse lemmikklubi on San Lorenzo) 

 



X PLOKK 



55. Sel sajandil on korra juhtunud selline lugu, et 
meeste korvpalli EM-i ja võrkpalli EM-i finaalid 
toimusid täpselt ühel ja samal päeval ning neis 
osalesid ühtede ja samade riikide võistkonnad. 
Mõlemad turniirid toimusid emmas-kummas 
riigis ja mõlemal juhul jäid koduväljakul 
mänginud võistkonnad finaalis minimaalse 
võimaliku vahega kaotajaks. Millised kaks riiki 
nendes finaalides mängisid?  



56. Tänavustel Tokyo olümpiamängude kergejõustikuvõistlustel püstitati 
üheksa olümpiarekordit (vt galerii). Kes on aga praegu olümpiakavas 
olevatel kergejõustikualadel vanima kehtiva olümpiarekordi omanik? 



57. Ilmselt teab juba iga mälumängur, et NBA ühes mängus ühe mängija 
poolt visatud punktide rekord kuulub Wilt Chamberlain´ile ja on 100 punkti. 
NHL-is ühe mängija poolt ühes mängus visatud väravate rekord on aga juba 
101 aastat vana ning püstitatud Joe Malone´i poolt, kes Quebec Bulldogsi 
mängijana lennutas Toronto St. Patricksi väravasse litri just nii mitmel 
korral. 

Mitu väravat Joe Malone selles mängus viskas? (+/- 1 annab ühe punkti) 



58. Juuresolevad pildid on suusamaratonist, millega lõpeb viimastel aegadel 
kevadeti Worldloppeti pikamaasuusatamise hooaeg. Seda maratoni 
peetakse alates 1935. aastast ja Worldloppeti sarja võeti ta 2014. aastal. 
Millises riigis see maraton toimub? Tänavu õnnestus maratoni koduriigi 
suusatajatel 17-aastase vaheaja järel võit koju jätta. 



59. Õlleklaasi taga jõuab spordimälumängurite jutt varem või hiljem sinna, 
kas ja kui palju peaks mängudes kriketit küsima. Ühe küsimuse ikka võib: 
kes on piltidel olev kriketimängija, kelle parimad tulemused sel alal jäid 
aastatesse 2015-16? 



60. Tänase põhimängu lõpetuseks näete klippi tantsust, mida tantsitakse 
viimasena ka võistlustantsus. Milline tants? 



VASTUSED 

55. Venemaa; Hispaania (2007 võitis korvpalli EM-i Venemaa, võrkpalli EM-i Hispaania) 

56. Bob Beamon (1968 Mexicos kaugushüppes 8.90) 

57. 7 väravat 

58. Island 

59. Ashleigh Barty  

60. dźaiv (jive) 

 

 



SÕELMÄNGUDE TEEMAD 

•kümnevõistluse ala 

•nimi Eesti spordiajaloos 

•ühe riigi jalgpallikoondis 

•üks tenniseaasta pildis 
 
 



 

EESTI SPORDIKILVA 2020/21 MEISTRIVÕISTLUSTE X ETAPP 

10.09.2021 Vinni Spordihoone 

FINAAL 

Teema: Kümnevõistluse ala 



 

Küsime: 

 

Milline  

KÜMNEVÕISTLUSE ALA?  
 



Küsime: KÜMNEVÕISTLUSE ALA? 
4 punkti vihjed: 

Kui kümnevõistleja kordab sel alal praegust maailmarekordit, teenib ta 
1331 punkti. Kui aga praegust Eesti rekordit, siis 1208 punkti. 

Mõlemal juhul jäävad need punktisummad alla üksnes kettaheites 
maailmarekordi või Eesti rekordi kordamise eest saadavatele 
punktidele.  



Küsime: KÜMNEVÕISTLUSE ALA? 
3 punkti vihjed: 

Tänavusel olümpiavõitjal Damian Warneril oli 
see Tokyos pigem nõrgemapoolne ala – 
madalamad punktid teenis ta vaid kuulitõukest 
ja 1500 meetri jooksust. 

Rio olümpiavõitjal Ashton Eatonil oli see aga 
Rio kümnevõistluses üldse kõige nõrgem ala, 
kust ta teenis „vaid“ 734 punkti. 



Küsime: KÜMNEVÕISTLUSE ALA? 
2 punkti vihjed: 

Valitsev maailmameister Niklas Kaul võttis aga kaks aastat tagasi Dohas 
maailmameistriks tulles sellelt alalt enda kõige kõvemad punktid (1028); 

Nii tänavustel Tokyo olümpiamängudel kui ka 2017. aasta Londoni ja 
2015. aasta Pekingi MM-il võtsid sel alal kümnevõistluse alavõidu 
eestlased 

 



Küsime: KÜMNEVÕISTLUSE ALA? 
1 punkti vihjed: 

Sellel alal ebaõnnestumise tõttu 
on atleete valitud ka Eesti kõige 
lollimateks sportlasteks 



Vastus 



ODAVISE 
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FINAAL 

Teema: Ühe riigi jalgpallikoondis 



 

 

Küsime: 

 

MILLISE RIIGI jalgpallikoondis 
 



Küsime: MILLISE RIIGI jalgpallikoondis? 
4 punkti vihjed: 

• Küsitav riik on ainus, mis osalenud 
meeste jalgpalli MM-finaalturniiridel 
täpselt neli korda; 

• Neljast turniirist kolmel jäädi pidama 
alagrupifaasi, ühel juhul jõuti edasi 
kaheksandikfinaali; 

• Nende 13st mängust MM-
finaalturniiridel 12-s on neile värav 
löödud. Ainult ühes mängus ei ole 
vastane seda teha suutnud ja pildil on 
vastase algkoosseis tolles mängus. 



Küsime: MILLISE RIIGI jalgpallikoondis? 
3 punkti vihjed: 

Nähtavatel piltidel on ühele pildile pandud mehed, kellest üks lõi küsitavale 
koondisele üldse esimese värava MM-finaalturniiridel ja teine seni viimase 
värava MM-finaalturniiridel. 



Küsime: MILLISE RIIGI jalgpallikoondis? 
2 punkti vihjed: 

Tegemist on oma maailmajao valitseva meistriga. 



Küsime: MILLISE RIIGI jalgpallikoondis? 
1 punkti vihjed: 

MM-finaalturniiridel osalenud riikide tähestikulises nimekirjas on see riik esimene.  

1982. aasta MM-finaalturniiril aset leidnud skandaalne kokkuleppemäng Saksamaa 
ja Austria vahel oli mõeldud just küsitava koondise väljatõrjumiseks edasiselt 
turniirilt. Piltidel reageerivad olukorrale mängu vaatavad küsitava riigi fännid.    



Vastus 



ALŽEERIA 
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FINAAL 

Teema: Nimi Eesti spordiajaloos 



 

 

Küsime: 

 

NIMI Eesti spordiajaloos 
 



Küsime: NIMI Eesti spordiajaloos? 
4 punkti vihjed: 

Kui paljudele Eesti sportlastele on SEE NIMI olnud eesnimeks, siis piltidel 
olevale, ligemale 15 aastat Eesti rahvuskoondisesse kuulunud pallurile 
perekonnanimeks. 



Küsime: NIMI Eesti spordiajaloos? 
3 punkti vihjed: 

Tallinna Spordipressi klubi valis 1933. aastal 
SEDA EESNIME kandnud sportlase, toonase 
üliõpilaste maailmameistri, Eesti parimaks 
sportlaseks. Ta on üheks tegelaseks Tiit 
Karuksi raamatus „Seitse vaprat“ ning  
Arved Viirlaid on temast kirjutanud 
nähtavas proosakogus sisalduva jutustuse 
„Mees, kes raius kuldseid laaste“ – viitega 
sellele, et pärast sõda Kanadasse siirdunud 
mehest sai seal edukaks puidutööstur. 



Küsime: NIMI Eesti spordiajaloos? 
2 punkti vihjed: 

Olümpiamängudelt on medaleid pälvinud kolm SEDA EESNIME 
kandnud Eesti sportlast. Pildil olevatest meestest kaks tõid 
medaleid iseseisvale Eesti Wabariigile, üks sai oma medali 
okupatsiooniajal. 



Küsime: NIMI Eesti spordiajaloos? 
1 punkti vihjed: 

Kaasaja tuntuim SEDA EESNIME kandev Eesti 
sportlane on tulnud kahel korral maailma-
meistriks ja pärjatud kahel korral Eesti 
parimaks sportlaseks, kuid olümpiamängudel 
ei õnnestunud tal saada enamat 8. kohast. 



Vastus 



NIKOLAI 
 

(Mirjam NIKOLAI, NIKOLAI Küttis, NIKOLAI Vekśin, 
NIKOLAI Stepulov, NIKOLAI Poljakov,  

NIKOLAI Novosjolov) 
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Küsime: 

 

Mis AASTA? 
 



Küsime: Mis AASTA? 
4 punkti vihjed: 



Küsime: Mis AASTA? 
3 punkti vihjed: 



Küsime: Mis AASTA? 
2 punkti vihjed: 



Küsime: Mis AASTA? 
1 punkti vihjed: 



Vastus 




