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1. Just tema tunnistati seni viimase inglasena Inglismaa profijalgpallurite assotsiatsiooni (PFA) 
liikmete küsitlusel aasta mängijaks. Nüüdseks on 35-aastane vutimees neljas klubis möödunud 
mängijakarjääri juba lõpetada jõudnud ja teeb treeneritööd oma viimase tööandja kasuks. Kes? 
 
 
 

2. Ülekohtuselt vara, vaid 64-aastasena, siitilmast lahkunud vasaraheite kahekordne olümpiapronks 
Jüri Tamm oli aastatel 2007–2013 ühe Euroopa riigi aukonsul Eestis. Diplomaatilised suhted 
kahe riigi vahel sõlmiti 7. veebruaril 2008, Eesti aukonsul küsitavas riigis on Mauro Serra. Milline 
riik? 
 
 
 

3. See automark jõudis autoralli MM-võistlustel punktisaajate sekka viiel hooajal. Kreeklased Pavlos 
Moschoutis ja Pavlos Valendis said 1975. aastal kodusel Akropolise rallil kümnenda koha ning 
teenisid oma sõiduvahendi ehitajatele MM-võistluste arvestuses esimese punkti. See jäi küsitavale 
margile ka hooaja ainsaks ning koos BMW-ga jagati 21 punktisaaja seas viimast kohta. Aasta 
hiljem teenis sama mark kuus punkti, mis tagas koos Renault’ga 14. koha jagamise, 1977, 1978 
ja 1979 jäi taas saagiks üks punkt ning edetabelis viimane koht. Lisaks kreeklastele tõid küsitava 
autotootja punktisaajate sekka norralased ning kaks kodumaist rallipaari. Ka eestlastele pole 
see masinamark tundmata. Millise autotootja saavutustest MM-ajaloos kogu see jutt? 
 

 

4. 

  

 
2005. aastal kolme rahaka firma poolt asutatud sihtasutuse endine ja praegune logo. 

Mis on SA nimi? 
 
 

5. Viigilahutus! Täna täpselt kümme aastat tagasi võitsid Tallinnas peetud viienda Eesti – Soome 
maavõistluse spordimälumängus eestlased, kuid maavõistluste üldseis jäi siiski veel soomlaste 
kasuks 3:2. Nüüdseks on peetud neliteist maavõistlust ja Eesti juhib 8:6. Ka kogutud punktide 
arvestuses on peal eestlased, kel kamba peale koos 5483 punkti. Mitu punkti on soomlastel 
vähem? ± 20 punkti = 2 punkti; ± 50 punkti = 1 punkt 
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6. Alates 2000. aastast on Eesti Vabariigi sportlased suveolümpiamängudel vaid ühe korra jäänud 
pronksmedalita. Mis aastal? 
 
 
 

              
 
 

7. Nüüdisaegses iluuisutamises on ülimalt kõva tegu nn neljakordse hüppe sooritamine. Kuuest 
erinevast klassikalisest hüppest on viiel õnnestunud esmasooritus fikseeritud, ühte neljakordset 
hüpet pole aga seni veel ükski mees (naistest rääkimata) võistlustel korrektselt presenteerinud. 
Küsitav on selle spordiala vanim ja ühtlasi kõige raskem hüpe, mille leiutas aastatel 1855–1938 
elanud tritsutaja, kelle eesnime see uiskudega jäält üles kargamine ka kannab. Milline 
neljakordne hüpe pole veel kellelgi kohtunike ees välja tulnud? � Kolmekordsega said 
esimestena hakkama meestet Vern Taylor (Kanada) 1978. ja naistest Midori Ito (Jaapan) 1988. 
aastal. 
 
 

8. Naistest sai sellega Eesti meistrivõistlustel esimest korda hakkama Hele-Mall Pajumägi juba 
esimesel tšempionaadil 1965. aastal, meestest jõudis esimesena sama saavutuseni seitse aastat 
hiljem Boris Bogovski. Koos tänavusega on seda Eesti meistrivõistlustel juhtunud 26 korda, 
nimekirjas on viis meest ja seitse naist, kusjuures ükski mees pole sellega hakkama saanud üle ühe 
korra (viimane a-st 2001!), naiste rekord on seevastu koguni kaheksa korda! Mis saavutus? 
Õige spordiala = 1 punkt. 
 
 

9. Kui paljude rahvusvaheliste spordialaliitude ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee peakorter asub 
Šveitsis Lausanne’is, siis USA Lausanne on just see peaaegu 500 000 elanikuga linn. Peale 
olümpiakomitee ja paralümpiakomitee on seal peakorter 24 erineval USA spordialaliidul ja 50 
spordiorganisatsioonil. Hiljuti avati linnas ka olümpiamuuseum. Seal peeti 1962. aastal jäähoki 
MM ning viis korda on linnas selgitatud iluuisutamise maailmameistreid. Milline linn? 
 

 

10. Selle nimega kutsutakse laias maailmas sageli amatöörsportlast. Näiteks on ka praegused 
hobipurjetajad vennad Tõnisted koos oma kaaskonnaga võitnud jahiklassi Melges 24 MM-
võistlustel medaleid just seda nime kandvas arvestuses. Kui lisame ingliskeelse sõna lõppu tähe s, 
satume kohe ka ühe teise spordiala maailma, kus seda nime kandvaid klubisid võib leida nii siit 
kui sealt poolt Suurt Lompi. Kõige kuulsam neist on kaks korda võitnud FIFA egiidi all peetava 
klubide MM-i. Mis nimi?  
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11. Tour de France’il kehtis aastakümneid kirjutamata reegel, et kui ei võitnud prantslane, siis sai 
esikoha mõne sellise riigi esindaja, kelle kodumaal on ühine maismaapiir Prantsusmaaga – kas 
Luksemburg, Belgia, Itaalia, Šveits, Hispaania või Holland. Kes jalgratturitest selle reegli 
esimest korda murdis ehk et tema kodumaal polnud (ega pole ka praegu) Prantsusmaaga 
ühist maismaapiiri? Tänavu oma 60. sünnipäeva tähistanud sõitja ise võitis Touri hiljem veel 
kaks korda, kogudes karjääri kokkuvõttes ka viis etapivõitu. 
 

 

12. F1 autode MM-võistluste 71-aastases ajaloos on kaks 
korda juhtunud, et GP-võitja edestab teisena üle finiši-
joone kihutanud võistlejat kahe ringiga. Esimest korda 
oli nii 1969. aastal Hispaania GP-l Barcelonas, mil 
ülekaaluka esikoha sai Matra-Fordi roolinud tollal 29-
aastane piloot. � Tema tegu kordas 1995. aasta 
Austraalia GP-l Adelaide’is 35-aastane Williams-
Renault’ esisõitja. �� Mõlemad küsitavad on ka 
maailmameistriks kroonitud, mõlemal on taskus ühe ja 
sama riigi pass. Barcelonas Bruce McLareni teiseks 
jätnud mees võitis oma karjääri jooksul 27 GP-d, 
Adelaide’is Oliver Panist edestanud võidusõitja kogus 
22 etapivõitu. Nimetage need piloodid. 1 õige = 1 punkt 

 

 

 
 

13. Suveolümpiamängude korraldajatest on kodustel mängudel suurima medalisaagi teeninud USA, 
kelle sportlased võitsid 1904 St. Louisis 234 medalit ehk 82,5 protsenti kõigist mängus olnud 
autasudest. Ühel suveolümpial sai korraldajamaa kokku aga ainult 9 (3+3+3) medalit ehk 1,7 
protsenti medalite üldarvust. Milline riik? 
 
 

14. Kui alates sellest hooajast mängib jäähokiliigas NHL 32 klubi, siis on olnud ka aegu, mil ojad 
liiga tiimide mõistes üpriski kokku kuivasid. Nii näiteks jõudsid aastatel 1942–1967 Stanley 
karika pärast heitlema vaid 6 frantsiisi. Neli neist olid USA-st (Boston Bruins, Detroit Red Wings, 
Chicago Blackhawks, New York Rangers). Millised olid karikamängudele jõudnud kaks 
Kanada klubi? Küsitavad on Stanley karika võitude poolest kogu liiga esimene ja teine. 
 
 

15. Norralane Karsten Warholm viis Tokyo olümpiafinaalis meeste 
400 m tõkkejooksu maailmarekordi uude sekundisse ajaga 
45,94. Samas jooksus püstitas Rasmus Mägi uue Eesti rekordi 
48,11 ning tõusis sellega kõigi aegade edetabelis 66. kohale. 
Kui kiire peaks olema, et sel võistlusalal esikümnesse tõusta ehk 
siis, mis on praegu 400 m tõkkejooksus kõigi aegade edetabeli 
kümnes tulemus? Selle jooksis pildil olev sportlane � 1988. 
aastal Soulis. Tokyo finaalist on praegu esikümnes neli tagajärge 
(1., 2., 3. ja 8.). ± 0,10 sekundit = 1 punkt 
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16. Ühe sõjajärgse olümpia kergejõustikuvõistlustel juhtus ühel alal nii, et kulla võitis pronksi teeninud 
mehe õpilane. Õpetaja ise oli olümpiavõitjaks tulnud neli aastat varem, õpilane võitis aga veel 
teisegi kulla neli aastat hiljem. Täna on seis selline, et õpilane on surnud, aga õpetaja sai 31. 
mail 81-aastaseks. Mis aasta olümpia ja mis ala? 1 õige = 1 punkt 
 

 

17. Iluuisutamises peetakse veidi tavatut üritust ehk nelja kontinendi meistrivõistlust. Esmakordselt 
leidis see aset 1999. aastal Halifaxis (Kanadas). Korraldajariikide hulgas on olnud veel Jaapan, 
USA, Lõuna-Korea, Hiina ja Taiwan. Aastal 2021 oleks võitjad selgitatud välja esmakordselt 
Sydneys ehk Austraalias, kuid COVID-19 lükkas sealse ürituse aastasse 2023. Järgmisel aastal 
võistlus siiski ära ei jää, sest algse Tianjini (Hiina) asemel toimub üritus esmakordselt Euroopas. 
Millises linnas? 
 

 

18. Euroopa Liidu 27 liikmesriigist 24 said tänavuselt Tokyo suveolümpialt vähemalt ühe medali. 
Kokku võideti 288 (85+94+109) medalit. Millised riigid olid EL-i kolm suurimat medalitoojat 
vastavalt 40, 37 ja 36 aurahaga? Kõik kolm küsitavat riiki said 10 kulda, piltidel on neist igast 
üks kahekordne olümpiavõitja. ��� 2 õiget = 1 punkt. 
 

   
 

 

19. Ühelt endiselt värvikalt sportlaselt, maailma tipult, küsiti kord, kuidas ta saab enne võistlust suitsu 
teha? Vastuseks kõlas, et ainult enne võistlust saabki suitsetada, sest pärast enam ei jaksa. Kes 
oli see Eesti spordisõpradelegi hästi tuntud tegija, kel MM-ilt kolm hõbedat ja EM-ilt üks? 
 

 

20. See meesjalgpallur on Eesti koondises pidanud vaid 22 mängu ja löönud neis vaid ühe värava, 
kuid pälvinud sellele vaatamata aasta kauneima värava eest Hõbepalli auhinna. Kõik ülejäänud 
selle auhinna laureaadid on sinist särki kandnud rohkemates mängudes. Küsitav lõi koondises 
palli 2005–2012 ning saavutas auhinna toonud värava sõprusmängus Türgiga. Kes? 
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21. Vaid kaks Eesti Vabariigi kergejõustiklast on olümpiamängudel 
võistelnud alla 20-aastastena. Esimesena tegi seda 19 aasta ja 
221 päeva vanusena üks meesterahvas (*1904 Tallinn †1996 
Melbourne) �, teisena 80 aastat hiljem 19 aasta 247 päeva 
vanusena naisterahvas. Olümpial 21. koha saanud mees tuli 
mitmekülgse tegijana 1925–1936 individuaalselt 20 korda 
Eesti meistriks, lisaks veel 16 korda võistkondlikult. Naisterahvas 
(*1984) �� jõudis oma ainsal olümpial poolfinaali ning sai 
kokkuvõttes 24. koha. Pärast ülikooli lõpetamist on 8-kordne 
Eesti täiskasvanute meister elanud ja töötanud ka Tšehhimaal. 
Küsitavaid ühendab ka eesnime esitäht. Kes? 1 õige = 1 punkt 

 

 

 
 
 

22. See on tänase seisuga ainus Ukraina klubi, mis osalenud korvpallis meeste Euroliigas. Vabapääse 
liigasse saadi hooajaks 2013/2014. Erilist edu ukrainlased ei saavutanud, sest A-alagrupis 
jäädi 2 võidu ja 8 kaotusega viimaseks. Kuigi kodumaa meistriks on tuldud kümnel korral, pole 
kõik siiski libedalt läinud. Ära on käidud madalamates liigades, 2018 saadi võistluskeeld, sest 
mängijatele ei suudetud kuidagi palgaraha välja maksta. Möödunud hooajal klubi tegevus siiski 
jätkus ning Ukraina Superliigas oldi põhiturniiri järel seitsmendal kohal. Mis klubi? 
 
 

23. 

 

Oma 1989–2002 väldanud profikarjääri jooksul kokku üheksa 
ühepäevaklassikut (Milano – San Remo, Pariis – Roubaix, Pariis – 
Tours, Flandria tuur jt) võitnud jalgrattur jõudis võistelda nelja 
meeskonna ja nelja riigi eest. Meeskonnad olid Alfa Lum, SEFB, 
GB-MG ja Lotto, riigid N Liit, Moldova, Ukraina ja Belgia. Ta on 
osalenud viiel Tour de France'il, olnud Moldova spordiminister ja 
Katjuša meeskonna president ning kandideerinud Euroopa jalg-
rattasõidu liidu presidendiks. Kes?  

 
 

24. Sakslased korraldasid enne II maailmasõja puhkemist nii viimased tali- kui suveolümpiamängud. 
Nii 1936. aasta Garmisch-Partenkircheni tali- kui ka Berliini suvemängudeks valmistumist juhtisid 
korralduskomitee eesotsas kaks meest, keda mõlemat nimetati presidendiks. Üks neist oli endine 
kergeatleet ja hilisem tuntud sporditegelane Karl Ritter von Halt. Kes oli orgkomitee teine 
president? Küsitav, endine ajakirjanik, võrdles oma päevikus ROK-i presidenti Henri de Baillet-
Latouri kirbutsirkuse direktoriga ning fännas lisaks olümpiamängudele ka poksijat Max 
Schmelingut. 
 
 

25. See 59-aastane poolakas � on eestlastelegi kolm 
MM-tiitlit pakkunud DN-klassi jääpurjetamises maa-
ilmameistriks kroonitud kõige rohkem, kaksteist korda. 
Tema esimene tiitel tuli 1992. ja seni viimane 2018. 
aastal. Edukas on küsitav olnud ka avamerepurje-
tamises. Just tema on esimene poolakas, kes osalenud 
America’s Cupil mõne jahi kaptenina. Kes? 
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26. Pildilt vastu vaatav spordimees � tegi suusakahevõistluse MK-sarjas 
aastatel 2000–2019 kaasa rekordilised 295 etappi. Ühe neist, 
jaanuaris 2014 Venemaal Tšaikovskis, ta ka võitis, esikolmikusse 
jõudis too kombineerija oma pika karjääri jooksul 9 etapil. Hooaja 
kokkuvõttes lõpetas ta esikümnes kolm korda, parimaks jäi kaheksas 
koht 2013. aastal. 10. novembril oma 41. sünnipäeva tähistaval 
kahevõistlejal pole küll ühtegi tiitlivõistluste individuaalmedalit, kuid 
teatevõistluses on tal MM-kuld 2003 ning sprinditeates -hõbe 2013. 
Kahelt olümpialt on tal ette näidata 2018. aasta pronks hüpetega 
suurelt mäelt peetud meeskonnavõistlusel. Kes? Õige riik = 1 punkt  
 

27. Motokrossi meeskondlikul MM-il on Eesti osalenud alates 1993. aastast. Kuni aastani 2019 oli 
ainult üks kord, kui kolmest Eesti sõitjast ei kandnud ükski seljal nime Leok (Avo, Tanel, Aigar). See 
juhtus 1999. aastal Brasiilias, kus Eesti meeskonnas olid Toomas Triisa, Juss Laansoo ja Andres 
Krestinov. Läks edutult – 20 tiimi hulgas jäädi 17. kohale. Tänavu juhtus Leokitest vaba võistlus 
teist korda, kuid 26. septembril Mantovas sai Eesti esindus 31 koosseisu seas hinnatava 7. koha. 
Kes kuulusid seekord Eesti tiimi? 2 õiget = 1 punkt. 
 

28. Ta on 40 aasta, 8 kuu ja 28 päeva vanusena ainus väljakumängija, kes pääseb Inglise Premier 
League'is kaasa teinud eakate mängijate nimistus esikümnesse. Kõik ülejäänud on väravavahid! 
Oma viimase kohtumise kõrgliigas mängis ta 30. detsembril 2006, kui West Ham võitis 1:0 
Manchester Cityt. Tema klubid mängijana olid Millwall, Aldershot (laenul), Djurgårdens IF 
(laenul), Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Manchester United, Portsmouth, West Ham 
United ja Colchester United. Ta on tulnud Inglismaa meistriks ja karikavõitjaks, võitnud UEFA 
Meistrite liiga ja Intercontinental Cupi ning valitud kodumaal aasta mängijaks.  Kes? 
 

29. Tokyo olümpia sulgpalliturniiril tekitas furoori Kevin 
Cordón. � Enne olümpiat maailma edetabelis alles 
kuuendas kümnes paiknenud 34-aastane härra võitis 
alagrupis kaheksanda asetusega Hongkongi mängija 
ning seejärel seljatas play-offis nii hollandlase kui ka 
lõunakorealase. Alles poolfinaalis tegi hilisem kulla-
võitja taanlane Viktor Axelsen Cordóni pürgimustele 
lõpu ning pronksimänguks mehel enam püssirohtu ei 
jätkunud. Sellegipoolest võitles Cordón välja oma 
maailmajao sulgpallurite kõigi aegade kõrgeima 
koha olümpial, neljanda. Oma maailmajao meistriks 
on ta kaks korda tulnud üksik- ja ühe korra paaris-
mängus. Küsitava riigi sulgpallur on osalenud kuuel 
OM-turniiril kaheksast. Millist riiki inglise vuti-
kuulsuse Kevin Keegani auks eesnime saanud 
Cordón esindab?     

 

30. Kui jäähokiga seoses teame, et tänu Wayne Gretzky silmapaistvale karjäärile on NHL-is tema 
number 99 kogu liigat läbivalt maha võetud, siis üks, Jackie Robinsoniga seotud number, on 
aastast 1997 ametlikult kasutusest maas ka pesapalliliigas MLB. Protestide vältimiseks on hiljem 
mõned mängijad seda numbrit siiski kasutada saanud, tuginedes nn vanaisa reeglile. Seda 
numbrit kannavad kõik pesapallivõistlusega seotud isikud 15. aprillil, Jackie Robinsoni päeval. 
Milline number? 
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31. Esimestel nüüdisaegsetel olümpiamängudel 1896. aastal Ateenas jagati kergejõustikus medaleid 
12 erineval võistlusalal. USA kergeatleedid võitsid 9 kulda ja kokku 17 medalit ning jäid 
esikolmikust välja vaid kahel võistlusalal. Ühel neist ainus USA esindaja Arthur Blake katkestas, 
teisel polnudki ameeriklastel ühtegi meest välja panna, sest tollane maailma tipptulemuse 
valdaja Charles Kirkpatrick Kreekasse ei reisinud. Millised võistlusalad? 
 
 

32. 

   
  

Millise riigi esimesed medalivõitjad olümpiamängudel? ��� 
 

 
 

33. Suuski kasutades on taliolümpiamängudelt võimalik medaleid võita murdmaa-, laske- ja mäe-
suusatamises, suusahüpetes, kahevõistluses ja freestyle-suusatamises. Millisel neist suusaaladest 
on enne tuleva aasta Pekingi mänge olnud kõige rohkem medaliriike, kokku 24? 
 
 

34. Küsitava tenniseinimese � apoteoosiks mängijana jäi 2001. aasta 
Prantsuse lahtiste finaal paarismängus, kus tal koos Pavel Vízneriga 
tuli tunnistada India paarismängugurude Mahesh Bhupathi ja 
Leander Paesi paremust. Hoopis edukam on mees olnud Tšehhi Fed 
Cupi naiskonna kaptenina. Saanud ametisse detsembris 2007, on 
ta viinud tšehhitarid kuuel aastal (2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 
2018) karikavõiduni, mis teeb temast selle karikasarja kõigi 
aegade edukaima kapteni. Kui mehe liignimi kohe meelde ei tule, 
võib mõelda kahele külale Harjumaal ning ühele nii Tartu kui Järva 
maakonnas, samuti Tšaadis suuruselt kaheksandale linnale. Kes?  
 
 

35. Selle spordiala maailmameistreid on selgitatud alates 1966. aastast kokku 37 korda, kuid vaid 
kolmel korral on võisteldud väljaspool Euroopat – 1985 Austraalias Bendigos, 1993 USA-s West 
Pointis ja 2005 Jaapanis Aichis. Eestlasel on sellelt spordialalt medalivõit ette näidata. Milline 
spordiala? NB! 2 punkti teenimiseks olge võimalikult täpsed! 
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36. Kes? �� 
+ sündinud 8. veebruaril 1959 Culcairnis 
+ ta on oma sünnimaa eest võistelnud rekordilisel  
   kaheksal OM-il (esimene kord 1984) ja võitnud 
   neljal OM-il vähemalt ühe medali (kokku 3+2+1) 
+ ta on oma sünnimaa vanim olümpial võistelnud mees- 
   sportlane ja ei välista ka üheksandat olümpiat 
+ tema ja ta sakslannast eksabikaasa � on olümpia- 
   ajaloos ainus abielupaar, kes võistelnud samal  
   olümpial erinevates koondistes teineteise vastu 
   (abikaasal on OM-ilt pronks) 
+ ta on alates 1993. aastast elanud ja harjutanud 
   Suurbritannias  

 
 

37. Kahe "vana sõbra", Venemaa ja Ukraina, koondisse kuulusid tänavu suvel peetud jalgpalli EM-
võistluste finaalturniiril üht ja sama perekonnanime kandvad jalgpallurid. Venelastel oli tema 
eesnimi Vjatšeslav ja ukrainlastel Oleksandr. Sama perekonnanimi on raiutud ka Eesti spordiaja-
lukku, aga hoopis ühes teises pallimängus. Meie kangelase eesnimeks on Aleksandr. Mis nimi? 
 

 

38. Mis on Otman Bakkalil, Branislav Ivanovićil ja Giorgio Chiellinil ühist peale selle, et nad 
kõik on tippjalgpallurid? Tõenäoliselt võib see nimistu olla pikemgi, kuid nimetatud kolme osalus 
neid ühendavas aktsioonis on dokumentaalselt tõestatud. 
 

 

39. Esimesed üleriigilised meistrivõistlused Brasiilias peeti sel spordialal alles 1976. 
aastal ja võidutsesid Rio de Janeiro klubid, meestest Botafogo ja naistest 
Fluminense. Belo Horizonte Minas Tênis Clube  meeskond on sel spordialal 
tulnud rekordilised üheksa korda Brasiilia meistriks ja olnud kuus korda teine, 
sama klubi naiskond on neljakordne riigi meister ja viiekordne hõbedaomanik. 
Kaks brasiillast on selle ala MM-il saanud MVP auhinna. Mis spordiala? 

 

 

40. Egiptlane Alaaeldin Abouelkassem on sel spordialal kõigi aegade esimene aafriklasest olümpia-
medalist. 2012 Londonis osales see mees kullamatšis, kuid kaotas seal kahe punktiga hiinlasele 
Sheng Lei'le ja sai kaela hõbemedali. Nüüdseks on Mustal Mandril küsitavalt alalt ka pronks-
medal, selle teenis 2016 Rios tuneeslanna Ines Boubakri. Milline spordiala? 
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41. Just selle treeneri käe all teenis Dallas Mavericks 2011. 
aastal oma siiani ainsaks jäänud NBA meistritiitli. Tegev-
korvpallurina õnnestus tal see ära teha 1986. aastal 
Boston Celticsi ridades. Lisaks oli ta Indiana Pacersi 
peatreener 19. novembril 2004, mil toimus Pacersi ja 
Pistonsi vaheline kakelung ehk The Malice at the Palace. 
Eelnevalt oli küsitav olnud just Detroidi klubi treener. 
Kes? � 
 

 
 

42. Küsitaval spordialal tegutsevad Eestis sellised klubid: Tartu Wolves, Tallinn Stallions, Tallinn 
United Falcons, Tallinn Strikers, Tallinn Raiders ja Tallinn Hippos. Esimesed neist on asutatud 
2010. aastal, ülejäänud suhteliselt hiljuti. Esimene rahvusvaheline matš küsitaval spordialal toimus 
juba 1844. aastal New Yorgis, alal on 42 peamist reeglit (Laws) ja rahvusvahelise alaliidu 
peakorter paikneb Dubais. Millise spordiala klubid? 
 

43. 

 

Olümpiale? Olümpiale! Üks mees on Tallinna 
Lennujaamas alustamas teekonda Naganosse. 
Kindlasti tunneme tema poega, aga seekord 
küsime teda ennast. Kes on pildil?  

 

44. Mis aasta? ± 1 aasta = 1 punkt 
+ peetakse esimene Monte Carlo ralli ja esimene Indianapolise 500 miili sõit; 
+ Inglismaa jalgpallimeistriks tuleb Manchester United ühe punktiga Aston Villa ees;  
+ asutatakse FC Flora üks vastaseid UEFA Konverentsi liigas Anorthosis Famagusta FC; 
+ Oxfordi kaheksapaat võidab Oxfordi ÜK ja Cambridge'i ÜK 68. sõudevõistluse Thames'il; 
+ kiiruisutamise mitmevõistluse MM-il võidutseb venelane Nikolai Strunnikov; 
+ Tour de France'il saab üldvõidu prantslane Gustave Garrigou; 
+ John McDermottist saab esimene Ameerikas sündinud golfar, kes võidab US Openi; 
+ sünnivad Babe Didrikson Zacharias, Juan Manuel Fangio, Vaike Paduri, Arnold Viiding jpt. 
 

45. Mis on asja nimi ja millise riigi kodanikud 
võivad seda endale saada? � 
1 õige = 1 punkt 
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46. Kui maailma tippratturitel hariduse omandamiseks ena-
masti aega ei paista jätkuvat, siis see võluv austerlanna 
näitas Tokyos, et diferentsiaalgeomeetriaga tegelemisest 
ja doktorikraadist matemaatikas on igati abi. Tuleb 
võimsatele Hollandi rattaamatsoonidele luua paralleel-
maailm ja napsata nende eest grupisõidu olümpiakuld. 
Kes on see amatöörratturist üllatusvõitja? � 

 
 
 

47. Golfarid on Ryder Cupi pidanud alates 1927. aastast. Alates 1979. aastast, mil ainult brittide 
asemel astub USA-le vastu Euroopa koondis, on mandri-Euroopa golfikeskustes ameeriklasi 
võõrustatud vaid kaks korda, 1997 ja 2018. Millistes riikides lisaks USA-le, Suurbritanniale ja 
Iirimaale on veel Ryderi karika pärast võisteldud? 1 õige = 1 punkt 
 

 

48. Kes Eesti Vabariiki esindanud sportlastest on kõige vanemana võitnud olümpiakulla? 
Võidupäeval oli ta 41 aastat ja 15 päeva vana. Tegemist oli küsitava teise olümpiaga, debüüdil 
sai ta 4. ja 10. koha. 
 

 

49. Pildil on Bulgaaria maadluslegend, kunagine kurikuulsa 
Team Foxcatcheri liige. Just temast tahtis püstirikas 
ärimees, maadlushuviline ja tagatipuks mõrvar John du 
Pont teha oma mõisa omaniku. Helveskaallasest vaba-
maadleja käes on kõige rohkem MM-ilt võidetud 
medaleid, kokku 10 (7+2+1), lisaks on ta seitsme-
kordne Euroopa meister ning 1996. aastast ka 
olümpiavõitja. Viimase kulla tagastas ta 2013 ROK-ile, 
kuna olümpiaisad soovisid maadlust mängudelt välja 
puksida. Mis on maadluskuulsuse nimi? � 
  

 
 

50. Kontinentaalse Hokiliiga ehk KHL-i play-offi (Gagarin Cup) on mängitud alates hooajast 2008–
2009. Selle aja jooksul on finaali jõudnud vaid üks mitte-Venemaa klubi. 2014. aasta kevadel 
peetud finaalseerias mindi Magnitogorski Metallurgi vastu isegi 2:1 juhtima, kuid lõpuks seeria 
siiski kaotati 3:4. Spetsiaalselt KHL-is mängimiseks moodustatud klubi eluiga oligi vaid kaks 
hooaega. Mis klubi? Õige riik = 1 punkt. 
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51. Kui riiklik moodustis Venemaa Olümpiakomitee maha arvata, siis esinesid kaks riiki tänavustel 
Tokyo olümpiamängudel varasemast erineva ehk uue nime all. Millised riigid?  
1 õige = 1 punkt 
 

52. Hiljutisel EFTA galal teenis teletöö vallas elutööpreemia tuntud teleajakirjanik, meediajuht ja 
noorte ajakirjanike koolitaja Hagi Šein. Aga ka Eesti spordi andmebaasis sport24.ee on tema 
nimi leidnud ühe korra äramärkimist. 1962. aastal peetud ühe spordiala täis-kasvanute 36. Eesti 
meistrivõistlustel saavutas toona 16-aastane Tallinna noormees koos kaaslasega hõbemedali. 
Hagi kaks aastat noorem vend Harry oli samal spordialal (aga teisel võistlusalal) veelgi edukam, 
tulles 1970 Eesti meistriks ning võites 1967–1969 hõbemedali. Millise eaka olümpiaalaga 
vennad Šeinid nooruses tegelesid? 
 

53. Ujumise olümpiaprogrammi on meeste 4 x 100 m kombineeritud teateujumine kuulunud alates 
1960. aastast ning olenemata USA meeste suuremast või väiksemast ülekaalust erinevate 
mängude olümpiabasseinides on selles teateujumises kuld alati kuulunud just neile, nüüdseks juba 
15 korda. Välja arvatud muidugi Moskva 1980, kus ameeriklasi kohal polnud. Millise riigi 
koondis võitis Lužniki basseinis meeste 4 × 100 m kombineeritult? Olgu lisatud, et indi-
viduaalset olümpiakulda ühelgi selle meeskonna liikmel oma karjääri jooksul võita ei õnnestunud. 
Tänavu Tokyos lõpetas selle riigi nelik finaalis viiendana. 
 

54. 

 
 
Kaks tublit treenerit: � esimene (*1931 
†2015) oli korvpallis Michael Jordani talendi 
arendaja, teine � (*1971) üritab jalgpallis 
Aston Villast teha klubi, mis oleks ka klubi. 
Härrastel on ühised nii ees- kui ka pere-
konnanimi. Nimetage need (1+1). NB! Ees- 
või perenimi üksi 2 punkti ei anna. 

 
 

55. Jalgpalli Euro 2020 finaalturniir peeti läinud suvel kümnes Euroopa linnas. Lisaks turniiri 
ametlikule logole oli UEFA ettepanekul ka igal mängulinnal oma unikaalne märk. Selle vasakul 
poolel oli Euro 2020 ametlik logo ja all linna nimi. Logo paremale poolele tuli igal osalejal oma 
linnast leida kujutis ühest teatud kindlat sorti rajatisest. UEFA idee kohaselt pidid just see rajatis 
kõige paremini süboliseerima jalgpalli tähtsust inimeste kokkuviimisel ja ühendamisel. Millist 
kohalikku objekti kõigil linnalogodel kujutada tuli? 
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56. Meryl Peldes, Hugo Rajamets, Mark Dubnitski ja Markus Kajak on ühe spordiala distsipliini 
võistlusklasside tänavused Eesti meistrid. Neist Kajak teenis koguni kaks kulda. Esimesed Eesti 
meistrid sel spordialal selgitati 1963 Kohtla-Järvel, ala omapära on, et juba aastaid pole 
meistrivõistluste ainsatki osavõistlust peetud Tallinnas. Milline spordiala? 
 

57. Sportlased väga tihti kudumisega ei tegele, aga siiski on 
üks Suurbritannia noormees, kes seda kunsti valdab. Lisaks 
suurepärastele oskustele vette hüpata laseb ta varrastel 
kiirelt kulgeda, riietades värskete kudumitega nii ennast 
kui ka oma koeri. Kindlasti on kudumeid ka tema abikaasa 
Dustin Lance Blacki garderoobis. Kes on olümpiavõitjast 
kuduja? � 

 
 

58. Tänavusel maavõistlusel saime teada, et kuulus tšehhi jalgpalliväravavaht Petr Čech tegutseb 
pärast elukutselise vutimehena lõpetamist poolprofina Guildford Phoenixi hokiklubi väravasuul. 
Lisaks spordile on Čechil aga ka üks kultuurne harrastus, mida ta on maailmaga jagamas oma 
kanali kaudu YouTube'is. Spordimees esitab seal kavereid tuntud kollektiivide poplugudest. Ta 
on koostööd teinud ühega legendaarse Queeni liikmetest, samuti löönud kaasa folkrokki mängiva 
bändi Wills & The Willings muusikavideo loomisel. Millist muusikainstrumenti Čech korralikul 
tasemel valdab? 
 

59. 

 

Millises kahes võistluspaigas 
on suusahüppajate MK-sarja 
ajaloos kõige rohkem etappe 
peetud? Esikohal olijal  on 
ette näidata 74, teise koha 

omanikul � 73 võistlust. Kahe 
punkti teenimiseks ei piisa vaid 

Euroopa hüppemägede 
tundmisest. 

 
 

60. Esimene Eesti – Soome maavõistlus spordimälumängus peeti 29. septembril 2007 Tartus, ülikooli 
vanas kohvikus. Et sel sügisel oleks olnud juba 15. maavõistlus (koroona tõttu jõudsime „alles“ 14. 
mänguni), siis pole ehk liigne meenutada esimese maavõistluse esimest küsimust: Selle 17-aastase 
tulevikulootuse esimene suurem rahvusvaheline etteaste 1975. aasta juunioride kergejõustiku EM-
võistlustel olnuks fiasko, kui avalikkuse ette jõudnuks teave tema positiivsest dopinguproovist. 
Kuivõrd see õnnestus maha vaikida, oli tee suurtulemusteks valla – järgnesid mitmed maailma-
rekordid, kaks olümpiavõitu, MM- ja EM-tiitlid, pisematest pudinatest rääkimata... Viimastel 
sportlasaastatel pälvis ta (eriti välissõitudel) kodumaise julgeolekuteenistuse kõrgendatud 
tähelepanu. Pärast viimast tiitlivõistluste medalit Souli olümpial sai tema edukas sportlaskarjäär 
viimaks läbi – kui mitte arvestada suusatamist, rattasõitu, tennist ja võimlemist, millega see tegus 
psühholoog tänapäevalgi meeleldi tegeleb. Kellest on jutt? 
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01. Wayne Rooney (Manchester United), 2009/2010 TK 
02. Monaco TK 
03. Lada (esimene punkt saadi VAZ 2103-ga) TK 
04. Eesti Terviserajad, asutajad Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia  TK 
05. 257 vähem ehk 5226 punkti (5483:5226) 2 punkti = 237–277 punkti, 1 punkt = 207–307 punkti TK 
06. 2008 (Peking) TK 
07. hüppe nimi on axel (nimeandja norralane Axel Paulsen) TK 
08. Pajumägi ja Bogovski olid esimesed, kes võitsid sulgpalli EMV-l ühel aastal maksimaalsed kolm kulda TK  
 (üksik-, paaris- ja segapaarismäng), rekordiomanik on Reet Valgmaa 8 triple’iga.  
09. Colorado Springs (Colorado osariik, El Paso maakonna keskus) MS 
10. corinthian (klubi Corinthians) TK 
11. Greg LeMond (USA), võitis 1986, 1989, 1990 TK  
12. Jackie Stewart ja Damon Hill (mõlemad Suurbritannia) TK 
13. Mehhiko 1968 TK 
14. Montreal Canadiens (24 võitu) ja Toronto Maple Leafs (13) MS 
15. 47,19 (André Phillips 1988), 1 punkt 47,09–47,29 TK 
16. 1976 Montreal, vasaraheide (1. Juri Sedõhh, 3. Anatoli Bondartšuk) TK 
17. Tallinn MS 
18. Itaalia 40 (10+10+20), Saksamaa 37 (10+11+16), Holland 36 (10+12+14), piltidel (v-p) Marcell Jacobs (Ita), TK 
 Jessica von Bredow-Werndl (Ger) ja Harrie Lavreysen (Hol) 
19. Eduard Hämäläinen (Valgevene/Soome), kümnevõistleja AL 
20. Tarmo Neemelo PS 
21. Elmar Rähn (1924, kümnevõistlus) ja Egle Uljas (2004, 400 m) TK 
22. Kiievi BC Budivelnik MS 
23.  Andrei Tšmil TK 
24. Joseph Goebbels (Saksamaa propagandaminister) TK 
25. Karol Jabłoński TK 
26. Wilhelm Denifl (Austria) TK 
27. Harri Kullas, Gert Krestinov, Jörgen-Matthias Talviku MS 
28. Teddy Sheringham TK 
29. Guatemala TK 
30. 42 MS 
31. maratonijooks ja 800 m TK 
32. San Marino (v-p laskurid Alessandra Perilli ja Gian Marco Berti ning vabamaadleja Myles Nazem Amine) TK 
33. mäesuusatamine (laskesuusatamine 23, freestyle ja murdmaa 22, suusahüpped ja kahevõistlus 15) TK 
34. Petr Pála TK 
35. orienteerumisjooks (suusao-s peeti esimene MM 1975, jalgrattao-ses alles 2002)  TK 
36. Andrew Hoy, Austraalia ratsutaja, eksabikaasa Bettina Hoy-Overesch TK 
37. Karavajev (Eestis korvpallur Aleksandr Karavajev) TK 
38. kõiki neid on hammustanud Luis Suarez JR 
39. võrkpall TK 
40. vehklemine (nii Abouelkassem kui ka Boubakri võistlesid floretis) TK 
41. Rick Carlisle TK 
42. Eesti kriketiklubid MS 
43. Peeter Kirt, Eesti kelgutajate treener MS 
44. 1911 (1 punkt 1910 ja 1912) TK 
45. Uuno-pokaali, a-st 2008 peetaval Soome iga-aastasel spordigalal erinevates kategooriates jagatav auhind TK 
46. Anna Kiesenhofer MS 
47. Hispaania (1997, Valderrama) ja Prantsusmaa (2018, Île-de-France) TK 
48. Irina Embrich, 2021 Tokyo, vehklemise epee naiskonnavõistlus TK 
49. Valentin Jordanov MS 
50. Praha HC Lev (Tšehhi) TK 
51. Põhja-Makedoonia (varem Makedoonia) ja Eswatini (varem Svaasimaa) MS 
52. iluuisutamine (Hagi paarissõidus koos Madli Krispiniga; Harry jäätantsus koos Helle Merisalu ja Tiina Kongasega) TK 
53. Austraalia (2. N Liit, 3. Suurbritannia) TK 
54. Dean Smith MS 
55. sild TK 
56. Eesti meistrid kardispordis TK 
57. Tom Daley (olümpiavõitja 2021 koos Matty Lee’ga sünkroonhüpetes 10 m tornist)   MS 
58. trummid TK 
59. Planica (74) ja Sapporo (73) TK 
60. Marlies Göhr [maavõistlusel vastasid 8 võistkonnast vaid 2 õigesti: EST1 (Habal & Co) ja EST4 (Põldoja & Co)] TK  
 
TK – Toivo Kivimets, MS – Matis Song, AL – Allan Lahi, JR – Jaanus Raig, PS – Priit Soosaar 


