1. 10.12.2002 peetud Washington Wizardsi ning Portland Trail Blazersi vahelises kohtumises
oli midagi sootuks teisiti, kui varasemas 691-s ametlikus kohtumises. Hiljem seda sündmust
enam toimunud pole. Mis oli selles mängus teisiti kui varem?
2. Tänavu jaanuaris Grazis peetud iluuisutamise EM-i medalitabel näeb kaunis igav välja Venemaa sportlased võitsid kaheteistkümnest välja mängitud medalist tervelt kümme, jättes
teistele vaid ühe hõbeda ning ühe pronksi. Millise riigi/milliste riikide esindajad jõudsid
veel peale venelaste EM-il poodiumile? Vastustelehel ootame kahte riigi nime, mis võivad
ka olla samad.
3. Kui juttu tehakse parimatest Grand Slam tiitlita tennisistidest, siis kuulub tavaliselt
nimekirja ka küsitav, peaaegu kahemeetrine tennisist, kelle saavutused jäid samal ajal
valitsenud kaasmaalaste varju. Suure Slämmi turniiridelt on tal ette näidata vaid finaali
jõudmine Australian Openil (1994) ja US Openil (1999), karjääri jooksul ka ATP tabelis
neljandale kohale tõusnud tennisist on korra kuulunud ka võidukasse Davis Cup meeskonda.
Tennisega on seotud ka peale profikarjääri lõppu, näiteks on ta kuulunud Novak Djokovici
meeskonda, hetkel on ta ametis tennis Kuulsuste Halli CEO-na. Kes?
4. Kes on see vasakpoolsel pildil olev, 1955. aastal sündinud mees, kes tuli ajavahemikus
1977-1983 6-kordseks NL-i meistriks (kokku 18 medalit). Kireva saatusega mees sattus
koolipoisina kehavigastuse tekitamise pärast Arhangelski erivanglasse, sportlaskarjääri
lõpupoole abiellus Soome Yleisradio diktori, hilisema parlamendisaadiku Saara Karhuga.
Peale aktiivse spordikarjääri lõppu tegi äri, figureeris kõmuajakirjanduses ja aitas ka kaasa
oma riigi spordielu korraldamisel. Kes?

5. Parempoolsel pildil oleva mehe, moodsa surfi isa saavutused olümpiamängudel on 3 kulda
ja 2 hõbedat. Kes ta on?

6. Diego Maradona poolt “Jumala käega” löödud värav 1986. aasta MMi veerandfinaalis kütab
kirgi tänaseni. Neli aastat hiljem tõestas Diego, et lisaks väravate löömisele oskab ta käega
ka edukalt kaitsta, tõrjudes MM-i alagrupiturniiri teises voorus väravajoonel käega
väravasse suunduva palli. Taaskord jäi intsident kohtunikel märkamata ning see aitas
Argentina koondisel esimeses voorus kaotanud meeskondade kohtumise lõpuks 2:0 võita.
Millise meeskonna vastu see sündmus toimus? Sama meeskonnaga kohtus Maradona ka
1979. aasta U-20 MM finaalis, ning ka sel korral lahkus platsilt võitjana Argentina.
7. Millist nime kannab sumohierarhia ozumo kolmas aste? Kaido "Baruto" Höövelson
tõusis sellele tasemele esmakordselt 2008. aasta septembriturniiri järel ning ta oli sellel
astmel ka 2013. aastal vigastuste tõttu karjääri lõpetades.
8. Kahe peale on neil teineteist leidnud sportlastel neli oma riigi aasta sportlase tiitlit. Kes on
need isikud alloleval pildil? (1 õige, 1p)

9. 2010. aasta sõnausele pakutud sõnadest oli ka moodustatud üks näidislause: „Olgu su hobiks
kuuling või muskeldamine – kui ikka nii kõva nöha on, et ninast tuleb pikarone, ei tasu
trenni teha.“ Milliseid sõnu üritasid (ebaõnnestunult) asendada „kuuling“ ja
„muskeldamine“?
10. KOLMENE! Elfyn Evans on väga lähedal ralli maailmameistritiitlile. Tema eduseis teisel
kohal oleva Sebastian Ogier’i eest on 14 punkti, mis moodustab maksimaalselt ühelt rallilt
teenitavatest punktidest 47% (eduseis enne viimast rallit 14p / maksimaalne 30p). Ralli
ajaloos on aga ühel korral ka suurem vahe viimase ralliga tagasi tehtud, lausa 70% (lõpliku
kaotaja eduseis enne viimast rallit 14p / maksimaale 20p). Kes (1p) võitis keda (1p) ja mis
aastal (1p)? Neljakordne maailmameister võitis oma teise tiitli tiimikaaslase, tulevase
kahekordse maailmameistri ees.

11. Omapärase kokkusattumusena on mitme sajandivahetuse
paiku Tartu korvpalliklubisid esindanud mängija
järeltulijad tegemas ilma jalgpallis. Taijo Teniste ning
Frank Liivak on jõudnud juba Eesti A-koondisesse, meie
küsime aga Tartu Tammeka mängijat, kelle isa tuli
aastatel 2000 ning 2001 Tartu Deltaga kaks korda Eesti
meistriks. Kaheksa korda Eesti U21 koondist esindanud
22-aastase vutimehe läbilöögi hooaeg saabus mullu, kui
ta jooksis platsile kõigis Tammeka 36 kõrgliiga mängus,
milles lõi 11 väravat ja jagas üheksa resultatiivset söötu.
Kes?

12. 15.02.2020 püstitas 62-aastane erusõjaväelane George Hood uue Guinnessi rekordi. Mida ta
tegi 8 tundi 15 minutit ning 15 sekundit? Tegemist on ühe enamlevinud
treeningharjutusega, mis nii nime kui ka väljanägemise poolest sarnaneb mõne aasta taguse
sotsiaalmeediahullusega.
13. Küsime F1 ringrada, linna nime mainimisest piisab.
Rada oli 3637-3650m pikk. Seal on kahel korral
otsustatud F1 meister, kusjuures kummalgi korral ei
võitnud meistriks tulnud sõitja. Anname ka muid
vihjeid. Kui mõelda Arnoldist ja profispordist, võib
vastusele lähemale jõuda. Samuti võivad mõtted õigele
rajale minna, kui teate aastatel 1965-1995 (ka 2005,
2012-2014) tegutsenud ilmakuulsa rokkbändi 1973.
aasta hittlugu. Mis ringrada või linn?

14. 25.11.2012 toimunud Levante – FC Barcelona vahelises La Liga kohtumises sai Dani Alves
14. minutil vigastada ning teda asendas Martin Montoya. Selle tulemusena sündis midagi
unikaalset La Liga ajaloos. Puuduvad ka andmed, et midagi sarnast oleks toimunud mõnes
teises juhtivas Euroopa jalgpalliliigas. Kuidas on see vahetus jäänud La Liga ajalukku?
Vastamisele aitab kaasa, kui te teate, kuidas kõlab “talumaja” katalaani keeles.
15. Küsime perekonnanime. Ema, neiupõlvenimega Ots, on tulnud 1983-84 2 korral 4x100m
jooksus Eesti meistriks. Tänapäeval TalTechi professor. Isa, TalTechi emeriitprofessori
sportlike saavutuste kohta info puudub, kuid tema täielik nimekaim on purjetamistreener ja
sporditegelane. Üks tütardest, jooksja, on 1992-2000 vahemikus võitnud Eesti
meistrivõistlustelt medaleid 5-4-7 (enamik medaleid sisevõistlustelt). Teine tütar, ikka
kergejõustiklane, on 2015-2020 vahemikus võitnud Eesti meistrivõistlustelt medaleid 6-1-0.
Mis on kõigi nende ühine perekonnanimi?

16. Paljudes mälumängudes on küsimusi seotud James Bondiga, ei pääse sellest ka täna. Nimelt
võib meisterluurajat peaaegu ühe ala pioneeriks pidada, kui Bond, olles napilt pääsenud
kurjam Graves’i kosmosesatelliidi surmava kiire eest, pääseb terve nahaga harrastades just
küsitavat spordiala (või sellega suures ulatuses sarnanevat). 2008. aastal asutati Eestis antud
ala koordineeriv MTÜ, mis tänaseks on ka tunnustatud EOK poolt. Eesti tipptegijate hulka
kuuluvad näiteks Ranno Rumm, Martin Kuuspalu ja Triina Treial. Mis spordiala?
17. Korvpalli Euroliiga resultatiivseima mängija auhind kannab Alphonso Fordi nime. Kelle
nime kannab aga aasta parimale treenerile kuuluv auhind? Küsitav on Euroliiga või
selle eelkäija FIBA Meistrite karikaturniiri võitnud kahe erineva meeskonnaga kokku neli
korda, viimati 1971.
18. Kes on vasakpoolsel pildil? Mõlemad naised on tulnud maailmameistriks,
olümpiamängudelt on neil ette näidata vaid kahvatumat metalli. Et tegemist on
lähisugulastega, piisab vaid ühest perekonnanimest.

19. Parempoolsel pildil näete Marion Coakesi koos Strolleriga teel Mexico olümpiahõbedani
individuaalses takistussõidus. Mille poolest on Connemara tõugu Stroller harukordne,
kui mitte ainulaadne mitte ainult medalivõitjate, vaid kõigi olümpia
ratsutamisvõistlustel osalenute seas? Vastamisel on abiks, kui mõtlete 1981. aastal Hasbro
poolt turule toodud mänguasjade tooteliinile.
20. KOLMENE! Küsitav kandis 1955. aastani perekonnanime Valdman. Harrastas
kergejõustikku, võites Eesti meistrivõistlustel medaleid, kuid meistriks ei tulnud. Aktiivse
inimesena võttis osa ühiskondlikust elust peale Eesti iseseisvuse taastamist, olles lühikest
aega ka Riigikogus (Keskerakond). Presidendi poolt on talle omistatud nii Valgetähe V kui
Riigivapi III klassi teenetemärk. Tänaseks on ta surnud. Tema poolt rajatut on peaaegu
kindlasti kõik tänasel mängul osalejad näinud, see asub Tallinna Raekoja platsist 112km
kaugusel ja Tartu Raekoja platsist 53km kaugusel. Mis nime all me küsitavat tunneme
(1p), millisel kergejõustikualal ta oma parimad saavutused tegi (1p), millist nime
kannab tema poolt rajatud tervik (1p).

21. NLiidu hokiliigas play-offe reeglina ei peetud. Erandiks oli vaid hooaeg 1987-88. Tiitli
võitis oodatult CSKA, kuid kes oli neil finaalivastaseks? Esimeselt etapilt edasi kümne
parema hulka pääses Vladimir Jurzinovi juhitud meeskond kõige napimalt - vaid tänu
paremale väravate vahele. Teine etapp lõpetati kolmandal kohal ning sellega tagati pääs
medalimängudele. Klubi edu aluseks oli noor väravavaht, kes piiride avanedes kohe ka
NHL-i siirdus. Seal mängis ta kokku 13 hooaega San Jose, Dallas, Vancouveri ning Carolina
meeskonna eest. Küsitav klubi lõpetas oma tegevuse 1995. aastal. 2008 loodi uus
samanimeline klubi, mis osaleb KHL-is alates hooajast 2009-2010. Hõbedane autasu sellest
hooajast on klubi suurim kordaminek, sarnast edu pole korrata suudetud ka KHL-is, kus
edukaimatel hooaegadel on jõutud konverentsi finaali.
22. Pildil on kunagine Brasiilia ründeäss, kelle suurimad
edusammud jäävad klubijalgpalli. AC Milani, Zürichi
Grasshoppersi ning VfB Stuttgarti kaudu jõudis ta Müncheni
Bayerni ridadesse, kus ta 265 kohtumise jooksul lõi 139 väravat.
Meeldejäävaimad neist on ehk 2000-01 Meistrite Liiga
poolfinaalis Real Madridi vastu löödud väravad või Hamburgi
vastu 11. sekundil löödud värav, mis oli sel hetkel Bundesliga
kiireim. Vaatamata edukale mängule klubitasandil jäi suure
meeskonnasisese konkurentsi tõttu tegemata läbimurre
rahvuskoondisesse. Brasiilia A-koondist esindas küsitav vaid
kokku 15 mängus. Kes?

23. Parempoolsel pildil on Eesti meister 1990. aastal,
meistrivõistluste hõbedamees 1984, 1986 ja 1989. Tänapäeval
juhib tellingute ja tööplatvormidega tegelevat Tallinna ettevõtet
OÜ Pletec. Tema nime kohtame viimasel ajal leheveergudel
siiski rohkem, kui eelkirjeldatu eeldaks. Kes?

24. KÜSIMUS TÜHISTATUD!
25. Kes laulab? Küsitav on pärjatud ka Eesti aasta parimaks sportlaseks.

26. Võrkpallireeglid sätestavad, et libero peab kandma erinevat värvi spordisärki, ei tohi olla
eesliinipallur ega sooritada ründelööki ükskõik millisest väljaku paigast. Samuti ei tohi ta
pallida, sulustada ega osaleda sulustamise katsel. Välja vahetada tohib liberot vaid
tagasivahetusega. Nimetamata on veel üks piirang. Milline?
27. Kes on see kergejõustiklane, tänaseni Suurbritannia 400m rekordit hoidev mees, kel
Atlanta OM-i saagiks jäi hõbemedal, kuid 1997. aastal tuli teatejooksus maailmameistriks
(peale ameeriklaste diskvalifitseerimist kümmekond aastat hiljem) ja veel aasta hiljem tegi
duubli, võites nii individuaalse kui teatekulla Euroopa meistrivõistlustel Budapestis?
28. Ühelt poolt kumer nagu pall, teiselt poolt aga kõva seega justkui poolik pall! Just selline omapärane ehitus
muudabki David Wecki 1999. aasta leiutise efektiivseks
ja huvitavaks treeningvahendiks, mida saab kasutada nii
rühmatreeningus, personaaltreeningus kui ka
taastusravis. Palli kumerale poolele astudes treenid oma
tasakaalukeskust, kõiki suuremaid lihasgruppe ning
kaasad töösse ka süvalihased. Kui keerad palli teistpidi,
saad näiteks kätekõverdusi tehes väga tõhusalt treenida
kõiki kerelihaseid. Just sellest, et palli saab kasutada
mõlemat pidi, tulenebki selle nimetus. Milline?

29. Viimastel taliolümpiamängudel 2018. aastal võisteldi ametlikult 7-l spordialal, mis
omakorda jagunesid 15-ks distsipliiniks. Mõlema puhul peame siin silmas ametlikku
liigendust, mida kasutab Haridus- ja Teadusministeeriumi ja EOK poolt asutatud
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus. Kui mitmes distsipliinis 15-st kandsid võistlejad
oma soorituste ajal vähemalt mingi osa ajast kiivrit?
30. KOLMENE! Alumine pilt on tehtud 1970-ndate keskpaigas spordistaadionil. Kes on see
pildil olev mees (vasakul, 1p), mis on siit pildilt oskuslikult eemaldatud (1p) ja kust
kohast on see eemaldatud (1p)?

31. Kes on see kõrge lennuga krossimees? Tema auhinnakapist leiab kolm pronksmedalit
juunioride MM-ilt. Oma edukaimal võistlusel täiskasvanute klassis jõudis ta MK-etapil ka
korra esikümnesse.

32. Ametlike WDBF reeglite järgi mängitakse
kaks 20-minutilist poolaega. Meestest on
maailma ranking’u esimene hetkel
Malaisia, naistest Austraalia, valitsevad
maailmameistrid 2019. aastast aga
mõlemas kategoorias ameeriklased. 2020.
aasta MM, mis pidi toimuma Šotimaal, on
edasi lükatud 2021. aastasse. Millise
tuttava spordiala väljakut näete pildil?

33. Milline kogemus ühendab omavahel USA kergejõustiklasi CJ Hunter’it (ca 1990ndate
keskpaigast kuni 2002), Tim Montgomery’t (ca 2002-2006) ja Barbadose sprinterit Obadele
Thompsonit (alates ca 2006)?
34. NBA-s on kuus meeskonda, kes pole kunagi saanud teha drafti avavalikut. Viiega neist on
mõni avavalik hiljem liitunud, kuid ühes klubis pole alates 1976. aastast, mil klubi liigaga
ühines, mänginud ükski drafti avavalik. Conseco Fieldhouse’is kodumänge pidav klubi on
kolm korda saanud valida teisena, valitud on Rik Smits, Steve Stipanovic ja Wayman
Tisdale. Milline klubi?
35. Käesoleval aastal juhtus kurioosne lugu. Nimelt hoidis pikka aega kahetsusväärset esikohta
nimekirjas „kõige nooremalt surnud eestlasest olümpiamedalist“ üks pronksmedalimees, aga
uute andmete selgudes sai ta endale kümmekond eluaastat juurde ja esikoha tolle tabelis
hõivas teine pronksmedalimees. Olgu siis öeldud ka, et esimese mehe eluiga hüppas 28-lt
aastalt 39-le, samas kui teise mehe elu lõppemise täpne hetk pole küll teada, kuid ta eluiga
peaks olema mitte pikem kui 38,5 aastat. Kes on need mehed? Kui kohe üldse ei tea, võib
inspiratsiooni otsida Riigikogu XIII koosseisu arvukaima fraktsiooni liikmete seast.

36. „Aasta isa” on aunimetus, mida annab alates 1998. aastast iga aasta novembris isadepäeval
Tallinnas Estonia kontserdisaalis üle Eesti Naisliit. Tiitliga on pärjatud ka kaks tänasel
päeval treenerina leiba teenivat isikut. Kes? Võib arvata, et ka küsitavate isadel oli oma
poegade karjääris oluline roll.
37. Pildil olevat meest, omaaegset maailma
esinumbrit, vaevas poliosis (lokaalne
melaniinikadu, valge laik juustes), mistõttu kutsuti
teda ka Skunky („skungikene“). Võib spekuleerida,
et just seetõttu kandis ta oma karjääri parimatel
aastatel pigem pikemaid juukseid, mis aitas valget
laiku varjata. Kes on pildil?

38. Küsitaval golfimängijal on kirjas 41 võitu LPGA tuurilt rohkem kui ühelgi teisel tegevmängijal. Seitse nendest on
saavutatud erinevatel Major-eventidel, (seni) võitmata on
neist jäänud vaid Evian Championship. Viis erinevat
võidetud tiitlit teevad austraallannast aga esimese naise,
kellel on ette näidata karjääri Super Grand Slam. Juba 2005.
aastal golfi Kuulsuste Halli arvatud sportlane osaleb LPGA
tuuril veel tänaseni, ent suurema eduta. 2019. aasta viimases
rankingus 451. kohal asunud mängija viimased
turniiirivõidud jäävad aastasse 2014. Kes? Huupi
pakkumisel valige näiteks NBA pealtpanekuvõistluse
võitjate seast.

39. Tema naine on Oksana, tantsija ja koreograaf. Tema isa on endine pianist ja
muusikaprodutsent Kristjan, onu – tenor Juhan, vanaisa – laulja ja lavastaja Tiit. Ise on ta
192cm pikk, lõpetanud Audentese erakooli ja kunagine noortekoondislane ning ka Eesti
meistrivõistluste medalivõitja. Ta peaks olema objektiivne, kuid mõned arvavad, et tema ja
ta kaaslased seda alati ei ole. Kes ta on?
40. KOLMENE! Kuni Lance Stroll äsja Türgis oma Force India kvalifikatsioonis esikohale
tüüris, oli möödunud hulk aega, enne kui keegi muu kui kolme tipptiimi (Mercedes, Ferrari,
Red Bull) sõitja seda sama suutis. Juhtus see Austrias, aga kes seda suutis (1p), millise
tiimi autoga (1p) ja mis aastal (1p)? Anname ka vihjeid:
◦ Kes: karjääri jooksul sõitnud kolmes tiimis, 11 võitu ja 41 poodiumit
◦ Mis tiim: tiimi juhib praegu Simon Roberts
◦ Mis aastal: Jüri Vips pidi siis veel kaks aastat ootama, et saaks Eestis legaalselt
üldkasutatavatel teedel roolis olla

41. Aastatel 1966-1976 mängis ta NHL-is kuues erinevas klubis. 1976-1977 hooaja eel liitus ta
WHA-sse kuulunud Edmonton Oilersi meeskonnaga. 18 mängu enne hooaja lõppu usaldati
talle ka meeskonna treeneri kohustused ning ta jätkas mängiva treenerina kuni hooaja
lõpuni, edasi jätkas vaid treenerina. Klubi eesotsas oli ta kuni 1988-89 hooajani, selle
perioodi sisse jäävad ka neli Stanley karika võitu. Hiljem on juhtinud veel korra Edmontoni
(1993-94) ning New York Rangersi meeskonda, kuid need on jäänud suurema eduta.
Küsitavale on usaldatud ka Kanada koondise treeneri roll, sealt on ette näidata Canada Cup
võit 1984 ning MM-tiitel 1994. Kes?
42. Kui kõrvale jätta Premier League, on teiste Euroopa jalgpalli tippliigade meistivõistluste
võitjad viimasel ajal üsna ettearvatavad. Kohalikud hiiud Barcelona ja Real Madrid,
Juventus, Bayern,ńing PSG on võitnud viimase kümne hooaja jooksul 40 saadaval olevast
tiitlist 32. Milline klubi on seni viimane nimetatud viisikusse mittekuuluv klubi, kes on
tulnud neis liigades kohaliku liiga meistriks? Tiitleid on sel 1924. aastal asutatud klubil
ette näidata 8, Euroopas on parimaks saavutuseks finaalikohad Meistrite Liigas ning
karikavõitjate karikasarjas. Ehk aitab teid teadmine, et tollal klubi tiitlivõiduni tüürinud staar
mängis juba järgmisel hooajal oma koduse liiga eelpool nimetatud tippklubis.
43. 27. märtsil, keset suurt koroonakriisi sai ootamatult sule sappa Tartu ülikooli kliinikumi juht.
Kes? 1988-1996 mängis ta klubides TRÜ, Tartu Maja, Tartu Ülikool ning Omad Poisid
kaasa Eesti korvpalli meistriliigas, edukaimal hooajal kogus keskmängija keskmiselt 14.4
punkti ning 6.1 lauapalli mängus. Käesoleval hooajal mängib Tartu Ülikooli meeskonnas
Eesti-Läti korvpalliliigas küsitava poeg, kes on esindanud ka erinevaid Eesti
noortekoondiseid. Kuidas on nende ühine perekonnanimi?
44. 2020. aasta suvel telliti kuuelt kunstnikult kavandid. Lahkunu oleks omakste sõnul kindlasti
eelistanud vasakpoolset, kuid võitjaks osutus parempoolne. Kuna tüli on majas, pole
rajamiseni jõutud. Keda proovitakse vääriliselt mälestada?

45. Eestis pole loodud just palju spordilaule. Kuulete neist ühte. Kes on selle laulu esitajaks?

46. Kes on hetkel meeste seas lauatennise esinumber? 1997. aastal sündinud sportlane jõudis
Hiina koondisesse juba 2012. aastal, ent MM-il piirdus kõigest kohaga 32 parema seas.
Järgmisel aastal tulid juba esimesed ITTF World Touri võidud ning ka meeskonnavõistluses
saavutatud esimene MM-tiitel. Olgugi et 2015. aastal tõusis ta esmakordselt ITTF rankingu
esinumbriks, jäeti ta Rio koondisest välja. Oma esimese individuaalse MM-tiitli sai
imelapsekski peetud küsitav 2018. aastal. Et teile veidikegi lootust anda, siis lisan juurde, et
sama perekonnanime kannab ka näiteks X-meeste filmideski säranud Hiina filmistaar.
47. Pilt pärineb televisiooni tutvumissaatest “Aadam otsib Eevat”. Kes on pildilolev
neljakordne olümpiavõitja ning viiekordne maailmameister, kes selle saate VIPversioonis 2017. aastal kaasa lõi?

48. 2020. aastal võitsid Andreas Trumm, Tristjan Jaanson, Katarina Verst ja Ellen Ingrid
Aadamsoo. 2019. aastal võitsid Harry Richard Jääger, Sten Erik Iir, Emma Katharina Hein ja
Marta Ründva. 2018. aastal võitsid Marten Roasto, Andreas Trumm, Liisa-Maria Lusti ja
Kirke Kala. Võiksime seda nimekirja pikalt jätkata ja kahtlemata muudaks see vastamise
lihtsamaks, kuid me ei tee seda. Mille nad võitsid ehk mis nimekirjaga on tegu?
49. VIIGILAHUTUS! Kõik oleme näinud snookrit, paljud seda ka ise proovinud. Kui oskusi
vähe, on üle ühe punkti raske saada – laud on ikka väga suur! Kui suur on täissuuruses
snookrilaua mänguala (ehk siis mitte välismõõdud, vaid see ala, kus pallid veerevad),
millel mängitakse ka MM-e? Ootame vastust ruutmeetrites, kahe kohaga peale koma. +/-2%
2p, +/-10% 1p
50. KOLMENE! Esitame allpool lünkliku nimekirja eestlaste osalemisest ühel suurtuuril.
Küsime tuuri nime ja kahte puuduvat eestlast. Muidu on nimekiri täielik, aga Tanel
Kangerti ja Rein Taaramäe oleme nimekirjast meelega välja jätnud, et te halle ajurakke
rohkem stimuleerida.
Jaanus Kuum (1987), ……….. (2003-2004), Jaan Kirsipuu (2005), Rene Mandri (2008,
2010), ………… (2010). Mis tuur (1p), millised kaks ratturit (1p+1p).

Vastused:

1. Michael Jordan mängis Scottie Pippeni
vastu
2. Prantsusmaa (Gabriella Papadakis /
Guillaume Cizeron, jäätants, hõbe) ning
Gruusia (Morisi Kvitelašvili, meeste
üksiksõit, pronks)
3. Todd Martin
4. Oleg Ljadov
5. Duke Kahanamoku (ujuja)
6.
7.
8.
9.

NSV Liit
Sekiwake
Magnus Kirt ja Laura Ikauniece
Kuuling-bowling, muskeldamine-fitness
(nöha=nohu+köha, pikaron=spagett ehk
pikk makaron)
10. Juha Kankkunen, Miki Biasion, 1987
11. Sten Reinkort
12. Tegi planku
13. Las Vegas (Cesars Palace) (vihjed
Arnold Rüütel->Knight->Las Vegase
hokitiim ja Pink Floyd’i laul Money)
14. FC Barcelona eest olid väljakul vaid
oma akadeemia La Masia kasvandikud
15. Perekonnanimi Alver
16. Lohesurf (filmiks 2002. aasta Die
Another Day, peaosas Pierce Brosnan)
17. Aleksandr Gomelski
18. Kostner (Isolde Kostner ja Carolina
Kostner)
19. Ainuke poni (turjakõrgus alla 148 cm-i)
20. Ants Paju, kettaheide, Sõpruse park
(Põltsamaal, Tln-Trt maantee ääres)
21. Riia Dinamo
22. Giovane Elber
23. Harri Drell
24. Golfi Masters’i võitja roheline pintsak
25. Indrek Sei

26. On kaks õiget vastust: Ei tohi olla kapten
ega ülalt tõsta eesliinis
27. Iwan Thomas
28. BOSU-pall (Both Sides Up)
29. 11-l alal kiiver (ilma saab suusatamine,
laskesuusk, iluuisutamine, curling)
30. Joe Biden, Washington Redskinsi logo,
poisi mütsilt
31. Kaarel Nurmsalu
32. Rahvastepall
33. Marion Jones’i mehed (loeme ka
abikaasad õigeks, kuigi kõik ei olnud)
34. Indiana Pacers
35. Roman Steinberg (hiljem: Kivimägi) ja
Albert Kusnets (vihjed Toomas
Kivimägi ja Andre Sepp)
36. Mehis Viru ja Tiit Sokk
37. Patrick Rafter
38. Karrie Webb
39. Johannes Tralla
40. Felipe Massa, Williams, 2014
41. Glen Sather
42. AS Monaco. Vihjatud Kylian Mbappe
üleminekule.
43. Priit Eelmäe ja Hendrik Eelmäe
44. Matti Nykänen
45. Black Velvet
46. Fan Zhendong, vihjatud Fan
Bingbing’ile
47. Inge de Bruijn
48. TV10 Olümpiastarti võitjad
49. 6,35 ruutmeetrit (2p 6,22-6,48; 1p 5,726,21; 6,49-6,99)
50. Giro d’Italia, Andrus Aug, Kalle Kriit

