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Auhinnad parimatele mälumänguritele on 
pannud välja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Küsime üht kaunis levinud mängu (vähemasti nooremad kilbarid on seda vägagi tõenäoliselt 
mõnelgi korral mänginud), mida erinevates keeltes kutsutakse muuhulgas nimedega 
rochambeau, roshambo ja ro-sham-bo ning  rahvusvahelist tegevust kordineerib alaliit nimega 
World RPS Association. Abiks võiks olla ka infokild, et küsitava mänguga täpselt sama nimega 
tervislikke roogi pakkuv söögikoht asub tänasest mängukohast vähem kui kilomeetri kaugusel. 
Mis mäng? 

 

2. Ragbi kuue rahvuse karika mängudes on mitmeid pika ajalooga vastasseise, kus mängitakse 
omavahel eraldi karikate peale. Näiteks 1879. aastast alates mängivad Inglismaa ja Šotimaa 
Calcutta karikale, 1988. aastast Inglismaa ja Iirimaa Milleniumi karikale jne. Mis karikale 
mängivad alates 2007. aastast omavahel Prantsusmaa ja Itaalia ragbikoondised? Karikas 
loodi ühe Nice'is / Nizzas sündinud mehe 200. sünniaastapäeva auks. 
 

3. Kaks F1 pilooti, kaks erinevat ajastut. Kelle võidusõidukiivreid näete? 
 
 

 

 

 

 

4. Pildil on tänavusel suveolümpial 
palju poleemikat tekitanud kirjatükk. Kes 
on sportlane, kes nähtava teosega osalt ka 
võistluse ajal hakkama sai ning kellele isegi 
sellest kaustikust ei piisanud ja pidi 
kirjutama pika sõnumi ka oma särgile? Ehk 
on mõnel abi ka faktist, et küsitavaga sama 
perenime kannab ka 1964 aasta OM kuld 
ja 1968. aasta hõbe kiiruisutamise 
sprindidistantsil.  

  

 

5. Kuulete Kalev Kruusi ja Janno Kivisilla legendaarseid rõõmuhõiskeid. Kelle nimi on sellest 
klipist eemaldatud? 

 

 



 

6. Pildil on  2021 aastal ilmunud spordiraamatu kaas. Kes on see 
1988 sündinud sportlane, kellest see intrigeeriva pealkirjaga 
raamat räägib ning on ühtlasi ka antud teose kaasautoriks?  

 

7. Dika Touast sai Tokyos esimene naistõstja, kes osalenud viitel 
olümpiamängudel. Oma maailmajao 12-kordsel meistril pole 
paraku olümpiamedalit ette näidata, aga sellest pole midagi 
– ühelgi tema kaasmaalasel samuti mitte. Seni kõige 
lähemale medalivõidule jõudis Ryan Pini 2008. aastal, kui ta 
jõudis meeste 100 m liblikujumise finaali. Mis riigi lippu 
kandis Dika Toua Tokyo olümpia avatseremoonial? Eelmisel 
neljal suveolümpial oli lipukandjaks Pini. 

 
 

8. Aastal 2020 valiti "Saksamaa kõigi aegade koondis", mille 
koostas selleks kokku kutsutud 32 spordiajakirjanikust 
koosnenud žürii. Lõpptulemus nägi välja selline: väravas 
Sepp Maier; kaitses Franz Beckenbauer, Andreas Brehme ja Paul Breitner; poolkaitses Fritz 
Walter, Lothar Matthäus, Matthias Sammer, Günter Netzer ning ründes Gerd Müller, Uwe 
Seeler ja Helmut Rahn. Peatreener Sepp Herberger. Sellest seltskonnast vaid kaks meest pole 
tulnud maailmameistriks. Kes? 
 

9. Hiljuti meie seast lahkunud Jüri Tamme Eesti rekordi 84.40 ületamist suure tõenäosusega 
niipea ei loota ei ole. Austusavaldusena suurele meistrile küsime, et kes hoiab enda käes Eesti 
vasaraheite läbi aegade teist tulemust ning mis tulemusega (1+1p)? Küsitav on läbi ja lõhki 
spordimees, kes on sündinud 1963 aastal Tallinnas. Paljuski kulges tema karjäär just vanema 
kaasteelise varjus ning tema tipptulemus (millega oleks tänapäeva suurvõistlustel finaali 
tasemel tegija) on heidetud aastal 1988 Tallinnas. Küsitava vasarataltsutaja sporditee kujunes 
Tamme omast märksa pikemaks, Eesti koondist esindas ta näiteks Balti karikavõistlustel veel 
aastatel 2009 ja 2010 ning kohalikel meistrivõistlustel lõi kaasa mõni aasta hiljemgi. Sama 
alaga tegeleb Eesti meistrimedalite tasemel ka tema poeg. Tulemuse osas lubame punkti 
saamiseks eksida täpselt meetriga. 

10. Küsitava spordiriigini võiks aidata järgmine faktide rida: 
 Suveolümpial on osaletud aastast 1924 ja võidetud 51 medalit, enim medaleid toonud 

spordialad on kergejõustik ja poks ning edukaim sportlane on ujuja 
 Selle aasta olümpiamängudel võideti 2 kulda ja 2 pronksi, mis on riigile  paremuselt teine 

tulemus  
 Talimängudel on osaletud alates 1992 ja parim koht on 4. skeletonis 
 Riigil on olemas Tour de France võitja ja 1998 aasta tuur sai alguse just sellest riigist 
 Üks kaasaja tuntumaid sportlasi on naisterahvas, kellest linastus paar aastat tagasi tema 

eesnime kandev film, mida näidati 2019 ka PÖFF-l. 
 Eesti jalgpallikoondis on selle riigi koondisega kohtunud 5 korral, positiivse poole peale jääb  

üks viik. 
 

 



11. Pildil on ainuke Iiri Vabariigist päris snuukeri 
maailmameister. Tiitli võitis ta aastal 1997, alistades 
finaalis Stephen Hendry, kellele see oli esimeseks 
finaalikaotuseks. Ta osaleb turniiridel tänase päevani 
ning on ka pikaaegne BBC snuukeri kommentaator. Kes? 

 
 

12. Narvas võib selle leida Puškini tänavalt Peetri platsi 
juurest, Tallinnas Pärnu maantee ja Tõnismäe tänava 
ristist, Pärnus Kuninga tänavalt. Nende loojateks on Aivar 
Simson ja Paul Mänd, Ekke Väli, Andres Siim ja Hanno 
Kreis ning Mare Mikoff. Millest jutt? 

 
13. Fotol oleva autoga on võidu sõidetud Eesti ralli- 

ning muudel radadel ja  suurem rahvusvaheline 
edulugu sai alguse Björn Waldegardi MM tiitliga 
aastal 1979, MM tiitli võitis sama masinaga 
meie põhjanaaber Ari Vatanen, 7 korda on 
võidetud RAC ralli. Sama mudeli 
edasiarendusega on WRC etappe võitnud  Miki 
Biasion, Francois Delecour, Franco Cunico, aga 
ka Tommi Mäkinen ja Carlos Sainz. Küsitava 
masinaga on kolmel WRC etapil sõitnud Marko 
Märtin. Mis autotootja ja milline mudel? Ülearu peeneks ei lähe ja numbreid ja muid 
laiendeid mudeli nime taha ei oota. 
 

14. Tänapäeval hüppavad nii mõnedki õrnemast soost 
iluuisutajad  vabalt ka neljakordseid hüppeid, aga küsime 
seekord viimast naiste iluuisutamise üksiksõidu 
olümpiavõitjat, sai kulla ilma kolmekordse hüppeta, tehes 
seda 1976 Innsbruckis. Too sarmikas naisterahvas on 
ühiskondlikult aktiivne tänini, on osalenud teiste kuulsustega 
saates „Tantsud tähtedega“, kokandussaadetes ja muudes 
projektides, lisaks avaldanud 2 autobiograafiat ning olnud 
mentoriks ka tänastele uisutajatele. Probleeme on samuti 
jätkunud, ta on kannatanud depressiooni käes ning 
kümmekond aastat tagasi paranes rinnavähist. Ulme ja 
poppkultuuri huvilistel aitab usutavasti õiget nime leida 
kõrvalolev pilt. 

 
15. Küsitavaks on 1953. aastal sündinud Eesti kultuuritegelane ja naljamees, kes on viimastel 

aastakümnetel olnud tõsine maadluse aktivist ja propageerija. Tema sulest on muuhulgas 
ilmunud mitmed maadlusteemalised raamatud: Ants Nisuga kahasse kirjutatud 
„maadlusraamat - Eesti raskejõustik 125“ (2013), „Jaan Roots. 68 aastat hiljem“ (2019), “Eesti 
vabamaadlejad ENSV-s”(2019), “Nelikümmend aastat koos” (2020). Lisaks on ta 
põhitegevusega seonduvalt avaldunud märksa enam raamatuid, muuhulgas näiteks 
surematud teosed „Kõige halvim parim raamat“ (2006), „Kuldne kanaperse:elava klassiku 17. 
raamat“ (2008) ja ´“Kirss süldil“ (2013). Lisaks on härrasmees aktiivselt tegev Eesti 
maadlusveteranide ühenduses, olnud üks laste spordivõistluste sarja Nublust Nabiks 
eestvedajaid ning  mitmetel maadlusvõistlustel osalenud konferansjee rollis. Kellest käib jutt? 

 



16. Nagu öeldakse, et edevus ei anna häbeneda, seega ei jäta ka enda pilti mängu sisse panemata. 
Koos küsimusega autoriga on pildile 
mahtunud 3 olümpiavõitjat, üks neist saab 
hoida käes koguni kaht kuldset 
olümpiamedalit. Pilt on tehtud 2018 aastal 
sama ala Euroopa meistrivõistlustel. 
Parempoolne naisterahvas võitis oma kulla  4 
aastat varem, kui keskel olev daam võitis oma 
esimesel kulla. Küsimus lihtne, mis ala 
Euroopa meistrivõistlustel on ülesvõte 
tehtud? Olgu öeldud, et üleliia kaugele selle 
pildi tegemiseks sõitma ei pidanud. 
Olümpiamedalite tundmine võiks aidata 
õigele vastusele lähemale 
 

17. A. Le Coq Arena ametlikuks aadressiks on igati sobilikult Jalgpalli 21. Jalgpalli tänav piirneb 
staadioni idaküljega. Mis tänav piirneb aga staadioni lääneküljega? Ka selle tänava nimi on 
jalgpalliga tugevalt seotud. Tänava nimekaim sai sel suvel hakkama ajaloolise saavutusega. 
 

18. See traditsiooniliselt juuni algul Kagu-Prantsusmaal toimuv kaheksa päevane velotuur on 
peamiseks jõuprooviks enne Tour de France`i. Esimene velotuur toimus 1947. aastal ja kutsuti 
ellu ühe Grenoble ajalehe poolt. Tuuri ajaloo edukaimad ratturid on kolme võiduga Nello 
Lauredi, Luis Ocana, Charly Mottet, Bernard Hinault ja Chris Froome. Sel aastal võidutses 
austraallane Richie Porte. Mis velotuurist käib jutt? 
 

19. See ettevõte on meile ilmselt tuntud peamiselt jõusaali varustuse 
poolest, näiteks nagu trenažöörid, jooksulindid, erinevad 
treeningpingid jms… Samuti toodab küsitav ettevõte lauatennise 
laudasid (millel mängiti näiteks Atlanta olümpiamängudel 1996). 
Milline spordivarustuse tootja? 

 
 
 

20. Mis spordiaasta? 
 Mäesuusatamise MK sarja üldvõidu saavad Annemarie Moser ja Gustav Thöni 
 NBA finaalseerias alistab Golden State Warriors Washingot Bulletsi 
 Superbowli võidab teist korda järjest Pittsburg Steelers 
 Muhammad Ali võidab Manilas peetud poksi raskekaalu tiitliheitluses Joe Frazieri 
 Wimbledonis võidutsevad Arthur Ashe ja Billie Jean King 
 Eesti aasta sportlased Aavo Pikkuus ja Virve Holtsmeier 
  Sünnivad Juan Pablo Montoya, Gary Neville, David Beckham, Markko Märtin, meie 

hulgast lahkuvad Graham Hill. Avery Brundage, Vladimir Kuts 
 
 
 
 
 
 
 



21. 1975 jääb viimaseks eluaastaks ka toona 24-aastasele USA kesk- ja pikamaajooksutalendile, 
kes mõne aastaga võttis enda nimele Ameerika rekordid alates 2000 m kuni 10 000 m 
distantsini. Tema ainsaks tiitlivõistluste medaliks jäi 1971 Pan-Ameerika mängude võit  5000 
meetri jooksus. Müncheni OM-il osales samuti 5000 m jooksus, kus juhtis veel jooksu 
lõpufaasis, paraku lõpusirgel kustus ning jäi esimesena ilma medalita. Montreali olümpial oleks 
mees olnud üks kindlamaid medalinõudlejaid, aga peale NCAA  võistlust, kus osalesid mitmed 
soomlased ning Ameerika tipud eesotsas Frank Shorteriga,  peeti õhtul pidu ning öösel koju 
sõites hukkus spordimees autoõnnetuses. Tema elust ja traagilisest saatusest on vändatud 
kaks Hollywoodi filmi, üks neist ka Eestiski näidatud „Without Limits“ (eesti k pealkiri „Piiritu 
tahe“), lisaks dokumnetaal „Fire on the Track“, kirjutatud mitmeid laule ja tema hukkumiskohta 
kujundatud memoriaal on siiani koht, kus kohalikud sportlased ja spordihuvilised käivad 
legendi meenutamas. Kes on see varalahkunud kergejõustikulegend? 

 
22. Sel aastal oli ameeriklane Paul McBeth võitmas oma kuuendat maailmameistritiitlit, kuid tema 

kaasmaalane James Conrad suutis selle viimasel hetkel nina eest napsata tänu sooritusele, 
mida paljud peavad selle ala ajaloo parimaks ning millele fännid panid kiiresti hüüdnimeks „The 
Holy Shot“. Mis ala maailmameistriks tuli James Conrad? 

 
23. Küsime ühte tennisemaailma spordipaarikest. 

Meespool hoiab hetkel maailma edetabelis 7. 
positsiooni ning mängis sel aastal ka ühes suures 
finaalis ala valitseja vastu. Kokku on ta karjääri 
jooksul võitnud viis ATP tiitlit. Naispool ei jää 
sellest oma nelja võidetud WTA tiitliga küll palju 
maha, aga tema edetabelikoht on alles 50. 
piirimail. Kes on need kaks? 

 
 

 
24. Koos Michael Jordani ning legendaarse 

treeneri Dean Smithiga on sättinud end 
pildile kaks endist NBA tähtmängijat, MJ 
ülikoolikaaslast North Carolina päevilt, 
kellega koos võideti NCAA tiitel aastal 1982. 
Edaspidine karjäär läks neil pisut erinevat 
rada. Vasakpoolne kossumees tuli koos 
Jordaniga 1984 olümpiavõitjaks, hiljem 
mängis 1984-2001 NBA-s, kõige pikemalt 
Seattle klubis, kuid ühtki tiitlit rohkem ei 
võitnud. Huvitava faktina võiks lisaks 
mainida, et ta käis 3 aastat tagasi ühe eriolümpia ürituse raames Eestis, kus osales 
heategevuslikul korvpallimängul. Teine pallvõlur valiti NBA-se juba 1982 drafti avavalikuna 
ning  mängis unelmate liigas 11 hooaega, võites aastatel 1985, 1987 ja 1988 NBA meistritiitli, 
nimetati korra finaalide MVP-ks ning oli 7x all star. Kes on need kaks korvpallilegendi? (1+1p) 

25. Kuulete ühe spordikuulsuse esitatud laulu pealkirjaga ”Lahing Pinoy”. Kes on see sportlane, 
kes laulab? 

 
 



26. Küsime üht järve kaldal laiuvat USA u 372 000 
elanikuga linna, kus on olemas nii NBA, NFL ja MLB 
meeskonnad. Nendest edukaim on NFL-i sats, kes 
võitnud 4 tiitlit, seda enne 1970-t aastat, Superbowlil 
osaletud pole. Ilma tiitliteta pole ka teised major 
sarjade võistkonnad. Linna tuntuimad spordiareenid 
kannavad nime First Energy Stadium. Rocket Mortage 
FieldHouse ning Progressive Field ning  hokimeeskond 
AHL sarjas kannab nime Monsters. Sellest linnast on ka 
meie spordihuvilistel positiivsed mälestused, sest üks 
Eesti sportlane sai just seal karjääri ühe kaalukama võidu fotol oleval Jacobs Pavillion nimelises 
rajatises. Mis linn? 

27.  Šveitsi aasta parimat sportlast valitakse alates 1950. aastast ning 1972. aastast alates valitakse 
nii aasta mees- kui ka naissportlane. Eelmisel aastal valiti eraldi ka Šveitsi viimase 70 aasta 
parim mees- ja naissportlane. Parima meessportlase tiitli pälvis üsna etteaimatavalt Roger 
Federer, kes aga valiti Šveitsi parimaks naissportlaseks? Vahemikus 1988–1995 võitis ta aasta 
naissportlase tiitli viiel korral. 

 
28. 2018. aastal Novi Sadis peetud Euroopa meistrivõistlustel juhtus harukordne lugu, et Eesti 

sportlased said tiitlivõistlustel individuaalse kolmikvõidu, tõsi küll väikese iluveaga, sest 
pronkse anti välja kaks ja kolmanda koha poodiumil sai seista ka venelanna Violetta Kolobova. 
Küsime, et kes eestlastest võitsid ja mis järjekorras medalid said? Palun vormistada vastus 
kujul: kuld..., hõbe..., pronks... Kaks õiget nime õigel medalil annavad 1 punkti. 

 
29. Kui rääkida jalgpalliklubidest ning lennuõnnetustest tuleb 

esimesena meelde Manchester Unitedi katastroof 1958. 
aastast, kui meeskonna lennuk Müncheni libedalt lennurajalt 
välja sõitis. Selles õnnetuses hukkus lõpuks 23 inimest. Võib-
olla natuke vähem tuntud on ühe teise Euroopa jalgpalliklubi 
sarnane tragöödia 1949. aastal, kui Lissabonist kodumaale 
suunduv lennuk maandumisel vastu mäge sõitis. Õnnetuses 
hukkus 22 klubiga seotud inimest, sealhulgas 18 jalgpallurit. 
Õnnetus oli seda õudsem, et tegemist oli suures osas ka riigi 
rahvusmeeskonnaga. Küsitav klubi domineeris kodust liigat 
1940ndatel, olles võitnud viimased 4 meistritiitlit. Millist 
jalgpalliklubi selline tragöödia tabas? 
 

30. Milliste Euroopa naaberriikide esimesed NBA meistrid on Francisco Elson ja D.J. Mbenga? 
Elson võitis oma tiitli San Antonio Spursi ridades 2007 ning Mbenga võidutses LA Lakersiga 
2009. 

 
 
 
 
 



31. Eesti rallisõitjad Ott Tänak ja Marko Märtin on WRC sarjas tänaseks päevaks kahe peale kokku 
võitnud 19 etappi ja on sellega riikide üldarvestuses seitsmendal kohal. Belgia on 16 
etapivõiduga 10. kohal ja nendegi võidud on jagunenud kahe sõitja vahel. Thierry Neuville on 
neist võitnud 15. Kes on Neuville kõrval teine belglane, kes etapi võitnud? 

 
32. Kui paljud olümpiasangarid jäävad meediapilti ka aastakümneid 

pärast sportlaskarjääri lõppu, siis küsitava spordimehega on 
läinud vastupidiselt. Kolm olümpiakulda ja kaks -hõbedat 
võitnud mees on tänapäeval tagasihoidlik kinnisvaraärimees, 
kes sel aastal ühes harvas intervjuus mainis, kuidas tema elu 
muutus, kui ta hakkas igapäevaselt palvetama ja piiblit lugema, 
samuti pidama märkmikku oma vestlustest jumalaga ja seda 
analüüsima. Kes on see süvausklik talimängude võitja? 

 
33. Mis number? 
 Detroit Red Wings on just niipalju kordi saanud pea kohale tõsta 

Stanley karika 
 Bill Russell on võitnud sama palju NBA meistritiitleid 
 Nii mitu olümpiamedalit on võitnud Mark Spitz, Vera Caslavska, Viktor Chukarin, Allyson Felix, 

Ireen Wüst, Matt Biondi, Carl Osbourn ja Emma McKeon 
 Selle numbri all on mänginud George Best (lisaks oma tavapärasele numbrile 7), aga ka Yao 

Ming, Mark Messier, Bob McAdoo ja Detlef Schremp 
 

34. Allpool olev kaunikesti slaavi päritolu nimede jada võiks tänase mängu osavõtjaid juhatada 
ühe 1994. aastal Tallinnas sündinud spordipiigani, kes loetletud noormeestega kõrvuti vägagi 
kõrgel tasemel sporti teinud.  Nimed järgmised: Sergei Muhhin, Yuri Larionov, Alexandr 
Zaboev, Sergei Kulbach ning viimasena Alexander Enbert ja kamba peale võidetud suurimateks 
tiitliteks on olümpiamängude hõbe, EM ja MM pronks.  Kes on Eestiga seotud naissportlane, 
kes on kõikide eelpool mainitud tiitlite võidus osaline? 
 

35. Pildil olev pigem mõne kaubanduskeskuse 
või kõrtsi turvamehega sarnanev 
härrasmees on viimasel aastal pidanud 
täitma ühe väga tuntud spordimehe 
ametikohta ja sellega ka üsna edukalt 
hakkama saanud, muuhulgas veidi aega 
tagasi Eestit külastades.  Mis ametikohta 
antud meesterahvas hetkel peab ning kes 
on see oluliselt kuulsam endine 
sportlane, kelle töökoha on ta mõnevõrra 
segaste asjaolude sunnil pidanud ajutiselt 
üle võtma? NB! Kaheosaline vastus, 1+1 p 
 
 
 



36. Pildil on äsja 19-aastaseks saanud sporditalent, kes 
on oma ala üks suurimaid tulevikulootusi ja sel aastal 
sai noor neiu ka oma esimese kaaluka tiitli. Kes? 

 

 

 
 
 
 
 
 
37. Ka sellel pildil on oma ala üks suurim noor 
staar. Samuti käesoleval aastal 19-aastaseks 

saanud Austraalias sündinud ema poolt Prantsuse ja isa poolt Zimbabwe päritolu multitalent 
võitis 2021. aastal oma esimesed juunioride tiitlivõistluste kuldmedalid Tallinnast ja Nairobist, 
kusjuures mõlemal võistlusel näidatud tulemused olid paremad, kui samal alal Tokyo OM-l 
kulla saanud Jamaika sportlasel. Kes on pildil? 

 
38. Kui eelmine noor spordistaar Tokyo OM-le ei jõudnudki, siis 19-aastane Lõuna-Sudaani 

päritolu USA keskmaajooksutalent võitis Tokyos suisa 2 kuldmedalit, kõigepealt oma 
lemmikalal 800 m jooksus ning ka 4 x 400 m teatejooksus kõrvuti viiendatel mängudel 
osalenud Allyson Felixiga. Kes on see andekas jooksja? Õige vastuse jaoks ei ole ülearu palju 
pastakat vaja kulutada. 
 

39. 18-aastane Hiina päritolu sporditalent Eileen Gu esindab samuti USA-d ning sai sel aastal oma 
karjääri esimesed MM tiitlid, lisaks tuli kaks võitu ka oma ala ühelt mainekalt võistluselt. Tema 
üheks konkurendiks on ka 19-aastane eestlanna. Mis spordialaga tegeleb preili Gu? 
 

40. Käesolev aasta oli läbimurdeks ka 19-aastasele Eesti kossupiigale, kes tuli sel aastal Eesti 
meistriks, valiti ka finaalseeria 
MVP-ks. Treenerist ema 
juhendamisel sirgunud 
tütarlaps sõlmis käesoleval 
aasta NCAA lepingu Arizona 
ülikooliga ning hiljuti tegi ka 
„metskasside“ ridades ka 
eduka debüüdi 6000 
pealtvaataja ees. Arizona 
kodulehel on ta oma 
lemmikute hulka pannud kolm 
asja: kitarr, seriaalid ja Hiina 
toit. Ka Eesti koondise uks on avanenud juba mõnda aega tagasi ning lisaks tavakorvpallile 
osales neiu samuti 3x3 korvpalli olümpia valikturniiril.  
Kes on see talendikas Eesti korvpallur? 
 
 



41. Mis spordiala harrastajate sõnavarasse kuulub termin „kinnine muna“ ning mida see 
tähendab? Ka üks Eesti sportlane on sellega olulisel võistlusel hakkama saanud. 

 

42. See 188 eKr Rhodosel sündinud mees võitis neljadel järjestikustel antiikolümpiamängudel kõik 
staadionijooksu, diaulose ja hopliidijooksu alad ning oli 12 tiitliga antiikolümpiamängude 
ajaloo edukaim sportlane. Üks tema kuulus nimekaim elas mõni sajand varem, kuid pole 
ajalukku läinud sportlasena. Küll aga sai palju kajastust teda kehastanud Gerald Butleri 
treeningrežiim, mis inspireeris jõusaalientusiaste üle maailma. Mehe teine tuntum nimekaim 
tegi spordivallas mehetegusid 20. sajandi esimeses pooles. Mis on nende meeste ühine nimi? 

 

43. Sel suvel  36-aastaseks saanud Harkovis sündinud juudi 
päritolu kaunis piiga, kel nimeks Anna Ušenina väisas sel 
suvel aukülalisena üht Saaremaal teist aastat järjest 
peetud võistlust. Küsitav on 2016. aasta Euroopa 
meister ning ka maailmameister mõni aasta varasemast 
ajast. Mis spordialaga pildi olev naisterahvas tegeleb? 

 

 
 

44. Spordimälumängude küsimuste sagedaseks subjektiks on olnud Ungari kunagine imeujuja 
Tamas Darnyi, kes võitis kahtedel olümpiamängudel järjest mõlemal individuaalse 
kompleksujumise distantsil (200m ja 400m) kuldmedali. Kes ujujatest on aga sarnaselt 
Darnyile sellel sajandil sama saavutusega hakkama saanud? Michael Phelps siinkohal arvesse 
ei lähe, temal on edukaimana kompleksujumises ette näidata 5 olümpiakulda. 

 
45. Fotol olev härrasmees on tulnud 
korvpallurina Euroliiga meistriks aastal 1979, 
kuid laiema tuntuse on saanud, kui üks 
Euroopa kaalukaimate saavutustega 
korvpallitreener. Tänavu sai küsitav 72-
aastaselt Serbia koondise peatreeneriks. 
Varasemalt on ta juhendanud mitut 
rahvuskoondist, tulnud Saksamaaga Euroopa 
meistriks 1993 ning  (FR) Jugoslaavia 
koondisega MM-kullale 2002 ja EM-kullale 
2001, võitnud Anadolu Efes meeskonnaga 
Euroliiga 2003. Tema CV-sse mahuvad veel 

klubid FC Barcelona, Köln RheinEnergie, Alba Berlin, Rooma Lottomatica, Moskva Dünamo jt. 
Girona klubiga käis aastal 2007 Eurocup sarja raames ka Kalevi spordihallis Kalev/ Cramo vastu 
mängimas ning nii klubis, kui koondistega on saatus teda vastamise viinud veel nii mõnegi 
eestlasega. Kes? 
 



 
46. Piltidel on Tokyo olümpiavõitja 400 m vabalt distantsil ning WTA esikümne mängija. Mõlemad 

sportlased esindavad sama riiki. Ujumise olümpiavõite on sinna läinud varemgi, kuid maailma 
tennise teravaimas tipus pole selle riigi mängijaid varem kohatud (üks meestennisist on 
tipphetkel jõudnud küll maailma 42. kohale, kuid ühtki ATP turniirivõitu tal pole). Mis riik? 
 

47. Üks oktoobri algul lõppenud saalijalgpalli maailmameistrivõistluste staaridest oli väravavaht 
Leo Higuita. Ta aitas oma riigi koondisel esmakordselt poolfinaali jõuda, kuid medalist jäi ta 
seekord napilt ilma. Poolfinaalis kaotati penaltitega hilisemale võitjale Portugalile, 
pronksimängus jäädi aga 2:4 alla Brasiiliale. Mis koondise väravavaht on Rio de Janeiros 
sündinud Leo Higuita? Ta on valitud viiel aastal maailma parimaks väravavahiks ning on 
võitnud koduklubiga kaks UEFA Futsali Meistrite Liiga tiitlit. Lisaks tõrjeoskustele on mees 
tuntud ka hea jalaga mängu poolest ning on koondise eest löönud mitukümmend väravat. 
Selle riigi tavajalgpalli koondise treenerite pingil on istunud ka üks eestlane ja üks kunagine 
Eesti koondise peatreener. 
 

48. Eesti-Läti ühises võrkpalli Balti liigas on peaaegu alati võidutsenud Eesti klubi. Ainus kord kui 
võitis meie lõunanaabrite klubi, leidis see aset liiga debüüthooajal 2005/2006. Milline Läti 
võrkpalliklubi on võitnud Balti liiga? 
 

 
49. Piltidel on 2 venda, sünniaastateks 
on neil 1900 ja 1898). Tippsporti nad 
teinud pole, kuid olid kogu elu spordiga 
väga lähedalt seotud. Vendadest tehtud 
tõsielul põhinevat kaheosalist 
mängufilmi „Rivals forever“ näitas mõni 
aasta tagasi ka meie rahvusringhääling. 
Mis on vendade perenimi? 
 

 

50. Kuulete Planet Funki lugu “Chase the Sun”. Seda muusikapala peetakse ühe spordiala 
mitteametlikuks hümniks/tunnuslooks. Millise spordiala? 

 

 

 



51. Tre raadio stuudios on fotole jäädvustatud üks endine 
tippsportlane, kes on sidunud oma elu ja tänase töö 
Eestiga. Tema sportlastee algas USA-s, kus ülikoolisporti 
tegi koos ühe tulevase maailmastaariga, hiljem on elu teda 
viinud nii Austriasse, Poola, Soome, Rootsi ning mõistagi 
ka Eestisse, siinsed olulisemad tipphetked on pärit 
aastatest 2005 ja 2006. See endine spordimees on meie 
ühiskonda kenasti adapteerunud ja õppinud ära heal 
tasemel eesti keele. Tema peamiseks missiooniks on 
aidata siinseid noorsportlasi ning tema loodud on 
populaarne interneti treeningkeskkond T4G. Isa 
lemmikalaga tegeleb ka tütar Kayla. Kes?   

 
52. Marokolane Soufiane El Bakkali rikkus Tokyo olümpial keenialaste võitude ahela meeste 3000 

m takistusjooksus. Kes oli enne El Bakkali viimane sel alal olümpiavõitjaks tulnud mitte 
Keenia kodakondne ning millisel olümpial see juhtus? (1+1p) See oli ka seni viimane kord, kui 
ühtegi keenialast isegi poodiumile ei mahtunud. 

 
53.  See kuulus suusahüppemägi sai oma tänapäevase välimuse aastaks 2003, autoriks tuntud 

Iraagi-Briti päritolu arhitekt Zaha Hadid. Milline suusahüppemägi? 
 
 

 

 

 

 

 

 

54. Tallinna 1980. aasta olümpiapurjeregatil oli kavas kuus erinavat paadiklassi. Ainsa riigina võitis 
kaks kuldmedalit Brasiilia. Millistes paadiklassides kullad võideti? 

 

55.  

Küsime 1950. aastal Baltimore´s asutatud sporditarvete firmat, mille osalist logo 
näete ning on enim tuntud mäesuusatamise, lumelaua, ujumise ning tennise 

ja teiste reketispordi alade varustuse tootjana. Ettevõtte kuulsate klientide 
hulka kuuluvad näiteks mäesuusatajad: Alexis Pinturault, Lara Gut, Ted Ligety, 
Anna Fenninger, tennisistid Marian Cilic, Fernando Verdasco, Andy Murray, 

Alexader Zverev, Ashleigh Barty, aga ka mineviku kuulsused nagu Steffi Graf, Andre 
Agassi ja John McEnroe. Selle brändiga sama hüüdnime kandis ka üks supermodell, kelle 
hiilgeajad jäid paarikümne aasta tagusesse aega. Mis tootja/kaubamärk? 

 
 
 
 



56. Piltidel on kaks sama spordiala tähte. 
Esimene neist tänapäeva tegija, teine ammuste 
aegade kuulsus eelmise sajandi keskpaigast. 
Mõlemal on teatud seosed ka Eestiga, 
vasakpoolne mees on koos eestlastega nii 
mõnegi olulise medali võitnud ja  paremal pool 
olev härra on spordikarjäärist kaks hooaega 
veetnud Eestis. Nende sünnilinnu lahutab 
linnulennult 41 km ja mõlemad kannavad ka 
sama perekonnanime, mis nimi? 
 
 

57. Küsitaval spordiala MM toimub sel aastal 23.–29. novembril Houstonis ning seal jagatakse 
medaleid viies erinevas võistluskategoorias. Lisaks korraldatakse paarisnumbriga lõppevatel 
aastatel eraldi koondiste MM-i, kus jagub medaleid nii meeste- kui ka naistekoondistele. Ajast, 
mil eurooplane sel alal viimati maailmameistriks tuli, on tänaseks möödas juba 18 aastat. 
2003. aastal triumfeeris austerlane Werner Schlager. Mis spordiala? 
 
 

58. . Kahtlemata on tegemist ühe spordiajaloo kuulsaima 
fotoga. Küsime lihtsalt, millisel MM-finaalturniiril 
see on tehtud? (Aasta ja toimumiskoht) 

 
 
 
 
 
 
 

59. USA sprinter Fred Kerley saavutas Tokyo OM-l 100 m 
jooksus mõnevõrra üllatuslikult hõbmedali 
tulemusega 9,84. Veel kuuluvad tema saavutuste 
hulka MM kuld ja hõbe teatejooksudes ning individuaalne pronks. Sel aastal sai mees aga 
Teemantliiga võisttlustel hakkama millegi enneolematuga, mis isegi Usain Boltile on jäänud 
kättesaamatuks. Millest täpsemalt jutt? Õige vastus koosneb rohkem, kui ühest 
komponendist. 

60. Millise spordiauahinnaga poseerib 
Roger Federer? Ta on selle auhinnaga 
pärjatud rekordilised kuus korda. 

 
 
 
 

 

 



61. Pildil olev 7465 iste- ja 7000 seisukohaga 
staadion on koduks sama linna nime kandvale 
jalgpallimeeskonnale, kes võitnud kolmel korral 
(2007, 2013 ja 2016) oma riigi karika ja 
mänginud aastast 1999 pea järjepidevalt riigi 
meistriliigas vaid üheaastase erandiga. Klubi 
värvides on väljakul käinud ka Indrek Zelinski ja 
Marko Kristal. Samas spordikompleksis on 
peetud kahel erineval spordialal 6x MM-i 
(viimati 2017) ning see peaks olema telepildist 
tuttav enamusele Eesti spordisõpradele. Mis 
linnas antud spordirajatis asub? 
 
62. Luksemburgi esimeseks ja seni ainsaks olümpiavõitjaks peetakse tavaliselt 1952. aastal 

Helsingis 1500 m jooksu võitnud Josy Bartheli. 1900. aastal võitis olümpiakulla prantslaseks 
peetud Michel Théato, kelle Luksemburgi päritolu avastati alles 20. sajandi lõpul. Luksemburg 
esitas ROK-ile 2004. aastal ametliku taotluse kuld neile omistada, kuid see lükati tagasi. Tänase 
seisuga aga tunnustab ROK-i kodulehekülg Théatot Luksemburgi esindajana. Millisel 
kergejõustiku distsipliinil tuli Michel Théato ilmselt Luksemburgi esimeseks 
olümpiavõitjaks? 
 

63.  Millised NHL-i igipõlised rivaalid kohtuvad omavahel Battle of Alberta nime kandvas derbis? 
 

64. Mäesuusatamise MK sarja hakati pidama aastast 1967 Prantsuse ajakirjaniku Serge Langi 
eestvedamisel ning esimesed sarja üldvõitjad olid toonased staarid Jean-Claude Killy ja Nancy 
Greene. Üldarvestuse võite on siiani jagunud 15 riigi sportlastele. Kes on aga tänaseks 
edukaimad ja enamate hooaegade üldarvestuse suure kristallgloobuse võitjad nii meeste, 
kui naiste arvestuses, vastavalt 8 ja 6 sarja üldvõiduga.  Vihjetena võiks öelda, et mõlemad on 
samast riigist, mõlemal on 3 olümpiamedalit, üks neist on kaugete aegade legend, kuid teine 
üsna hiljuti karjääri lõpetanud tegija. 

 
65. Piltidel näete pisut ebatavalist kiivrit. Küsime, et mis spordiala varustusse selline kiiver 

kuulub? Ala ajalugu ulatub aastasse 1863, kuid ametlikke tipptulemusi hakati fikseerima alates 
1930 ning esimene maailma tipptulemus püstitati Gustav Lantscheri poolt. Selle spordiala 
tipud on enamasti pärit Kesk-Euroopast, aga edukad on olnud ka USA ja Kanada sportlased. 
Naiste seas on olnud maailma esinumber ka üks meie põhjanaaber (Tarja Mulari) ning eelmise 
sajandi lõpukümnendil tegeles alaga üsna kõval rahvusvahelisel tasemel ka üks Eesti sportlane. 

 



66. Käimas on 1987 aasta Canada Cupi finaalseeria Kanada vs NSVL. Wayne Gretzky kirjutab selle 
kohta oma raamatus järgmiselt: “Minu vana sõpra Tretjakki küll enam ei olnud, aga häid mehi 
oli neil küllaga. Neil oli fantastiline kaitsja ……………. ja suur tsenter Igor Larionov, kes mõlemad 
tulid hiljem NHLi.” Käes olid otsustava mängu otsustavd hetked ja Gretzky jätkab: “Siis 
märkasin midagi. Esimest korda nende finaalmängude jooksul ei näinud ma enda vastas 
……………….. Teda polnud üldse platsilgi. Tema asemel valvas mind 21-aastane Igor Kravtšuk. 
Ma ei oska tänase päevani arvata, miks nad nõnda otsustasid.” Kelle nimi sobib punktiirile? 
 

67. Üks viimase kahe Riigikogu koosseisu liige ja oma erakonna aseesimees mängib päris korralikul 
tasemel tennist, ta tuli käesoleval aastal Läänemaa meistriks 40+ vanuseklassis ning võitis koos 
Kristen Michaliga Tallinnas peetud kuulsuste turniiri tenniseliidu ametnike ja 
olümpiakuulsuste ees. Kes see poliitikust tenniseäss on? 

68. Venelasest jäähoki superstaar Aleksander Ovetškin veel olümpiavõitaks tulnud ei ole. Võimalus 
selleks avaneb tal ilmselt mõne kuu pärast algaval Pekingi taliolümpial. Küll aga on tema emal, 
Tatajana Ovetškinal ette näidata kaks olümpiakulda aastatest 1976 ja 1980. Millisel spordialal 
Tatjana Ovetškina olümpiavõitjaks on tulnud? 

 

 
69. Et mäng on peaaegu läbi saanud, siis lubame endale korraks  
hea maitse piirist pisut kõrvale kalduda. Enam. kui kümne aasta 
tagusest Playboy´st laenatud pildil poseerib Eesti kolmekordne 
olümpialane (sünd. 1983), kes tegutseb oma lemmikala juures 
treenerina ja spordiklubi juhatuse liikmena.  Neile, kes Eesti 
naissportlasi selliste piltide põhjal tuvastada ei oska on 
loodetavasti kasu teadmisest, et küsitavaga sisuliselt sama 
perenime (Eesti k. küll ühetäheline erinevus, rahvusvaheline 
kirjapilt sama) kannab üks 1990-test tuntud lähiriigist pärit 
kergeatleet, kelle saavutuste hulka kuuluvad pronks 1992 ja hõbe 
1996 olümpialt ning EM kuld ning hõbe ja MM-lt 2 hõbedat ja 
pronks ja lisaks mitu sisevõistluste medalit ühelt väljakualalt. Mis 
perenimi? 
 

 

70. Nähtav foto on tehtud 20. 
sajandi esimesel kümnendil 
Sillamäel kohalikust 
kurnimängugängist. 
Prominentsuselt teine isik 
pildil on ilmselt kunstnik 
Nikolai Dubovski, kuid valge 
habemik foto keskel on 
esimene Nobeli preemia 
võitnud venelane. Kes oli 
see maailmakuulus 
teadlane ja kurnimängu 
entusiast (1849–1936)? 

 
 


