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1. Pildil keskel on teistest tumedam mees, kelle mänguoskusi 

on Moskva CSKA ja Venemaa koondise mängujuht John 

Robert Holden kirjeldanud järgnevalt: „Ta mängib sama kohta, 

mis minagi, ja ma pean tema mängujuhioskusi kiitma. Ta võib 

väga osavalt ja täpselt sööta, ilma et ta meeskonnakaaslase 

poole vaataks.” Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spordiregistri andmetel resideerub tänases mängupaigas Jüri alevikus kenake hulk 

spordiklubisid. Üks tuntumaid neist on loodud aastal 2004 ja korraldab samast aastast klubiga 

samanimelist võistlussarja, mille peasponsor on Swedbank (varem Hansapank). Võistlussarja 

etappe on peetud üle Eesti, käesoleva aasta osavõistlused toimuvad näiteks Ardu, Väätsa, Elva ja 

Tabasalu kandis. Võistlused on olnud väga populaarsed, mullu oli igal etapil ca 700-800 osalejat. 

Nimetage spordiklubi / võistlussari! 

 

3. See aastatel 1962-70 Saksamaa jalgpallikoondise kaptenipaela kandnud mees on ainus, kes 

löönud vähemalt kaks väravat neljal MM-finaalturniiril järjest. Ta mängis neljal MM-

finaalturniiril (samadel mis Pele) ning on läbi aegade MM-finaalturniiridel mängitud minutite ja 

mängude arvult Paolo Maldini ning Lothar Matthäusi järel kolmas mees. Klubijalgpalli mängis 

see üldse esimesena (1960) Saksamaa parimaks jalgpalluriks valitud ning hiljem veel kahel korral 

(1964, 1970) sama tiitli pälvinud pallur kogu karjääri vältel Hamburgis, lüües klubi eest 476 

mängus 404 väravat. Kes?   

 

4. Kõrvalolevalt logolt on puudu nii selle alumine kui ülemine osa. 

Ülemine osa sisaldab muuhulgas palli, alumine aga ühe mehe 

perekonnanime, mida soovime teada. Too mees pani aastal 1872 

Viinis aluse tänaseks ca 14 miljardi dollarilise aastakäibega 

ettevõttele, millel on praeguseks üle maailma umbes 1500 kontorit ja 60 000 töötajat. Milline 

nimi? 

 

5. Näete vasakpoolsel pildil ühes Eesti linnas asuvat skulptuuri, kus kujutatakse kunagist 

spordikuulsust, kelle nimeline spordiklubi linnas tegutseb ja kelle mälestusvõistlusi linnas 

korraldatakse. Millises linnas see pronkskuju asub ja kes on see sportlane? Et linna oleks kergem 

ära tunda, näete kõrval ka selle ca 16 000 elanikuga linna lippu ja vappi. 
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6. Selle aastal 1992 kriketi maailmameistriks tulnud koondise jaoks olid viimased kriketi MM-

võistlused (2007 Jamaical) väga õnnetud. Kõigepealt kaotati Briti Lääne-Indiale, seejärel nõrgale 

Iirimaa koondisele. Väidetavalt olid kaotuste põhjuseks kihlveod, sest koondise mängijad olnud 

platsil suisa purjus. Turniiri lõpul aga leiti oma hotellitoast vere- ja okseloigust surnuna 

meeskonna peatreener Bob Woolmer, kelle surma võimalikud versioonid (sh tapmine) pälvisid 

hiljem maailmas palju kõneainet. Millise riigi koondisega see juhtus? 

 

7. See neljadel olümpiamängudel võistelnud ujuja oli mullu Pekingis USA ujumiskoondise 

kapten. Võites Atlantas 14-aastasena kaks individuaalset medalit rinnuliujumises ja teatekulla, 

jõudis ta esimese individuaalse olümpiakullani kaheksa aastat hiljem Ateenas. Pekingi 

olümpiamängude eel pälvis tähelepanu fotodega, kus poseeris alasti protestiks karusnahkade 

kandmise vastu (näete kõrval stiilinäidet). Kes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Milline number? 

 

 Selle numbri all mängis viimasel jalgpalli EM-finaalturniiril UEFA poolt turniiri 

parimaks valitud hispaanlane Xavi; 

 Kobe Bryant viskas selle numbriga särgis Los Angeles Lakersi eest mängides Toronto 

Raptorsi vastu 81 punkti mängus; 

 Mika Häkkinen tuli selle numbriga autol esimest korda maailmameistriks (1998); 

 NHL-is on kõige tuntumaks selle numbriga mänguvormi kandvaks mängijaks 

Washington Capitalsi ründemängija Aleksandr Ovetśkin.  

 

9. See kergejõustiklane võistles aastatel 1984-1996 neljadel järjestikustel olümpiamängudel, kus 

tema parimaks tulemuseks jäi 11. koht (1992 Barcelonas). Seejuures puudub tal tulemus oma 

esimeselt olümpialt Los Angeleses, sest ta jäi seal vahele nandrolooniga ja diskvalifitseeriti. 

Samuti võistles ta viitel esimestel maailmameistrivõistlustel (1983-95), kuid ei pääsenud 

kvalifikatsioonist kunagi edasi finaalvõistlusele. Ometigi on ta meile tuntud. Kes? 

 

10. Näete üht sümbolit ja kuulete pillilugu Eesti biitpiraatidelt. 

Leidke ühine nimetaja! 
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11. See jalgpallikoondis on korra võitnud Aasia Rahvuste Karika (1964), tulnud kaks korda 

teiseks (1956, 1960) ning korra kolmandaks (1968). Samas on nende saavutuste kordamine 

lähitulevikus suhteliselt ebatõenäoline. Ühe korra (1970) on pääsetud ka MM-finaalturniirile, kus 

mängiti välja kaks viiki ja kaotus, seejuures viigistati hilisema finalisti Itaaliaga. Koondis on 

kolmel korral mänginud ka Eesti vastu, kõik mängud võitnud ja löönud 12 vastuseta väravat. 

Milline riik / koondis? 

 

12. Eik Sagen on tuntud mälumängur. Millisel spordialal on aga maailmas üheks tituleeritumaks 

naiseks norralanna Anette Sagen? Tema nimele on kuulunud naiste maailmarekord, lisaks on ta 

võitnud aastatel 2005-2009 viiel korral järjest naiste selle spordiala esinduslikema rahvusvahelise 

karikasarja.  

 

13. Kuni aastani 2004 toodeti Eestis suhteliselt edukalt selle toote mudelit MAXX. Seejärel on 

ainsaks Eestis toodetavaks kaubamärgiks olnud Frontier, mida toodetakse olümpiapurjetaja Imre 

Taveteri poolt juhitavas samanimelises firmas. Frontier on kasutust leidnud ning rahvusvahelist 

eetriaega saanud ka selle spordiala maailmameistrivõistlustel, kus vastavaid tooteid kasutatakse. 

Millisest tootest on jutt? 

 

14. Euroopa vanimat järjepidevalt toimunud maratoni joostakse alates aastast 1924 iga aasta 

oktoobri esimesel pühapäeval. Maraton toimub oma riigi suuruselt teises linnas, mis aastal 2013 

kannab Euroopa Kultuuripealinna tiitlit ja kus on muuhulgas sündinud näiteks tennisist Martina 

Hingis. Näete selle linna vappi (väidetavalt vanimat linnavappi Euroopas), vapile pühendatud 

ausammast ning linnas asuvat Püha Elizabethi katedraali - oma riigi suurimat kirikut. Milline linn 

/ maraton? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kui reeglina süütavad olümpiatule olümpiasangarid, siis juuresoleval pildil on viimane selline 

olümpiatule süütaja, kes ise pole kunagi olümpiamängudel võistelnud. Kes on pildil (kõnelemas 

Maailma Majandusfoorumil Davosis tänavu jaanuaris)? 
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16. See 25 korda oma maa meistriks tulnud jalgpalliklubi pääses hooajal 2006/07 oma riigist läbi 

aegade esimese klubina UEFA Meistrite Liiga alagrupiturniirile. Klubi on oma nime saanud XIX 

sajandi teise poole vabadusvõitleja ja revolutsionääri järgi, keda tänapäeval peetakse klubi 

asukohariigis rahvuskangelaseks. 1872 võtsid türklased ta vahi alla ja poosid aasta hiljem 

avalikult üles. Talle on püstitatud arvukalt monumente (sh poomiskohas) ja lisaks küsitavale 

jalgpalliklubile on tema järgi nime saanud ka riigi suurim staadion, kus on EM-valikmängu 

pidanud ka Eesti jalgpallikoondis. Milline jalgpalliklubi? 

 

17. Kõigi aegade esimene vormel-1 sarja Grand Prix 13. mail 1950 Silverstone´is lõppes ühe 

meeskonna sõitjate kolmikvõiduga. Võidutses tuntud autotootja, mille vormelil sõitnud piloodid 

võitsid ühtlasi kaks esimest individuaalset MM-tiitlit (1950, 1951) ja finiśeerisid esimesena 

kümnel GP-sõidul. Viimati oldi stardis aastal 1985. Autotootja mudelitest on praegu tootmises 

näiteks Brera ja Spider, ajaloost meenuvad Dauphine, Montreal, Arna jt. Nimetage see autotootja, 

kelle võitudega algab vormel-1 ajalugu!   

 

18. Juhtivaks omataoliseks peetakse praegu tśehhi Vasik Rajlich´i ja ameeriklase Larry Kaufmani 

poolt välja töötatut, mis kannab nime Rybka. Kes Rybkani ei küüni, võivad samaks otstarbeks 

kasutada ka näiteks tooteid nimedega Gandalf, Hiarcs, Naum, Schredder, Zappa jne. Millest on 

jutt? 

 

19. Julian Semjonovi raamatust „Seitseteist kevadist hetke“ tulenevalt oli Stirlitz oma parteilise 

iseloomustuse kohaselt tulnud küsitaval spordialal Berliini meistriks. Selle spordiala 

harrastamisest Eestis pärinevad vastava alaliidu andmetel esimesed tõendid aastast 1895. 

Spordiala sünniks siin loetakse aga alles aastat 1913 ja Eesti meistrivõistlusi peetakse alates 

aastast 1920. Eesti meistrite rea avavad Ernst Turmann, Ilse Hesse, John Dollar, Wilhelm von 

Meyendorff ja Elsa Tofer. Milline spordiala?  

 

20. Vaid neli riiki on Vasaloppeti maratonil saanud võidurõõmu maitsta rohkem kui ühel korral: 

Rootsi suusatajad on võitnud üle 70 korra, Norra suusatajad kolmel ning Soome ja veel üks riik 

kahel korral. Tollele neljandale riigile võidu toonud suusamehi näete piltidel. Vasakpoolne mees 

võitis Vasaloppeti aastal 1980, kuid on suusamaailmas praegu ilmselt pigem põlatud kui austatud. 

Parempoolse mehe võit pärineb aastast 1997 ning teda on sõitmas (ja võitmas) näinud ka Eesti 

suusapublik. Kes on need suusamehed?    
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21. Björn Daehlie pole ainus erruläinud suusasportlane, kes on tänaseks kanda 

kinnitanud rõivaäris. Kõrval näete brändi logo, mis kannab viiekordse olümpiamedalisti 

(1 kuld, 3 hõbedat, 1 pronks aastatest 1994-2002) perekonnanime. Selle brändi tooteid on 

võimalik soetada ka Eestist, edasimüüjaks on näiteks SiljaSport. Milline bränd? 

 

22. Kuidas nimetatakse sumovööd, mida rikishi maadluse ajal ringis kannab? Üks suurem selline 

maailmas oli oktoobris 2008 toimunud sumo MM-võistluste ajaks tõmmatud ümber Rakveres 

asuva tarva kuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Melbourne Tigers´is mänginud Martin Müürsepp oli alles teine 

Austraalia korvpalliliigas pallinud eurooplane. Esimesena sai 

sellega hakkama pildil olev mees, kelle palkas aastal 1993 

vastmoodustatud Townsville Suns (praegune Crocodiles). Praegu 

juhendab mees korvpalliklubi, mis on tulnud kolmel korral oma 

riigi meistriks. Kes on pildil ja millist klubi juhendab mees 

praegu? 

 

24. Piltidel on õde (sündinud 1976) ja vend (sündinud 1981). Nimetage nende ühine 

perekonnanimi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Kuulete Leedsist pärit ansamblit, mis võttis omale nime Leeds Unitedi kunagise kaitsja Lucas 

Radebe endise koduklubi järgi. Klubi on ühtlasi Radebe kodumaa, järgmiste jalgpalli MM-

võistluste korraldaja Lõuna-Aafrika Vabariigi üks edukaimaid jalgpalliklubisid. Milline 

ansambel?  
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26. Pildil on Stanley karikavõitja aastast 2008 ja ühtlasi Stanley 

karikasarja väärtuslikem mängija mullu. Viimase tiitli pälvis ta üldse 

teise eurooplasena ajaloos. Hokimehega sama perekonnanime kannavad 

tema kaasmaalasest jalgpallur, kes mängis suure osa oma karjäärist 

Belgias (RSC Charleroi, RSC Anderlecht), kus ta valiti ka aastatel 1993 

ja 1997 sealse liiga parimaks, ning samuti Eesti ajaloo uurijana tuntuks 

saanud Soome ajaloolane, kelle tuntuim teos Eestis on ilmselt “Jüri 

Vilmsi surm”, mille on eesti keelde tõlkinud mälumängur Erkki 

Bahovski. Kes on pildil? 

 

 

 

 

 

 

27. Selle naissportlase isa Aleksandr oli tunnustatud jalgrattatreener, 

ema Galina tuli aga Erika Salumäe konkurendina kuuekordseks 

maailmameistriks. Ka küsitava vend Nikolai on rattasportlane, 

Atlanta olümpiamängude hõbemedalivõitja meeskondlikus 

jälitussõidus. Kes on pildil? 

 

 

 

 

 

28. Tänu rahakoti paksusele viimasel kümnendil Euroopa klubijalgpalli ladvikusse tõusnud 

Londoni Chelsea jalgpalliklubis on Roman Abramovitśi ja kõikvõimalike muude asjapulkade 

kõrval oluline roll ka klubi presidendil - mehel, kes aastatel 1969-1982 pidas samas klubis 

direktori ametit, kuid on eelkõige tuntud filmimaailmast, kust tal on arvukate muude auhindade 

kõrval ette näidata Oscar aastast 1982. Kes on Chelsea vutiklubi president (valitud sellele 

ametipostile eluks ajaks)? 

 

29. Snuukerimängu alguses on laual 22 palli, millest 15 on punased ja ülejäänud seitset erinevat 

värvi. Kõige väärtuslikum on musta palli aukulöömine, mille eest on ette nähtud 7 punkti. Millist 

värvi pall on väärtuselt teine ehk millise värvi aukulöömise eest saab 6 punkti? Kui nimetate 

väärtuselt kolmanda värvi, saate tänases mälumängus ühe punkti. 

 

30. Nähtavad lipp ja vapp kuuluvad Fraseri jõe ääres asuvale linnale, mis sai oma nime koos 

James Cookiga tolle teisel ja kolmandal ümbermaailmareisil seilanud Briti Kuningliku Mereväe 

ohvitseri järgi. Aastal 1986 toimus linnas Maailmanäitus (EXPO), aastal 1990 leidsid seal aset 

esimesed omasooiharate maailmamängud (Gay Games) väljaspool USA-d ja tänavu kogunevad 

sinna maailma sportlikumad politseinikud ja tuletõrjujad (World Police and Fire Games). 

Linnaga seonduvad muuhulgas ka jalgpallitreener Teitur Thordarson ning sportlikud olendid 

nimedega Sumi, Miga, Quatchi ja Mukmuk.  Milline linn? 
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31. Soome võitis esimestel kergejõustiku MM-võistlustel (Helsingi 1983) koduareenilt kolm 

medalit. Arto Bryggare sai 110 meetri tõkkejooksus hõbe- ja Martti Vainio 5000 meetri jooksus 

pronksmedali. Kes tuli aga esimese soomlasena kergejõustiku maailmameistriks? 

 

32. Pekingi olümpiamängude medalid olid põhiosas esmakordselt olümpiaajaloos valmistatud 

materjalist, mida on Hiinas läbi aegade ülimalt väärtuslikuks peetud. Sellest peaaegu 

purunematust materjalist valmistatud esemeid hinnati väga kõrgelt juba iidses Hiinas, neid usuti 

sisaldavat maagiat ja ravivõimeid. Materjali peamised müügikeskused maailmas ongi Kanton, 

Hongkong ja Peking. Olümpiamedalite valmistamisel kombineeriti seda vastavalt kulla, hõbeda 

ja pronksiga. Milline materjal? 

 

33. Nõukogude Liidu sportlased osalesid esmakordselt olümpiamängudel Helsingis aastal 1952. 

Seejuures võeti kohe osa kõikidest aladest peale ühe. Too küsitav ala jäigi pikaks ajaks sisuliselt 

ainsaks suvemängude alaks, kus nõukogudemaalasi olümpial võistlemas ei näinud (vahepeal 

lisandus sellele ka jalgpall, kui ei pääsetud edasi kvalifikatsiooniturniirilt). Spordiala 

rahvusvahelise föderatsiooni liikmeks sai Nõukogude Liit alles aastal 1970 ja olümpiamängudest 

võeti esmakordselt osa koduses Moskvas. Moskvast saadi sellelt spordialalt ka kaks 

pronksmedalit, kuid pärast seda pole ei Nõukogude Liit ega ükski tema koosseisus olnud 

liiduvabariik iseseisvana enam sel alal olümpiamedalini jõudnud. Milline olümpiaala? 

 

34. Pildil olev võidusõitja võitis aastatel 2001 ja 2002 “Indianapolis 

500” võidukihutamise ning lõpetas aastatel 2002 ja 2008 IndyCar sarja 

teise kohaga, kuid autospordivõhikutele sai USA-s tuntuks aastal 2007, 

kui võitis “Spice Girl” Mel B ees sealse versiooni saatest “Tantsud 

tähtedega”. Spordivälist meedia tähelepanu pälvis ta ka mullu, kui pidi 

raudus käte ja ahelais jalgadega aru andma Miami kohtus, kus teda 

süüdistati maksupettustes. Seejuures ei ole mees üldse ühendriiklane. 

Kes? 

 

 

 

 

 

 

35. See Kanadast pärit sportmäng on suhteliselt sarnane jäähokiga, kuid litrit asendab 

mänguvahendina kummirõngas ning mängijateks on enamikus naised. Milline mäng? 
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36. See Eesti kodanikust suveolümpiamängude medalimees on saavutanud Leningradi 

meeskonna koosseisus NSVL meistrivõistluste pronksmedali 4x10 kilomeetri teatesuusatamises. 

Pärast sportlaskarjääri lõppu sai temast Leningradi oblasti Dünamo suusatreener, hiljem 

laskesuusatajate vanemtreener. Tema naine Anna on aga murdmaasuusatamises koguni 

seitsmekordne Nõukogude Liidu meister. Kes? 

 

37. Kapsaitsiin on alkaloid, mis annab tśillipiprale terava maitse ja tapab eesnäärmevähi rakke. 

Seega ei tohiks selle alkaloidi tarvitamises olla midagi taunitavat, kuid ometi võeti Pekingi 

olümpiamängudel dopinguküttide poolt vahele mitu seda ainet tarvitanud võistlejat - ja seda kõik 

ühelt spordialalt. Millise spordiala esindajatele kapsaitsiini tarvitamine saatuslikuks sai ehk 

milline on tõenäoliselt ainus olümpiaala, kus selle alkaloidiga manipuleerimine konkurentide ees 

eelise võib anda?  

 

38. See alates aastast 1949 peetav teatevõistlus on omal spordialal maailmas üks suurema 

osalejaskonnaga võistlusi. Aleksis Kivi peateosest nime saanud võistlusel stardib tavaliselt umbes 

1200 seitsmeliikmelist meeskonda ja üle 800 neljaliikmelise naiskonna. Kuigi nime järgi võiks 

arvata, et võistlust peetakse igal aastal kindlas kohas, see tegelikkuses nii ei ole. Millist nime see 

võistlus kannab? 

 

39. Esimest korda sõideti see velotuur aastal 1947 tähistamaks 50 aasta möödumist  jagrattaspordi 

sünnist Šveitsis. Tuur sõidetakse aprilli viimastel ja mai esimestel päevadel, see algab 

traditsiooniliselt Lausanne´is ja lõpeb Genfis. Velotuuri edukaim on olnud iirlane Stephen Roche, 

kes on selle võitnud kolmel korral. Tänavu võitis tuuri tśehh Roman Kreuziger, Eesti 

spordisõprade rõõmuks mahtus pjedestaalile ka eestlane Rein Taaramäe. Nimetage see 

prantsuskeelse Šveitsi (kaardil rohelisega) ajaloolise nimetuse järgi oma nime saanud velotuur!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 25. november 2005 oli spordisõpradele kurb päev. Briti saartel surid sel 

päeval nii jalgpallilegend George Best kui ka üks oluliselt noorem 

eksmaailmameister teiselt spordialalt, kelle mälestusele pühendas Šoti bänd 

Travis paar aastat hiljem oma albumi „The Boy With No Name”. Viimaselt 

kuulete taustaks ka muusikat. Kes oli see astrotsütoomi tagajärjel surnud teine 

spordikuulsus? Väike vihje on ka kõrvalpildil.  
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41. Nähtav käpajälg kuulub aastal 1981 asutatud Saksamaa ülerõivaste ja matkavarustuse 

tootjale, kes tänu oma kauplustele Euroopas ja Aasias on tõusnud maailma üheks 

suuremaks rõivaste jaemüügifirmaks. Firma oli viimase Nelja Hüppemäe turnee 

peasponsor ja tema nimi sisaldus ka võistluse ametlikus nimetuses. Ning olgem ausad - 

ükskõik millist suusahüppajate aastavahetusturnee osavõistlust telekast vaadates oli sellest 

käpajäljest ja firma nimest võimatu mööda vaadata. Milline firma? 

 

42. Eesti järvejooksude (ametliku nimega Mayeri järvejooksud) sarjas joostakse juba aastaid neli 

etappi ümber nelja konkreetse järve. Milline nendest järvedest on suurima pindalaga (erinevatel 

andmetel 9,3-9,6 km2), mistõttu kulutavad jooksjad ümber selle järve jooksmiseks võrrelduna 

teiste etappidega tavapäraselt ka kõige rohkem aega? Järv on madal, häguse veega ja lauge, 

suurim sügavus umbes 6 meetrit. Järve suubuvad näiteks Katku ja Kurna oja.   

 

43. Selle riigi korvpalliliiga loodi aastal 1995 ning liiga kõrgeima astme kahes divisjonis osaleb 

kokku 18 meeskonda. Põhja Divisjonis mängivad näiteks meeskonnad nimedega Ducks, 

Northeast Tigers, Dinosaurs, Lions, DoubleStar, Kylins ja Flying Tigers, lõunas aga Southern 

Tigers, Leopards, Dragons, Whirlwinds, Sharks, Rockets ja Bulls. 1999-2001 kandis liiga 

peasponsori järgi Hiltoni ja sellele kahele järgneval hooajal Motorola nime. Liiga üks edukamaid 

mängijaid on olnud Dominica korvpallur Garth Joseph, kellele kuulub lauapallide rekord nii ühes 

mängus (38) kui ka hooajal (510), lisaks on ta ühel hooajal kõige rohkem pealt pannud (83 

korda). Tunnistust, et tegemist ei ole suvalise korvpalliriigiga, näitab fakt, et kohal oldi juba kõigi 

aegade esimesel olümpiamängude korvpalliturniiril Berliinis 1936 ning kokku on osaletud 

üheksate olümpiamängude kossuturniiril. Millise riigi korvpallielu?  

 

44. Piltidel on valitsev Euroopa meister, kes 

oma edule ladunud põhja ka rahvusvahelises 

treeninglaagris Tartus. Kes? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Pildil on Harjumaa parim meessportlane aastatest 2006 ja 2008. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jüri individuaalne spordimäng 16.05.2009 
 

46. Selle kahekordse olümpiamedalisti ja kahekordse maailmameistri sportlik tipphetk oli ilmselt 

aastal 1997. Kes on piltidel? 

47. Kellegi hertsog de Beaufort´i mõisa nimi on jäänud spordiajaloo annaalidesse tänu tema 

tütarde poolt mõisas aastal 1873 korraldatud vastuvõtule. Nimelt tutvustati tol vastuvõtul 

seltskonnale mängu, mille juured ulatuvad ligi paari tuhande aasta tagusesse Kreekasse, Indiasse 

ja Hiinasse ning mille inglise meremehed XIX sajandil Indiast oma kodumaale tõid. Ilmselt 

mängiti mängu Inglismaal ka mujal ja varemgi, kuid oma rahvusvahelise nime sai see tänaseks 

olümpiaprogrammi  jõudnud mäng just hertsog de Beaufort´i mõisa nime järgi. Millist nime see 

mõis kandis? 

 

48. Ta on vanim mängija ajaloos, kes NHL-i draftis valitud (tollal 36-aastane) ja NHL-is 

vanimana (37) oma esimese värava löönud mängija. Siiski piirdus tema karjäär maailma parimas 

hokiliigas ainult 26 mänguga klubis Minnesota North Stars hooajal 1989-90. Kes oli see juba 

aastal 1977 MM-i parimaks ründajaks valitud mängumees, kes hiljem veel 41-aastasena pälvis 

kodumaal oma koduliiga resultatiivseima mängija tiitli? 

 

49. Kanepisõbrast olümpiasangar Michael Phelps kannab hüüdnime “.......... bullet”, kus 

punktiirile sobib tema sünni- ja kodulinna nimi. Linn on asutatud aastal 1729 ja nime saanud 

esimese sealse kuberneri Cecilius Calverti lorditiitli järgi. Linna pesapallimeeskond Orioles on 

võitnud kolm MLB meistritiitlit, ameerika jalgpalli meeskond Ravens aga ühe Super Bowli. 

NHL-i ja NBA meeskondi linnast otsida ei tasu. Milline linn? 

 

50. Nähtav mälestusmärk asub ühe Euroopa pealinna tuntuima jalgpalliklubi kodustaadioni 

väravas. See on pühendatud pingil istuvale mehele, kelle nime kannab ka staadion ise. Kellele?  
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51. Milline riik? 

 

 Selle riigi tennisist on koos ameeriklanna Liezel Huberiga hetkel tennise naiste 

paarismängus maailma esireket, eelnevalt on paarismängudes riigile Suure Slämmi 

turniiride võite toonud ka tema kaks vanemat venda; 

 Autoralli WRC-sarjas kogus Citroenil kihutanud riigi esivõidusõitja mullu 6 MM-punkti, 

veelgi edukam on sama mees olnud Junior WRC arvestuses;   

 Ateenas 2004 ja Pekingis 2008 võideti ujumises kokku 7 olümpiamedalit; 

 Riigis elab 13,3 miljonit inimest ja riigi pindala on ca 390 750 km2; 

 

52. Paavo Nurmi ja Hicham El Guerrouj on kaks jooksjat, kes võitnud ühtedel olümpiamängudel 

nii 1500 kui 5000 meetri jooksu. Kes on aga ainsana sellega hakkama saanud ühtedel 

maailmameistrivõistlustel? Kui nimi ei meenu, siis ühe punkti saab riigi nimetamise eest, mida 

küsitav jooksja esindab.   

 

53. Piltidel olevad kolm meest on on vähemasti mõneks ajaks veel kolleegid. Vasakpoolne mees 

oma hariduskäiku väga ei reklaami, keskmine on väljaõppinud raamatupidaja, parempoolse eriala 

on aga rahvusvaheline kaubandus. Vasakpoolne mees on tulnud maailmameistriks (1981), 

keskmine Euroopa meistriks (1968) ja valitud ka Euroopa parimaks. Parempoolne mees on neist 

kolmest ainsana aga osalenud olümpiamängudel (1980, 1994), kust parimaks on paraku vaid 5. 

koht. Kes on need kolm erineva emakeelega meest?   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Selle spordialaga sama nime kannavad ingliskeelsetes maades 

nii pildil olev Mehhikos ja Kesk-Ameerikas kasvav kõrvitsaline 

vili kui ka mahlakontsentraadid, mida segatakse enne joomist kas 

vee või soodaveega. Selle spordiala kahekordse Eesti meistriga 

(aastatest 2001 ja 2004) seonduvad aga teosed nimedega 

„Kummuli linnad ja „Lakoonia“. Milline spordiala?   

 

55. Kes (1943-2008)? 
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56. Hispaania meistriliiga vanima jalgpallimeeskonna sünniks loetakse 

aastat 1889, kui klubile panid aluse Briti kaevandustöölised Rio Tinto 

tööstuskompaniist. Meeskonna hüüdnimi on El Decano ja koduareen 

kannab nimetust Nuevo Colombino. Kuigi aastatel 1903-1914 võideti 

järjepanu Andaluusia meistritiitel, siis Hispaania kõrgliiga tasemel 

suuremad saavutused puuduvad, mullu finiśeeriti 16ndana ja suuremat 

edu pole loota ka tänavu. Milline jalgpalliklubi? 

 

 

 

 

57. Pekingi olümpiamängud jäid tõenäoliselt softpalli ja pesapalli luigelauluks olümpiamängudel. 

Kui softpallis oli kõik senised olümpiaturniirid võitnud USA ja pesapallis valdavalt Kuuba, siis 

Pekingi olümpiamängude finaalis pidid mõlemad leppima kaotusega. Millised riigid (mõlemad 

ühest maailmajaost) tulid olümpiavõitjaks? 

 

58. See aastatel 1986-2001 NBAs mänginud kossumees pallis järjest 1192 kohtumist ühtegi 

mängu vahele jätmata, mis on praeguseni liiga rekord. Mõnda aega mängis temaga ühes 

meeskonnas ka Martin Müürsepp ja eestlase sõnul ei teipinud vapper rekordimees isegi kunagi 

oma jalga. Los Angeles Lakersiga tuli küsitav kolmekordseks NBA meistriks, hiljem pallis veel 

Phoenix Sunsis, Dallas Mavericksis ja Miami Heatis. Lisaks oli tegemist väga religioosse 

mängumehega, kes väidetavalt lõpetas karjääri süütuna. Kes? 

 

59. Pildil olev lord on aastal 2012 Londonis toimuvate olümpiamängude korralduskomitee 

(London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games) esimees. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Lõpetuseks esineb teile „rokkiv“ räppar kodanikunimega Erik Schrody, kelle esinejanimi 

kattub maailma ühe tuntuma poksivarustuse tootja ja ka Pärnus tegutseva poksiklubi nimega. 

Filmisõbrad on küsitava firma nime silmanud ilmselt nii filmides „Rocky“, „Million Dollar 

Baby“ kui ka „The Cinderella Man“ kasutusel olnud poksivarustusel. Milline esinejanimi / firma / 

klubi? 
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VASTUSED : 

 

1. Barack Obama 31. Tiina Lillak 

2. Xdream 32. nefriit 

3. Uwe Seeler 33. maahoki 

4. Schenker (Schenker League logo) 34. Helio Castroneves (Brasiilia) 

5. Maardu; Aleksander Aberg 35. ringette 

  

6. Pakistan 36. Mihhail Kaaleste 

7. Amanda Beard  37. ratsutamine (mõjub hobustele ergutina) 

8. 8 38. Jukola viesti (teateorienteerumine) 

9. Vestein Hafsteinsson 39. Romandia velotuur 

10. Optimistid (purjeklass ja ansambel) 40. Richard Burns 

  

11. Iisrael  41. Jack Wolfskin 

12. suusahüpped 42. Ülemiste järv 

13. hokikepid 43. Hiina 

14. Kośice 44. Laura Lepistö (iluuisutamine) 

15. Norra kroonprints Hakan  

(süütas olümpiatule Lillehammeris 1994) 

45. Gert Krestinov 

  

16. Sofia Levski (Vasil Levski järgi) 46. Jan Ullrich 

17. Alfa Romeo 47. Badminton (sulgpalli rahvusvaheline nimi) 

18. maleprogrammid 48. Helmuts Balderis 

19. tennis 49. Baltimore 

20. Walter Mayer; Mihhail Botvinov (Austria) 50. Valeri Lobanovski 

  

21. Kjus (Lasse Kjusi bränd) 51. Zimbabwe 

22. mawashi 52. Bernard Lagat; USA 

23. Rimas Kurtinaitis; Vilniuse Lietuvas Rytas 53. Ari Vatanen; Gianni Rivera; Peter Staśtny 

(Europarlamendi sportlastest liikmed) 

24. Pentus (Keit ja Sten) 54. squash (viide Paavo Piikile) 

25. Kaiser Chiefs / Kaizer Chiefs 55. Robert Fischer 

  

26. Henrik Zetterberg  

(jalgpallur Pär ja ajaloolane Seppo) 

56. Recreativo Huelva 

27. Svetlana Kuznetsova 57. Jaapan (softpall); Lõuna-Korea (pesapall)  

28. Richard Attenborough  

(filmi “Gandhi” lavastaja) 

58. A. C. Green 

29. roosa; väärtuselt kolmas on sinine 59. Sebastian Coe 

30. Vancouver 60. Everlast 

 

 

 

 


