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Estica 
1. See oma vanuseklassi üks Eesti edukamaid triatleete on lisaks muule tuntust pälvinud omanäolise 

arvamusliidrina. Oma blogis on ta muuhulgas enda tutvustuseks öelnud: “Lapsena tahtsin olla samasugune 

kui mu isa ja Kalevi korvpallurid” või “Puhata meeldib mulle Eestis - maal ja sporti tehes. Sport ongi üks 

mu hobidest, milles saan ka piisavalt palju tiitleid ette näidata”. Ülikooliaegadel kuulus ta Eesti NSV 

kergejõustikukoondisesse, kõige väljapaistvamad tulemused pärinevad enda sõnul 1500 meetri jooksust. Kes 

on see Tartus sündinud ja õppinud ning Tartu Ülikoolis kahekordse kõrghariduse - nii geograafia kui 

välismajanduse alal - omandanud mees? 

 

2. Milline spordirajatis on pildil (koht + objekti nimetus)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kes korvpalluritest on ainsana mänginud täiskasvanute EM-finaalturniiril nii Nõukogude Liidu kui ka 

Eesti koondise eest? 

 

4. Selle aktiivset liikumisharrastust propageeriva spordiklubi nimi tähendab vastupidavust, võimet 

järjepidevalt pingutada. Klubi on asutatud aastal 2003, eestvedajaks on triatleet Urmo Raiend. Korraldatakse 

mitmeid tuntud Eesti tervisespordiüritusi, sealhulgas näiteks Mayeri järvejooksude, Swedbanki 

Tervisejooksu ja Eesti Energia Tervisekõnni sarjad, Rahvatriatlon ja Rahvarull. Tuntuim klubi liige on 

ilmselt Mikk Pahapill, tippsportlastest kuuluvad sinna veel näiteks Roman Fosti ja Egle Uljas. Milline 

spordiklubi? 

 

5. Piltidel olev sportlane on võitnud läbi aegade kõige rohkem Eesti meistritiitleid jalgpallis, kokku 11. Ühe 

korra on ta nimetatud ka siinseks Aasta mängijaks. Eelmise aasta lõpuks oli löönud Eesti meistrivõistlustel 

129 väravat ning koondises 12 aasta vältel 46 mängu jooksul 9 väravat. Kes? 
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 Ajalugu 
6. See spordiala oli olümpiamängude kavas aastatel 1900-1920. Huvitaval kombel liigitati ta esimesel  

kolmel korral (1900-08) ühe teise spordiala distsipliinide hulka, 1912 ja 1920 peeti aga iseseisvaks 

olümpiaalaks. Olümpiamängudel olid kahe kuldmedaliga kõige edukaimad britid Frederick Humphreys, 

Edwin Mills ja James Shepherd. Ala MM-võistlusi peetakse siiani, järgmised neist toimuvad septembris 

Lõuna-Aafrika Vabariigis. Spordiala rahvusvahelisse katuseorganisatsiooni, mis täna peab Londonis oma 

iga-aastast kongressi, kuulub rohkem kui poolsada riiki, sh Läti ja Leedu, paraku aga mitte Eesti. Milline 

spordiala? 

 

7. Küsitava nimega hakati algselt kutsuma Norras aastal 1174 troonipärija Eystein Meyla ümber koondunud 

mässulise rühmituse liikmeid. Nime andsid mässjatele nende vastased, kes aasisid, et mässumehed on nii 

vaesed, et valmistavad oma jalanõusid kasetohust. 10 aastat hiljem (1184) pääsesid mässajad juba võimule, 

aga jätkasid tolleks ajaks omale (nüüd juba parteile) kinnistunud nime kasutamist. Nende erakordse vapruse 

näitena käsitleb Norra ajalugu kaheaastase troonipärija Haakoni (hilisem kuningas Haakon Haakonsson IV) 

toimetamist oma rivaalide käest läbi mägede ja metsade turvalisse varjupaika. Tollest põgenemisteekonnast 

inspireerituna on küsitav nimi kaasajal kasutusel mitmetel spordiüritustel nii Norras kui Põhja-Ameerikas, 

kuid erilise tuntuse saavutas Lillehammeri olümpiapäevil. Millisest nimetusest on jutt? 

 

8. Pildil olev mälestussammas asub äsjases olümpialinnas Vancouveris ja 

on pühendatud võistlusele, mis leidis seal aset rohkem kui 55 aastat tagasi. 

Ausambal kujutatud mehed pidasid haarava duelli, kuid kumbki ei ületanud 

oma samal võistlusmaal püstitatud varasemat tipptulemust, mille üks oli 

jooksnud Inglismaal Oxfordis ja teine selle 46 päeva hiljem Soomes Turus 

löönud. Kes on ausambal kujutatud mehed?   

 

9. Eelmine aasta (2009) jäi kahjuks viimaseks eluaastaks ka mitmetele 

spordikuulsustele. Nendest olümpiakuldade arvult edukaimaks oli 73-

aastaselt vähki surnud spordimees, oma kodumaal XX sajandi sportlaseks 

valitu, kel õnnestus mitmel korral poseerida ka ajakirja Bravo esikaanel. 

Kes?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Küsitavat tantsu hakkasid esimestena vihtuma neegrid New Yorgi Harlemi getost, kuid oma nime sai 

tants ühe ajaloolise saavutusega hakkama saanud isiku järgi (eluaastad 1902-1974). Too isik oli 

skandinaavlaste järeltulija ja praegu ongi tolle tantsu poulariseerimises eestvedajateks skandinaavlased. 

Tantsu rahvusvaheliseks mekaks peetakse vähem kui 500 elanikuga Rootsi küla Herrängi, kus igal suvel 

ületab selle tantsijate hulk rohkem kui kahekordselt külakese elanikkonna. Ka ala viimased 

maailmameistrivõistlused toimusid Rootsis - mullu Växjös aset leidnud üritusel esinesid edukalt Eesti paarid, 

kellest Kristjan ja Sirli Kriis saavuatsid kuuenda koha, korrates Eesti kõigi aegade parimat tulemust. Eestis 

tegeleb asjaga peamiselt tantsutrupp Modus, iga aasta 1.mail toimuvad Eesti esivõistlused nimega „Jack and 

Jill“ ehk „Jaak ja Juuli“. Milline tants? 
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 Poliitika 
11. Piltidel olevad mehed on pärit erinevatest riikidest, kuigi nende emakeel on sama. Vasakpoolsel pildil 

olev mees on tulnud mängijana jalgpalli maailmameistriks ja viinud treenerina oma riigi koondise 

olümpiavõitjaks. Parempoolse mehe karjäär oli edukas hetkeni, mil ta oma vaieldamatult kuulsama järeltulija 

poolt riigi presidendi kohalt kukutati. Nimetage nende ühine perekonnanimi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kaks riiki üritasid 1970-ndatel parandada omavahelisi suhteid ühe spordiala abil, mille tulemusel 

tuntakse rahvusvahelises diplomaatias tänini terminit „........ diplomaatia“, kus punktiirile sobib küsitava 

spordiala nimi. Kahest asjaomasest riigist on tollel spordialal tänaseks üks maailmas valitsejaks, teine võitis 

oma viimase suure tiitli (arvestades MM-võistlusi ja olümpiamänge) rohkem kui pool sajandit tagasi. Milline 

spordiala? 

 

13. Kui F1 sarjas peetakse Ida-Euroopa ainus osavõistlus Hungaroringil Ungaris, siis Moto GP sarjas on seda 

tehtud nähtaval rajal, mis kannab (keskmisel) pildil oleva kunagise poliitiku nime. Kelle nime see rada 

kannab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kes on see mullu Europarlamenti valitud kristlik demokraat, maailmameister aastast 1993 (parempoolsel 

pildil)? 

 

15. Läbi aegade viimaseks jäänud UEFA karikasarja 

finaal mullu kevadel peeti pildil oleval staadionil. 

Staadion kannab poliitiku nime, kes oli II maailmasõja 

ajal oma riigi välis- (1938-42) ja peaministriks (1942-

46) ning juhtis samal ajal (1934-50) ka aastal 1907 

asutatud ja korduvalt oma maa meistriks tulnud 

jalgpalliklubi, mille kodustaadioniks too areen on. 

Millise jalgpalliklubi kodustaadionil peeti viimane 

UEFA karikafinaal? Ühe punkti saab õige linna 

nimetamise eest. 

 



Vismarite spordimäng 

Tartu 17.04.2010 

4 

Loodus 
16. Lõvisid, hunte ja karusid maskoti rollis oleme piisavalt näinud. Kuu aega 

tagasi toimunud kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlustel Kataris Dohas tegi 

aga ilmselt oma suurvõistluste debüüdi maskotina kiskja, kes on omane just 

Lähis-Idale. Mis loom on nähtav maskott Saham?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. See peatselt oma 40-ndat juubelit tähistav suusahüppaja võitleb visalt loodusega ja pole senini oma 

hüppesuuski nurka visanud. Ta on tulnud individuaalselt maailmameistriks ja meeskondlikult 

olümpiavõitjaks. MK-sarjas on tal viis etapivõitu, kolm neist lennumägedel. Seejuures jäi tema neljanda ja 

viienda võidu vahele rohkem kui 11 aastat ning viiendat võitu saades sai temast 38-aastaselt üldse vanim 

suusahüppaja, kes MK-sarjas etapivõiduni jõudnud. Kes? 

 

18. Millise eluka nime (ladina keeles Uncia Uncia, aga vastata eesti keeles!) kannab aastal 1956 asutatud ja 

varem nimesid Mashtroi, Uristskogo ja Itil kandnud jäähokikulubi, millest mullu kevadel sai Kontinentaalse 

Jäähokiliiga (KHL) esimene võitja? Ühtlasi on elukas klubi asukoharegiooni sümbolloomaks ja lisaks 

hokimeeste rinnaesisele võime tema kujutise leida ka regiooni vapilt.  

 

19. Vasakpoolsel pildil olev Memphis Grizzliese mängumees kannab sama ees- ja perekonnanime oma isaga 

- olümpiavõitja ja maailmameistriga, kes oleks olümpiakulla võitnud uude meetrisse kanduva 

maailmarekordiga, kui mitte poleks puhunud taganttuul 2,1 (!) meetrit sekundis. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Paljude riikide jalgpallikoondistele on kinnistunud kindlad hüüdnimed ja osa neist on otsapidi seotud ka 

loodusega. Näiteks: „Three Lions“ (Inglismaa), „Alistamatud lõvid“ (Kamerun), „Elevandid“ 

(Cote´d`Ivoire), „Superkotkad“ (Nigeeria), „Valged kotkad“ (Serbia), Aasia Tiigrid (Lõuna-Korea) jne. Ühe 

tänavusele MM-finaalturniirile jõudnud koondise mängijaid hüütakse aga (parempoolsel) pildil oleva eluka 

nimega. Milline elukas on pildil ja millist koondist tema nimega tuntakse? 
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 Majandus I 
21. Selle aastal 1997 asutatud firma peakorter asub Maltal, kuid peamised müügiturud on põhjamaades (sh 

Eestis), Belgias, Hollandis ja Prantsusmaal. Tegemist on Nasdaq OMX Stockholmi põhjamaade börsil 

registreeritud ettevõttega, millel on üle nelja miljoni kliendi rohkem kui 100 riigist ja ta on näiteks Valencia 

jalgpalliklubi särgisponsor. Milline ettevõte? 

 

22. Hiina üks austatumaid kangelasi Pekingi 

olümpiamängudel oli Dan Lin, kes pärast kullavõitu koukis 

jalast oma tossud ja viskas need publiku hulka. Kui üks 

Hiina ajaleht hakkas otsima kaht õnnelikku, kes tossud kinni 

püüdsid, siis selgus, et neid on määratu hulk. Üle 100 

inimese kinnitas, et nemad püüdsid jalavarju. Internetis 

pakuti hiljem ühe tossu eest koguni 500 000 jüaani (umbes 

750 000 krooni). Millisel alal hiinlane olümpiavõitjaks tuli, 

kui on teada, et tema äravisatud tossud nägid uuena välja 

umbes sellised, nagu pildilolevad? 

 

 

 

23. Pildil olev karikas seob omapärasel moel Saksa autotootjat BMW ja USA 

tarkvaragiganti Oracle. Milline karikas? 

 

24. Maailma suurim alkoholitootja Diageo teatas mullu suvel Johnnie 

Walkeri viski tootmise lõpetamisest paigas, kus seda on toodetud juba alates 

aastast 1820. Ettevõtte teade tõi tänavatele protestimarsile hinnanguliselt 

20 000 inimest, muuhulgas marssisid pea täies koossesisus kohaliku 

jalgpalliklubi mängijad. Aastal 1869 asutatud ja oma kodumänge Rugby 

Park´il pidav vutiklubi ongi Johnnie Walkeri kõrval paiga teine visiitkaart. 

Tegu on oma maa vanima professionaalse vutiklubiga, mis aastal 1965 

tulnud maa meistriks ja mängib ka praegu kõrgeimas liigas. Milline 

vutiklubi? 

 

 

 

 

 

 

25. Pildil olev Euroopa Aasta Auto 2010 viitab spordialale, mille rahvusvahelise alaliidu liikmeteks on üle 

50 riigi, sh Soome ja Rootsi. Ala viimased maailmameistrivõistlused toimusid aastal 2008 Mehhikos ning 

finaalis alistas Tśiili võistkond Brasiilia. Spordiala äratundmist võib hõlbustada ka moekunstnik Ralph 

Laureni tuntuima luksusbrändi teadmine. Milline spordiala? 
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Geograafia I 
26. Ladina-Ameerika jalgpalli tugevaima klubisarja Copa Libertadores võitjate hulgas on kaks klubi, mis on 

oma nime saanud konkreetsete isikute järgi. Aastal 1994 võitis sarja klubi, millele on nime andnud XIX 

sajandil elanud advokaat ja poliitik, kes aastal 1869 kirjutas kokku oma riigi tsiviilkoodeksi. Neli aastat 

hiljem (1998) triumfeeris aga klubi, mis on saanud oma nime XV-XVI sajandi maadeavastaja järgi, kelle 

peamised reisid ei toimunud aga sugugi mitte Ameerika-suunal. Nimetage need jalgpalliklubid, mille vappe 

näete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Kergejõustiku olümpiaaladest on vaid kolm distsipliini, kus nii meeste kui naiste maailmarekord 

kuuluvad ühe ja sama riigi sportlastele. Kõigile on ilmselt teada, et meie paraadalal kettaheites hoiavad 

maailmarekordit idasakslased Jürgen Schult ja Gabriele Reinsch. Ülejäänud kahest alast on üks jooksu-, teine 

aga väljakuala. Kuna on geograafiablokk, siis alasid me teada ei taha, küll aga kahte vaprat riiki (asuvad 

erinevates maailmajagudes), kes on korraga enesele broneerinud nii meeste kui naiste maailmarekordi samalt 

alalt. Millised riigid? 

 

28. Reunioni saare tähtsaim lennuväli kannab vaid 29-aastaseks elanud mehe nime, kes seal saarel sündis, 

kellele sinna püstitatud ausammast näete ja kelle nimi peaks olema spordisõpradele väga tuntud. Kelle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Parempoolsel pildil on Petar Stoychev, kes pole võitnud ühtegi olümpiamedalit, kuid valiti sellest 

hoolimata oma maa lipukandjaks Pekingi olümpiamängudel. Selle põhjuseks võis olla asjaolu, et aastal 2007 

läbis ta esimesena ühe vahemaa alla seitsme tunni, ületades sakslase Christof Wandratschi senise rekordi. 

Millisel geograafilisel objektil see rekordipüstitus aset leidis? 

 

30. Seda iga aasta jaanuaris toimuvat velotuuri peetakse praeguse valitseva meeste grupisõidu 

maailmameistri kodumaal ning see on tuntuim ja hinnatuim rattatuur väljaspool Euroopat. Tuuri peetakse 

alates aastast 1999 ja edukaimateks ratturiteks seal on olnud Andre Greipel ja Stuart O´Grady, kes võitnud 

velotuuri kahel korral. Võimalik, et tuuri nime aitab teil meelde tuletada ühe 1980-ndate algusest pärineva 

muusikapala pealkiri, mida esitas ansambel, kes pärit samast riigist, kus tuuri korraldatakse. Milline 

velotuur? 
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 Jaapani-eri 
31. Jaapani Statistika Keskagentuur korraldab igal aastal ühiskondliku arvamuse küsitluse, et selgitada välja 

populaarsemad spordialad ja sportlased Jaapanis. Alates aastast 1996 on riigis populaarseimaks spordiala, 

mille edu teist kohta hoidva jalgpalli ees oli viimati mäekõrgune - vastavate alade poolt hääletas vastavalt 

50,8% ja 21,6% küsitletutest. Nimetage see Jaapani populaarseim spordiala, kus riigil on ette näidata ka 

kolm olümpiamedalit, mille hulgas pole aga kahjuks kuldset!     

 

32. See ettevõte asutati aastal 1931 Jaapani praeguse peaministri Yukio Hatayama vanaisa Shojiro Ishibashi 

poolt Fukuoka piirkonnas asuvas Kurume linnas, tänapäeval asub peakorter Tokyo lähistel. Peale II 

maailmasõda toodeti mõnda aega ka mootorrattaid, kuid pärast seda on tegevusvaldkonda piiratud ning  

keskendutakse valdkonnale, milles ollakse maailma suurimaks tootjaks. Spordimaailmast on tuntud ettevõtte 

jagelused oma suurimate rivaalidega, mis saavutasid haripunkti aastal 2005 Indianas. Milline firma? Jaapani 

keele oskajatel piisab võtta vaid ettevõtte asutaja perekonnanimi ja teha natuke tõlketööd. 

 

33. Jigdjidiin Mönkhbat saavutas Mexico olümpiamängudel 1968 vabamaadluse keskkaalus hõbemedali, 

olles ühtlasi üks oma riigi esimesi medalivõitjaid olümpiamängudel. Tänaseks on kunagisest 

olümpiasangarist oluliselt kuulsam tema 25-aastane poeg, kuigi olümpiamedaleid erinevalt isast tal pole. 

Kes? 

 

34. Küsitaval olümpiavõitjal on küllaltki ainulaadne eesnimi ja pandud on see 

talle nähtavate jaapanipäraste lihalõikude järgi, mida tema vanemad nägid ühe 

jaapani restorani menüüs. Kellele lihasordid midagi ei ütle, siis nendega sama 

nime kannab Jaapani suuruselt viies linn, kus aastal 1995 toimunud ulatuslik 

maavärin on Guinessi Rekordite Raamatusse kantud kui läbi aegade kõige 

suurema majandusliku kahju tekitanud maavärin. Kes on see olümpiavõitja? 

 

 

 

 

35. Millise nime all on tuntud pildil olev hoone? Võib-olla on mõistatamisel abi ka nähtavast sakura´ga 

embleemist. 
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 Teadus & tehnika 
36. Antverpeni mängudel (1920) laskmises olümpiakulla võitnud James Howard Snook on teadaolevalt  

olümpiavõitjatest ainuke, kel kokkupuuteid küsitava riistapuuga. Olümpiavõitja töötas Ohio Ülikooli 

veterinaaria osakonna juhina ja kokkupuuteni küsitava esemega viis teda tutvus meditsiinitudeng Theora 

Hix´iga. Üldse on esmakordselt aastal 1890 kasutatud asjandusega sihtotstarbeliselt kokku puututud vaid 

Ameerika Ühendriikides ja Filipiinidel, USA-s on küsitava hüüdnimedeks näiteks Sizzlin´Sally, Old Smokey, 

Old Sparky või Yellow Mama. Millisest esemest on jutt? 

 

37. Selles linnas nägi ilmavalgust Enzo Ferrari ja Ferrari kontserni praegune peakorter asub linnast vaid 18 

kilomeetri kaugusel. Samuti asuvad linnas või linna lähedal Maserati, Lamborghini ning De Tomaso 

peakorterid. Aastatel 1987-1992 tegi vormel-1 sarjas kaasa linnaga sama perekonnanime kandev võidusõitja, 

kes kogus kokku 17 punkti ja kaks poodiumikohta ning oli muuseas pärit samast linnast! Milline linn?   

 

38. Insener ja leiutaja Broh With pani aastal 1927 aluse teatud sporditarvikuid valmistavale firmale 

Rottefella, mille nimi tähendab tõlkes "rotilõksu". Esimesed sellised teinud Broh jalgrattajuppidest ja kui 

tema riigi tulevane kuningas teda nendega ühe võistluse stardis nägi ja uuenduste vastu huvi tundis, andnud 

Broh talle vastuse, et need olla suvalised rotilõksud. Mis on need "rotilõksud", mida Rottefella valmistab? 

 

39. C10H15NO on üks klassikalisemaid hüdrokloriide, tuntuim „rasvapõletaja“, keemilise struktuuri poolest 

sarnane amfetamiinidega. Ainet on sajandeid kasutatud külmetushaiguste raviks. Sportlastest maiustavad 

sellega eriti agaralt kulturistid, aga samas on ka ujuja Rick DeMontil (1972) ja suusataja Galina Kulakoval 

(1976) selle tarvitamise tõttu tulnud olümpiamedal tagasi anda. Ukraina kuulitõukaja Aleksandr Bagatś pidi 

tolle aine tõttu loobuma maailmameistritiitlist (1997). Palluritest on aine kasutamine saanud saatuslikuks 

Diego Maradonale (jalgpalli MM-võistlustel 1994), kuid ka Eesti sportlastest ainsana ainega tõsisemat 

puutumust omavale Martin Müürsepale, kellele tõi selle tarvitamine Saloniki „Arises“ mängides 

mõnekuulise võistluskeelu. Milline dopingaine? 

 
 

40. Seda aastal 1957 loodud ning oma asutaja järgi nime saanud perefirmat peetakse maailma juhtivaks 

laskespordi relvade tootjaks. Pekingi olümpiamängudelt võitsid 11 sportlast selle firma püssidega 15 medalit. 

Relvatootja kliendiks on ka mitmed eesti laskurid, sealhulgas jahilaskmise eksmaailmameister Andrei Ineśin, 

kes sai kõrge kvaliteedi, kuid ka krõbedate hindade poolest tuntud firmalt omale Pekingi mängudeks 

eritellimuse alusel spetsiaalse MX-tüüpi püssi. Inglisekeelne Wikipedia mainib nimepidi kahte selle 

relvatootja toodangu kasutajat: üks on Kim Rhode, kes tulistas sellest relvast endale nii Ateena kui Atlanta 

olümpiakulla, teine aga endine USA asepresident Dick Cheney, kes kasutas relva mõnevõrra ebatäpsemalt ja 

tabas sellest põldvuti asemel oma jahikaaslast. Milline relvatootja? 
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 Geograafia II 
41. Milline riik? 

 Riik võistles esmakordselt olümpiamängudel 1948 Londonis ja juba esimesel korral võitis 

Duncan White 400 meetri tõkkejooksus hõbemedali. Järgmist medalit tuli oodata Sydney 

olümpiamängudeni, mil see võideti naiste 200 meetri jooksus; 

 Riigi rahvusspordialaks peetakse alates 1950-ndatest aastatest võrkpalli, kõige populaarseim sport on 

aga kriket, milles tuldi aastal 1996 maailmameistriks ja jõuti viimasel MM-turniiril (2007) finaali, 

kus kaotati Austraaliale; 

 Kaks riigist pärit võitluskunsti kannavad nimesid cheena di ja angampora; 

 Selle riigi lipul on kujutatud looma, keda on kujutatud küll paljudel riigivappidel, kuid mitte ühelgi 

riigilipul peale küsitava riigi. 

 

42. See orienteerumisspordist tuntud termin täehndab liustiku toime ning murenemise tagajärjel tekkinud 

kaarjat süvendit mäenõlval ülalpool merepiiri. Nähtaval kaardil kujutatud rajal asuvad küsitaval pinnavormil 

nii punkt 1 (31) kui ka 2 (32). Raplas tegutseb ka samanimeline orienteerumisklubi. Milline pinnavorm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Vasakpoolsel pildil olev mees peaks mõtted juhtima kunagise Habsburgi Karl V (Carlos I) sünnilinnale, 

kus aastal 1988 toimus esimene korvpalli Euroliiga Final Four ning mille lippu näete. Milline linn?  

 

  
 
 
 
 
 

44. Marion Jones pidi aastaid hiljem kõik oma Sydneys võidetud olümpiamedalid tagastama. Perekonda 

siiski olümpiamedal jäi - tema abikaasa (parempoolsel pildil koos Jonesiga) on oma riigi ainsa 

olümpiamedali omanik! Kes ja millise riigi atleet? 

 

45. See riik pole kunagi võitnud ühtegi olümpiamedalit ja talimängudel pole ükski riigi atleet kunagi isegi 

osalenud. Ka jalgpalli MM-võistlustele pole seni jõutud, kuigi eeldusi oleks - nimelt võideti juunioride MM-

võistlustelt aastal 1999 pronksmedalid, täna leiame riigi vutimehi nii Madridi Reali, FC Barcelona kui ka 

Torino Juventuse keskväljalt. Riigi pealinnas on sündinud kunagine Euroopa meister Jean Tigana. Riigi 

nimega sama perekonnanime kannab suusasportlane, kes jõudnud punktidele nii murdmaa- kui 

laskesuusatamise MK-sarjas. Milline riik? 
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 Majandus II 
46. Näete oma riigi suurima tootmisettevõtte logo. Oma tegevuse alguseks aastat 

1882 pidav ettevõtte on teenitud raha olulisel määral ka sporti investeerinud. Aastatel 

1997-98 pandi alus nii omanimelisele vuti- kui hokimeeskonnale. Hokimehed on 

peale seda võitnud riigi meistritiitli juba kuuel korral. Vutimeestel, keda momendil 

treenib sakslane Rüdiger Abramczik, on ette näidata vaid kaks riigi meistritiitlit 

(2005, 2009), kuid esimene neist on ajalooline seetõttu, et lõpetas ühe teise klubi 13 

aastat kestnud hegemoonia. Milline ettevõte / spordiklubi? 

 

47. Pildil on tuntud sokitootja ja näidis tema matkasokist. Kes? 

 

48. Käsipalli Euroopa tugevaima klubisarja (EHF Champions League) finaali on alates aastast 2005 

pääsenud ainult Saksamaa ja Hispaania klubid. Viimasena suutis kahe suurriigi võistkondade duelli sekkuda 

aastal 2004 Meistrite Liiga võitjaks tulnud klubi, mis kannab oma riigi suurima õlletehase nime. Pildil näete 

kellegi Franz Geyeri poolt aastal 1825 asutatud õlletehase õllesiltide sümbolelukat. Millise riigi 

käsipalliklubi?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

49. Eesti valitsev korvpallimeister peab oma rahvusvahelisi kodumänge Saku ja Leedu meister Siemensi 

nime kandval korvpalliareenil. Ühe riigi meistri koduhalli ametlikuks nimeks on aga Nokia Arena. Tänaseks 

ca 12 000 pealtvaatajat mahutavas spordihallis on aastatel 1994 ja 2004 peetud ka Euroliiga Final Four, neist 

viimasel korral lõi edukalt kaasa ka koduvõistkond ise. Milline võistkond (võitnud viimasest 40-st riigi 

meistritiitlist 38) peab oma kodumänge Nokia Arenal? 

 

50. Lance Armstrong ei pedaali käesoleval hooajal enam mitte kasahhide Astana 

meeskonnas, vaid kodumaises tiimis, mis saanud oma nime aastal 1921  asutatud 

firmalt, mille logo näete. Milline firma? 
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 Meelelahutus 
51. Pildil on USA tõsielusarja "Keeping Up with the Kardashians" kangelased. Sari kajastab kunagises 

kõmulises kohtuprotsessis O.J. Simpsonit kaitsnud Robert Kardashiani eksnaise ja tütarde tegemisi. 

Eksabikaasa Krisi uue mehena on rahva pilkude alla sattunud aga ka kunagine olümpiavõitja, keda näetegi 

siin Kardashiani kaunitaridega poseerimas. Kes on see omal ajal ka Tallinnas võistelnud seriaalikangelane 

(vasakpoolne pilt)?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Näete (parempoolsel pildil) ühe raamatu kaant, millel oleval udusel pildil on NBA ajaloo üks kuulsamaid 

rusikahoope, millest ka raamat räägib. Hoobi andjaks oli Kermit Washington ja see oli nii tugev, et hoobi 

saanud mängijal purunes kogu näoluustik, ta pääses napilt eluga ja pidi pooleks aastaks platsilt eemale 

jääma. Aasta siis oli 1977. Hoobi saanud mängija mängis tollal klubis, mille ta viis hiljem treenerina 

kahekordseks NBA meistriks. Kes oli kannatanu? 

 

53. Eesti pädevamad sporditundjad raadiosaatest “Mehed ei nuta” tegid peale Vancouveri olümpiamänge 

Jelena Glebovale ülesandeks esmajoones oma vabakava välja vahetada. Huvitava kokkusattumusena kasutab 

Glebova aga viimastel hooaegadel vabakavas sama helilooja muusikat, kui 22-aastase vaheajaja järel 

ameeriklastele meeste üksiksõidu olümpiavõidu toonud Evan Lysacek. Kes on see helilooja (eluaastad 1844-

1908), kelle pala “Šeherazade” aitas Lysacekil olümpial alistada Jevgeni Pljuśtśenko enda, aga kelle 

heliteosed on samas süüdi Glebova kehvades tulemustes? 

 

54. Pildil on James Bondi filmis “Goldfinger” kurikaela Oddjobi kehastanud 

Harold Sakata. Üheks põhjuseks, miks Havai saartelt pärit mees filmi valiti, oli 

kindlasti tema edukas esinemine olümpiamängudel – nimelt võitis ta Londonis 

1948 hõbemedali. Millisel spordialal? 

 

55. Tuntud ajakirjanik ja blogija Jaanus Piirsalu ilmutas pärast viimaseid Vene 

riigiduuma valimisi oma blogis artikli “Kuidas mehed Venemaa riigiduumas 

endal elu lõbusamaks tegid” ja pani selle juurde nähtavad kolme värske 

duumasaadiku pildid. Kõik pildilolijad on olümpiavõitjad, neist parempoolsel 

pildil olev on praegu koguni duuma asespiiker. Kes nad on (2 õiget – 1 punkt)? 
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 Muud tegijad 
56. Oma kodumaal on viimastel aastatel püstitatud mitmeid monumente 

mehele, kelle valitsusaastad jäid vahemikku 1963-1969. Näete ühte nendest. 

Kuigi mees on sündinud hoopiski naaberriigis, kannab riigi pealinnas tema 

nime üks suurimaid tänavaid ja ühes väikelinnas koguni keskväljak. 

Põhimõtteliselt võiks talle monumendi püstitada ka Tallinnasse, aga asjakohane 

oleks sinna lisada aastaarv 1979. Kes?  

 

57. Nooruses oli ta kõva sportvõimleja, saavutas edu erinevates noorteklassides 

ja tuli täiskasvanuna oma riigi meistrivõistlustel viiendaks - selle tulemusel oli 

noormehe unistuseks edukas esinemine olümpiamängudel. Paraku pole mees 

olümpiale jõudnud tänaseni, kuigi on tulnud kuuekordseks maailmameistriks. 

Kes? 

 

 

 

 

58. Nagano olümpiamängude jäähokiturniir oli esimene, kus  mängisid esmakordselt kõik maailma parimad 

eesotsas Wayne Gretzky´ga. Paraku ei olnud lõpuks medalita jäänud Kanada võistkonna kapteniks tollel 

turniiril mitte legendaarne Gretzky, vaid piltidel olev hokimees, kes mängis NHL-is 13 hooaega, mille 

jooksul ta Stanley karikavõiduni ei jõudnudki. Tema kõige pikaajalisemaks klubiks oli Philadelphia Flyers, 

mänginud veel New York Rangersis, Toronto Maple Leafsis ja Dallas Starsis. Kes? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Viimasel kolmel aastakümnel on sellele perekonnanimele maailma spordis tuntust kogunud eelkõige neli 

sportlast. Esimene (sündinud 1954) on pallimängija, kes tuli Euroopa meistriks ja pälvis kahel korral MM-

võistlustelt hõbemedali. Teine (sündinud 1981) on ka üht-teist võitnud, kuid korduva dopingupanemise tõttu 

ei julge tema saavutusi siin üles lugema hakata. Kolmas (sündinud 1969) ja neljas (1975) on vennad ning 

tuntud ühelt ja samalt spordialalt. Perekonnanimi, kui see eelnevalt eesti keelde tõlkida, on tuntud ka 

siinkandis. Milline perekonnanimi? 

 

60. Kui küsitav mees praegu saali astuks, tekitaks ta oma kabariitidega ilmselt elevust. Ta on kolmekordne 

maailma- ja kahekordne Euroopa meister, lisaks võitnud olümpiamängudelt kaks hõbemedalit. Kodumaises 

heategevuslikus miljonäri-saates vastas ta 15-st küsimusest ära koguni 13, kaks aastat tagasi Eurovisiooni 

lauluvõistluse finaalis aga andis sümboolse märguande telehääletuse alustamiseks. Tõsiseima läbimurde 

pärast sportlaskarjääri lõpetamist tegi mullu, mil temast sai oma riigi olümpiakomitee president. Kes?



 

 

 

 

VASTUSED 

 
1 Jürgen Ligi  

2 Nõo Rannahall  

3 Sergei Babenko 1987 NSVL koondis; 1993 Eesti koondis 

4 Stamina  

5 Reelika Vaher  

   

6 köievedu kuulus 1900-1908 kergejõustikualade hulka 

7 Birkebeiner  

8 Roger Bannister; John Landy miilijooks (mõlemad püstitasid 1954 maailmarekordid) 

9 Toni Sailer 3xolümpiavõitja mäesuusatamises 1956 

10 Lindy Hop saanud nime Charles Lindbergh´i üle Atlandi lennu järgi 

   

11 Batista Argentina jalgpallur ja treener Sergio Batista ning Kuuba 

diktaator Fulgencio Batista 

12 lauatennis USA ja Hiina suhted (mõiste „Ping pongi diplomaatia“) 

13 Thomas Masaryk Masarykův okruh Brno lähedal 

14 Sari Essayah Maailma- (1993) ja Euroopa (1994) meister 10 km käimises 

15 Fenerbahce SK Istanbul Staadion kannab Sükrü Saracoglu nime 

   

16 karakal  

17 Takanobu Okabe Maailmameister 1995 väiksel mäel 

18 lumeleopard Kaasani Ak-Bars (Ak-Bars on tatari keeles lumeleopard) 

19 Mike Conley  

20 fennek ehk kõrberebane; Alźeeria  

   

21 Unibet  

22 sulgpall  

23 America´s Cup 2010 purjetamiskarika oma valdusesse saanud jaht kandis 

nime BMW Oracle  

24 Kilmarnock F.C. Šoti Premier League vanim klubi 

25 polo Aasta auto 2010 Volkswagen Polo 

   

26 Velez Sarsfield; Vasco da Gama  

27  Etioopia; Tśehhimaa vastavalt 5000 meetri jooks (Kenenisa Bekele; Tirunesh 

Dibaba) ja odavise (Jan Železny; Barbara Špotakova) 

28 Roland Garros  

29 La Manche´i väin  Stoychev ujus esimesena üle väina alla 7 tunni 

30 Tour Down Under Austraalias 

   

31 pesapall  

32 Bridgestone  

33 Hakuho  

34 Kobe Bryant olümpiavõitja 2008 korvpallis 

35 Kodokan maailma judokeskus 

   

36  elektritool Snook hukati elektritoolil Theora Hixi mõrva eest 

37 Modena viide Stefano Modenale 

38 suusaklambrid  

39 efedriin  

40 Perazzi  



 

 

41 Sri Lanka  

42 orvand  

43 Gent pildil Maarten Van Gent 

44 Obadele Thompson; Barbados  

45 Mali viide Andreja Mali´le 

   

46 Liepajas Metalurgs  

47 Vegard Ulvang  

48 Sloveenia Celje Pivovarna Laśko 

49 Tel Aviv Maccabi  

50 RadioShack  

   

51 Bruce Jenner olümpiavõitja 1976 kümnevõistluses 

52 Rudy Tomjanovich Houston Rocketsi mängija ja hilisem treener 

53 Nikolai Rimski-Korsakov  

54 tõstmine  

55 Svetlana Horkina, Alina 

Kabajeva, Svetlana Žurova 

olümpiavõitjad vastavalt sportvõimlemises (1996, 2000), 

iluvõimlemises (2004) ja kiiruisutamises (2006) 

   

56 Tigran Petrosjan  

57 Sebastien Loeb  

58 Eric Lindros  

59 Schumacher Harald, Stefan, Michael ja Ralf 

60 Vlade Divac Serbia Olümpiakomitee president 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


