
Rakvere spordikilb 20.3.2010 - paarismäng 

 

1. See olümpiavõitja mõisteti 2002. aastal süüdi Venemaalt ja 

Leedust viie naise illegaalselt maaletoomise ja nende prostituudiks 

sundimise eest ja sai 18 kuud tingimisi. 2006. aastal mõisteti ta aga 

kaheksaks aastaks vangi Rumeenia ärimehe Andrei Serbani 

18aastase tütre röövimise eest. Kes? 

 

2. Enne Berliini OMi oli USAs tõsiselt kõne all mängude 

boikoteerimine. Boikotipooldajate eestkõneleja, kergejõustikuliidu 

president Judge Jeremiah Mahoney viitas tõigale, et olümpiaharta 

ei luba rassilist ja usulist diskrimineerimist. USA olümpiakomitee president aga väitis, et 

boikotiplaani taga on kommunistide ja juutide vandenõu, mille eesmärgiks on USA mängudelt 

eemal hoida. Kes oli see spordimaailmas hästi tuntud mees, kes osava poliitikuna manööverdas 

kergejõustikuliidu otsustaval hääletusel hääled napilt boikoti vastu ja viis nii USA koondise Berliini 

ja tegi sedamoodi lõpu ka Suurbritannia, Tšehhoslovakkia, Hollandi, Prantsusmaa ja Rootsi 

boikotimõtetele? 

 

3. Eelmise küsimuse jätkuks – tõele au andes tuleb tunnistada, et üks riik Berliini olümpiamänge 

siiski boikoteeris ja tegemist oli esimese olümpiaboikotiga. Mis riik? 

 

4. Vaid kolm suusahüpajat on läbi aegade saanud kohtunikelt hindex 5 korda 20,0. Kes? Et küsimus 

liiga hullumeelne poleks – see juhtus aastatel 1976 (Oberstdorfis), 1998 (Nagano olümpial) ja 2009 

(Bischofshofenis). 

 

5. See olümpia suusamaratoni võitja oli ka edukas orienteeruja, selle tunnistuseks on 

maailmameistrivõistluste teatepronks. Pärast suusatajakarjääri lõppu sai temast edukas ärimees, kes 

tõusis maailma ühe juhtiva opitiliste kaablitega tegeleva firma juhiks. 2006. aasta 26. detsembril 

leiti ta uppununa ühest järvest, mille jääst ta uisutades läbi oli vajunud. Kes? 

 

 

6. Millisel spordialal kasutatakse teatud medalite väljajagamiseks samalogi meetodit? Kui samalogi 

meetodit kasutatkse aga mitte ühe võistluse arvestuses vaid sportlase kõiki tulemusi vaadates, 

nimetatakse seda adelskalenderiks. 

 

7. See kergejõustiku olümpiavõitja ja mitmekordne maailmarekordite omanik on ainuke mees, kel 

on lisaks olümpiakullale ette näidata ka ameerika jalgpalluritele nii ihaldusväärne Super Bowli 

karikavõit. Tõsi küll, olümpiakuldasid on kaks, Super Bowli sõrmuseid aga vaid üks. Kes? 

 

8. Kuigi ta oli oma aja üks mäesuusatamise valitsejaid, olid olümpiamängud tema 

jaoks üks suur kannatuste ja ebaõnnestumiste rada. 1960 startis ta vigastatult ja 

loomulikult ei sündinud sellest midagi head. 1968 juhtis ta slaalomis pärast esimest 

laskumist, kuid teise laskumise ajal koperdas rajal üks kohtunik. Mehele anti uus 

katse, pärast mida kuulutati ta esilagu võitjaks, kuid hiljem otsustas žürii häältega 

3:2, et kuna ta jättis selles tühistatud laskumises enne intsidenti ühe värava vahele, 

et kohtunikuga mitte kokku põrgata, tuleb ta kullast ilma jätta. 1972 tegi ROK just 

temast patuoina, kuulutades ta professionaliks ja keelas tal mängudel osalemise. 

Oma ainukese olümpiamedali – hõbeda – sai ta 1964 gripihaigena suurslaalomis, 

tema kõige edukam ala oli tegelikult aga hoopis kiirlaskumine. Kes? 

 

9. Kuidas nimetatakse piljardi versiooni, mida mängitakse aukudeta laual kolme palliga (kaks 

valget ja punane)? 



 

10. Mis riigi hümni kuulete? 

 

11. Pärast oma särava sportlaskarjääri lõppu asus see 

mees treeneri- ja manageritööle, mis nii särav pole 

olnud. Rumeenia klubidest siirdus ta Belgradi Red 

Stari, mille maa meistriks ja karikavõitjaks viimine 

ongi tema suurim saavutus. Edasi järgnesid 

Gaziantepspor Türgis, Al-Ain AÜEs ja taas 

Rumeenia, sedapuhku Bukaresti Dinamo – kõik 

aasta jooksul. Edasi Itaalia liiga, kus edukaim oli 

esimene hooaeg Cataniaga. Palermost sai mees selle 

aasta alguses kinga, juulist alustab ta tööd Saudi 

Araabias Al-Nassr Riyadis. Kes? 

 

12. Lääne-Virumaa asju ka: ta oli Eesti Laskurliidu 

esimene suurmeister, esimene eesti laskur, kes täitis NSVL meistersportlase normi. Ta olevat olnud 

esimene, kes lamades laskmisel ühe jala põlvest kõverdas ja seda asendit tunti aastaid tema nime 

järgi. MM-võistlustelt võitis ta kokku 10 medalit. Kes on see omaaegne Vajangu jaamaülem ja 

kaitseliidu Einmanni (Tamsalu) kompanii pealik? 

 

13. Max Mosley seoseid spordiga eriti otsima ei pea, aga ka tema 

isa, omaaegne Briti fašistide liider Oswald Mosley oli sedavõrd 

kõva spordimees, et pääses ühel alal saareriigi koondisse. Mis alal? 

 

14. Kes on pildil olev traagiliselt Assooridel lennuõnnetuses 

hukkunud profipoksi maailmameister? Temast vändatud filmis 

kehastas meest tema täpselt sama nime kandev poeg. 

 

15. Pildil on Prantsusmaa peaminister aastatel 1969-

1972. Sõja ajal oli ta vastupanuliikumise kangelane 

ja kerkis oma aja noorimaks kindraliks. 1945 kuulus 

ta Prantsuse ragbikoondisse, 1970, peaministriks 

oleku ajal, võitis ta veteranide klassis Prantsusmaa 

lahtiste meistrivõistluste meespaarismängu tennises. 

Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16. Aastal 1997 rääkis Eesti vehklemistreenerite nõukogu esimees Tiit Räni: “Koondisega 

välisreisidel viibides tegeles Zuikov äriga - ostis Venemaalt varustust ning müüs Euroopas maha. 

Teistele see ei meeldinud. Hulluks läks asi siis, kui peatreeneriks sai ...... Mehed tõstsid aeg-ajalt 

klaasi, ..... soosis viinaviskamist. Kuid Zuikov pole napsivõtja. Toonastest rusikavõistlustest jäi 

märke ka bussi kerele. Lõpuks olime sunnitud ..... teenetest loobuma, asemele astus Boris Joffe. 

Kahjuks ei kahandanud treeneri vahetus vastuolusid.” Kelle nimi sobib punktiirile (1960-1998)? 

Tuli 1980 juunioride MMil epees hõbedale, 1981 NSVL koondises täiskasvanute maailmameistriks. 

Lõpetas elu enesetapuga. 

 

17. Norra odaviske head ajad algasid juba enne Andreas Thorkildseni esilekerkimist. Enne 

Thorkildseni kuulus Norra rekord mehele, kelle laeks tiitlivõistlustel jäi MM neljas koht 1999 

Sevillas. Sydney OM kvalifikatsioonis viskas ta Norra rekordiks 86.74, lõppvõistlusel andis 83.04 

9. koha. Pärast Sydneyt algasid aga jamad. Kõigepealt pisteti ta 18 päevaks pokri, sest lubas oma 

auto rooli joobes isiku, seejärel visati ta 2001 Norra Mmkoondisest välja, sest jäi 

politseioperatsiooni käigus kokaiiniga vahele. 2002 võitis ta küll Norra MV odaviskes, kuid otsustas 

edaspidi pühenduda poksile. Oma ainsas matsis raskekaallasena saatis ta vastase 25 sekundiga auti. 

2003. a kevadel süüdistati teda võõra auto katusel trampimises. Sama aasta augustis sõitis ta kiirteel 

otsa veoautole ja sai surma. Kes? 

 

18. Spordis on tavaliselt ikka nii, et reketid on mängijatel, mitte kohtunikel. Millises sportmängus 

on aga vastupidi – mängijatel võivad reketid olla, aga võivad ka mitte, küll on aga kindlasti reketid 

kohtunikel? 

 

19. Sõudmine on viimastel aegadel eestlaste jaoks väga oluline spordiala. Mujal maailmas on 

sõudmises päris sageli ilma teinud vendadepaarid, korra isegi kolm venda, keda küsimegi. Vanemad 

vennad võitsid roolijaga kahesel olümpiakulla 1984 ja 1988, lisaks 7 MMtiitlit, Barcelonas jäid 

ootamatult alla vendadele (jälle!) Jonny ja Greg Searle`ile. Kõige noorem vend on vanematest selle 

poolest kõvem, et tema on kolmekordne olümpiavvõitja – 1988 ja 2000 paaris neljasel, 1996 paaris 

kahesel. Kuidas on vendade perekonnanimi? 

 

20. Irina Rodnina esimene partner, kellega koos tuli ta 4 korda Euroopa ja maailmameistriks ning 

võitis Sapporos olümpiakulla, oli Aleksei Ulanov. Paari koostöö aga ei klappinud ja juba enne 

olümpiat oli lahkuminek selge, sest Ulanov oli armunud ühte teise paarissõitjasse, kes sai Sapporost 

koos Andrei Suraikiniga hõbeda. Ulanov olevat juba Sapporos püüdnud teha väiksemaid eksimusi, 

et tema armastatu kulla saaks, aga läks siiski nii, nagu läks. Pärast Sapporot sõitsid Rodnina ja 

Ulanov veel maailmameistrivõistlustel, kus Ulanov Rodnina treeningul pillas ja naine sellest 

ajupõrutuse sai ning pärast vabakava teadvuse kaotas. Ulanov abiellus õige pea pärast seda oma 

armastatuga, kellega koos uisutamist jätkati, kuid tiitlivõistluste kuldadeni see paar ei küündinud. 

Andrei Suraikin jättis aga pärast partnerita jäämist 24aastaselt spordi, 20 aastat hiljem aga ka elu. 

Kes oli see iluuisutajanna, kes Ulanovi ja Rodnina lahku viis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21. Kui eestlane räägib batuudihüpetest, räägib inglane trampoliningust. Kui meie räägime 

batuudist, siis inglane räägib trampoline`ist. Nii pikka ja keerulist sõna ta aga tavaliselt välja öelda 

ei viitsi ja nii kasutavad sportlased ja alaga kursis olevad inimesed batuudi kohta sootuks ühte teist 

sõna, mis tegelikult tähendab asja, mis igas tsiviliseeritud Euroopa kodus olemas on, enamikus isegi 

mitu. Millest jutt? 

 

22. West Ham Unitedi kodustaadionit kutsutakse tavaliselt Upton 

Park, kuid staadioni ametlik nimi on hoopis ... Ground. Punktiirile 

sobib XVI sajandil elanud ajaloolise isiku perekonnanimi, kelle järgi 

staadion oma ametliku nime on saanud. Kelle? 

 

23. See mees sai kuulsaks kahekordse olümpiavõitjana, hiljem rändas 

mööda ilma USA hea tahte saadikuna, kuni John Wayne ta näitlema 

kutsus. Näitlejakarjäär kestis 5-6 aastat, 1966 valiti ta USA kongressi 

esindajatekotta, kus ta esindas Californiat neli valimisperioodi. 1977 

määrati Colorado Springsis asuva USA olümpiaettevalmistuskeskuse 

direktoriks. Suri vähki 2. septembril 2006. Kes? 

 

24. Ameerika pesapalliliigas (MLB) mängib kummaline klubi, mille nimes on koguni kaks linna – 

Los Angeles Angels of ... LA-s tegutseti vaid aastatel 1961-1965, siis koliti praegusesse asupaika ja 

nimeks sai California Angels, alates 1997. aastast aga ... Angels. 2005. aastal vahetas klubi 

omanikku ja uus omanik tahtis Los Angelese nimesse tagasi tuua, et püüda leida suurlinnast 

rahastajaid. Et aga asukohalinn nõudis ka enda äramärkimist nimes, jõudis asi koguni kohtuni. Oma 

divisjoni on see klubi võitnud viimasest kuuest aastast viiel, 2002 võideti ka pesapallurite 

ihaldatuim tiitel – maailmakarikas. Millises Tallinnast pisut väiksemas linnas see klubi tegutseb? 

 

25. Venemaa meistrivõistlustelt võitis see Rakveres sündinud mees 1916 hõbeda ja pronksi 

pikamaajooksudes.Eesti meistriks tuli pikematel distantsidel kokku 9 korda. 1923 tuli Eesti 

meistriks ka kümnevõistluses. Tulnud Eesti meistriks ka kiiruisutamises, jääpallis (11 korda) ja 

jalgpallis, 1929 tuli kaitseliidu maadlusmeistriks. Osales olümpiamängudel, hiljem oli 

rahvusvahelise kategooria jalgpallikohtunik, mitme jalgpallimeeskonna treener. Suri 1941. a 

detsembris Kirovi oblastis vangilaagris. Kes oli see mitmekülgne spordimees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26. Vanem vend tuli Eesti meistriks ujumises 12 ja veepallis 4 korda, noorem ujumises 1 ja 

veepallis 3 korda. Vanema venna abikaasa ja õpilane jõudis medaliteni koguni NSVL 

meistrivõistlustel. Noorema venna peog sai aga mitmeid medaleid Eesti meistrivõistlustel. Vanem 

vend oli ka NSVL koondise treener ja juhendas koondise ujujaid kahe olümpia eel. Mõlemad 

vennad on tuntust kogunud ka kirjameestena – kui vanema venna kirjatööd on pigem seotud 

ujumisega, siis noorem vend on valdavalt kirjutanud kunstist. Noorem vend on kirjutanud kaks 

dokfilmi stsenaariumi, ikka kunstist, vanem vend aga stsenaariumi filmile “Puhkus Käärikul”. 

Millisest perekonnast on jutt? 
 

 

27. 9aastasele poisile näidati 4 minuti jooksul 40 arvu, mis olid joonistatud 

paberilehe erinevatele ruutudele. Ta taastas need ilma ainsagi veata, õiges 

järjekorras ja pani arvud ka õigetele ruutudele paberilehel. Sama 9aastane poiss 

arvas, et kartulid kasvavad puu otsas, kapsas on puu, ei teadnud nädalapäevi, ei 

tundnud ära lõvi, ahvi, tiigrit, kaamelit. Seent pidas šokolaadiks! Ainukese linnuna 

oskas õige nime anda kanaarilinnule ja ei teadnud harilike värvide nimetusi. Kes oli 

see tulevane tippmaletaja? 

 

28. Maailmas on vaid kaks korvpallurit, kellel on ette näidata olümpiakuld, NBA meistrisõrmus ja 

Euroliiga võit. Kes need mehed on? 

 

29. See tuntud sportlane jooksis Audentese Spordikooli (endise TSIKi) õpilasena veidi alla 5500 

punktiga lõpetatud kümnevõistluses 1500 meetrit ajaga 4.16. Ta nimel oli TSIKi rekord Cooperi 

testis 3890 meetrit. Kõrgust hüppas 1.92. Kes on see Eesti koondislane ja oma spordiala 

põhitegijaid Eestis? 

 

30. Kui kaua kestab maahokimatš? 

 

 

 

31. Pildil on Eesti korvpalli üks tulevikulootusi. Kes? 

 

32. Millistel olümpiamängudel olid esimest korda kasutusel 

spordialasid sümboliseerivad piktogrammid? 

 

33. Oslo olümpiamängud läksid Rootsi suusakuulsustel aia taha. Ja 

tegelikult ka teistel aladel, nii et üks rootslasest ajakirjanik teatas 

mürgiselt: “Parim esitus kogu olümpial on ilmselgelt Mora Nisse 

võit Hjallis Anderseni üle raadiosaates, kus mehed /.../ võistlesid 

omavajel, kumb neist suudab kauem ....” Mida teha? 

 

34. Tema esimene suurem roll oli Guy Ritchie “Elizabethis”, pärast seda on 

teda ikka aeg-ajalt ekranil näha, peamiselt küll oma kodumaa filmides. 2002. 

aastal proovis ta ka ise lavastajakätt, tehes valmis ühel Charles Bukowski 

jutul põhineva lühifilmi. Ta on korduvalt esinenud reklaamides, teinud kaasa 

rockbändi Dionysos ühel heliplaadil ja tänavu leidnud tee ka teatrilavale. 

Kes? 

 

 

35. Kes? 



 

 

 

36. Printsess Anne Euroopa meistritiitel ratsutamises ja Montreali OMil käik on teada-tuntud. 

Kuninglikus perekonnas on aga teisigi sportlasi. Elizabeth II nõbu, George V pojapoeg Kenti prints 

Michael (kes peaks olema troonipärimisjärjekorras 15., kuid kaotas oma õigused seoses 

abiellumisega katoliiklasega) osales 1971. aastal maailmameistrivõistlustel (tõsi küll, katkestas) ja 

oli 1972 olümpial varumeheks, keda küll olümpiamängudele kaasa ei võetud. Mis spordialal Kenti 

prints võistles? 

 

37. Atlanta OM maadluse raskekaalu kullavõitja ütles pärast legendaarse Aleksandr Karelini 

alistamist: “Karelin on jumal. Ta oli ja jääb parimaks maadlejaks, aga mina olen lihtsalt 

olümpiavõitja. Ja ajalukku lähen mitte kui ..., vaid kui Karelini alistaja.” Kes nii ütles ehk kelle nimi 

sobib punktiirile? 

 

38. Sportlased teevad plaate ikka, aga et mõni neist oma plaadiga ka Grammyle kandideerib, ei ole 

just igapäevane. See sportlase nime kandev plaat ilmus 2000. aastal ja selle valmimisel lõi kaasa ka 

ansambel Bee Gees. Sellele sportlasele kuulub hulk äriettevõtteid, teiste hulgas rida spordiajakirju, 

veerand “tavalise” jalgpalli klubist Houston Dynamo ja mitu heategevusfirmat. Ta on USA 

olümpiakuulsuste hallis, 2008. aastal avati Los Angelese Staples Centeris, mis on LA kõigi NBA, 

WNBA ja NHLi klubide koduareen Wayne Gretzky ja Magic Johnsoni kujude kõrval ka tema 7 jala 

kõrgune pronkskuju, ehkki tal ei ole nende meeste spordialadega midagi pistmist. Kes on see laulev 

olümpiavõitja ja maailmameister, kes viimast korda võistles 12. juunil 2008? 

 

39. Läbi ajaloo ilmselt edukaim juudi soost sportlane on olnud Mark Spitz oma 9 olümpiakullaga. 

Täna küsime aga edukaimat juudi soost naist, kelle kontole jäi kümme olümpiamedalit, neist viis 

kuldsed. Samas oleks tal medaleid ja kuldasid ilmselt oluliselt rohkem kui Spitzil, sest saatuse tahtel 

osales ta vaid kahtedel mängudel, esimest korda 31aastaselt. Kes on see kauane Tel Avivi ülikooli 

kehalise kasvatuse õppejõud, kes nüüd küll juba aastaid pensionipõlve peab? 

 

40. Briti jalgpallis on palju suuri derbisid. Millised klubid on vastamisi Edinburghi derbis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Wolfgang Shwarz, iluuisut, 1968 

2. Avery Brundage 

3. Iirimaa 

4. Toni Innauer, Kazuyoshi Funaki, Wolfgang Loitzl 

5. Ivar Formo 

6. kiiruisutamine (mitmevõistlus) 

7. Bob Hayes (OM 1964, SB Dallas Cowboysiga 1972) 

8. Karl Schranz 

9. Karambool 

10.  

11. Walter Zenga 

12. Ernst-Eduard Rull 

13. Vehklemine 

14. Marcel Cerdan 

15. Jacques Chaban-Delmas 

16. Toomas Hint 

17. Pal Arne Fagernes 

18. Jai alai (pelota) 

19. Abbagnale 

20. Ljudmila Smirnova 

21. Bed – voodi 

22. Anne Boleyn 

23. Bob Mathias 

24. Anaheim 

25. Heinrich Paal  

26. Peet, Martti, Vilma ja Toomas Soosaar 
27. Samuel Reshevsky 

28. Manu Ginobili, Bill Bradley 

29. Raio Piiroja 

30. 2x35 min  

31. Rain Veidemann 

32. Pariis 1924 

33. käovilet puhuda 

34. Eric Cantona 

35. Nikolai Ozerov 

36. Bobisõit 

37. Rulon Gardner 

38. Oscar de la Hoya 

39. Agnes Keleti 

40. Hibernian, Heart of Midlothian 


