
1. See mees on Pekingi olümpiavõitja ja aasta 2010 maailma 
edetabeli 2. mees Tyson Gay järel 100 m jooksus. Isikliku 
rekordiga 9,78.Üldse jooksis ta eelmisel aastal 4 korda välja aja 
alla 9,9 sekundi. Kes? 
 

             
2. Fotol oleva sportlase auhinnakapis on MMilt hõbe ja pronks 
ning 3 EM hõbedat. Kes? 
 

 
3. Näete ühe jalgpalliklubi mängijate asetust väljakul 
vasakpoolne pilt on umbes pool aastat vana, parempoolne aga 
üsna värske ja pärit mängult Londoni Arsenali vastu. Mis 
klubi? 
 

 
4. See on lätlaste OM hõbe.Mis ta nimi on? 
 

 
5.Pildil olev 29 aastane tennisist saavutas tänavu  „uue 
hingamise“. 1999 võitis ta Wimbledoni noorteturniiri ja temas 
nähti uut tulevast tennisetähte kuid mees pendeldas aastaid ATP 
edetabelis 30. ja 60. koha vahel ega ilmutanud erilist arengut. 
Tänavu võitis ta aga kõigepealt paarismängus Wimbledoni ning 
jõudis aasta lõpuks ATP esikümne piirile. Elu reiting oli tal 11. 
ja aasta lõpetas ta 12. edetabelikohaga.Paarismängu tabelis oli 
ta 6. kohal.2010 aastal õnnestus tal võita ka  esinumber Rafael 
Nadali. 
Kes?  



6.Fotol on tuntud tennisetreener, kes sai hiljuti 
maailmameistrivõistlustel 6. koha. Küsijal on olnud au mängida 
küsitavaga samas võistkonnas kõrtsikilval. Kes on pildil? 
 

 

 

7. Diivanil aeleva miisu abikaasal on Nagano OMilt kuld ja 
hõbe. Tal endal on OMidelt 3 kulda ja 2 pronksi. Kusjuures 
kuld on tal õnnestunud võita kolmedel järjestikustel OMidel. 
Võib veel lisada, et nad esindavad abikaasaga eri riike. Kes on 
see miisu? 
 

 

 

8. Fotol on......... Guimarães Santos do Amaral, OM kuld ja hõbe, 
kolmekordne maailmameister ja 6 kordne maailmaliiga võitja 
võrkpallis. 2010 aasta Brasiilia koondises oli ta üks kahest Euroopas 
pallivast mängumehest. Tema praegune koduklubi on Moskva 
Dünamo, varem on ta Euroopas mehetegusid teinud ka Ateena 
Panathinaikoses ja Modena Pallavelos. Vastuseks sobib suurepäraselt 
ka ühe tuntud kirjaniku nimi. Kes? 
 

 

 

9. Kui Tallinna Kalev mängis Meistrite liigas, siis külastas Tallinna 
Bologna Virtuse meeskonnaga ka see Kanada korvpallur, kes tuli 
hiljem Chicago Bullsiga kolmekordseks NBA meistriks.Kes? 
 

 

 

10. Fotodel on üks jalgpalliperekond.Isa 
ja tema kaks poega. Mis on nende 
ühine perekonnanimi? 
 

 

 

 



11. Fotodel olev mees on kirjutanud laulu “Võit”, mida 
mängitakse A Le Coq arenal vaid Eesti vutikoondise 
võidumängude järel. Kes? 
 

 
12. 1932 aasta Lake Placidi talimängude avamisel rikuti 
olümpiatraditsiooni. Olümpiavande luges ette fotol kujutatud  
mittesportlane. Kes?  
 

 
13. See mees on Matti ja kui jätta kõrvale juba 6 aastaselt Kanadasse 
sattunud Pentti Lund, siis on Matti esimene Soomes sündinud ja Soome 
klubist NHL siirdunud hokimees.Ta on ka esimene soomlane, kes mängis 
Stanley Cupi finaalis.Ta osales ka Innsbrucki OMil Soome 
koondises(4.koht).Tema õde Riita Salin võitis 1974 EMi kergejõustikus 400 
m jooksu. Tema poeg Niklas mängib praegu Calgary Flamesis ja isa ja poeg 
on esimesed soomlastest isa ja poeg, kes NHLis mänginud. Niklasel on ka 
OM hõbe Torinost. Mis on isa ja poja perekonnanimi? 
 

 
14. Parempoolne on seenior-Olümpiavõitja ja 
maailmameister. Vasakpoolne on juunior oma klubi 
üks liidritest NBAs. Juunioril on ka vend Steve 
endine Pittsburgh Steelersi jalgpallur. 
Nimi on neil muidugi üks ja seesama .Kes on need 
isa ja poeg? 
 

 
15. Pildil oleva viiekordse maailmameistri teinepool oli tavaliselt 
Artis Rasmanis.Aga olude sunnil on tulnud tal olla paarisuhtes  ka 
Ramon van Milli, Sven Verbrugge, Christian Verhageni ja Kaspars 
Stupelisega. Kes on see mees? 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
16. Fotol on üks Eesti Meeste Korvpalliliiga resultatiivsemaid 
mängijaid. Kes? 
 

 
17. Lisaks maailmatasemel hokikeppidele toodetakse Eestis ka 
maailmatasemel pinksireketeid. Tegeleb sellega AS NTT(Narva table 
tennis)Narvas.Kaubamärkide Donier international ja .......... 
turustatakse kogu Euroopas pinksireketeid ja nende osi. Küsime 
tuntuimat NTT kaubamärki, millise reketid on ka Eesti spordipoodides  
laialdlaselt müügil. Bränd on saanud nime Jaapani võitluskunstides 
kasutatava termini 当て身  järgi, mis tähendab lööki kehasse. 
Nimetage see reketibränd?  
 
18. Suusatamine on äärmiselt ohtlik spordiala. Sestap on ka tänane 
ainus suusaküsimus ühest suusatamise ohvrist. Nimetage see tuntud 
näitlejaperekonna esindaja, kes hukkus 2009 aastal Quebeci 
kandis suusatunnis! Tema abikaasa oli Liam Neeson. 
 

 
19. Mis linnas asub see värvi muutev staadion? Staadion on just 
seda värvi, milline kodumeeskond seal parasjagu mängib.  
 

 
20. Küsime jalgpalliklubi, millise peatreener on Teitur Thordarsson, 
omanik Steve Nash (Phoenix Suns) ja kapten Steve noorem vend 
Martin Nash(pildil)? 
 

 
 
 



21. See kettaheitja on esindanud kahte riiki ja hoiab enda käes 
ühe riigi rahvusrekordit tulemusega  67.20. Isiklik mark on 
67.38. Tema perekonnanimega sportlasi on OMidel osalenud 
27 tükki vähemalt 5 st erinevast riigist ja kokku on  neil 
võidetud 9 kulda ja 2 pronksi. 5 kulda on veepalluritel - neist 
Tamasi nimelisel on kuldasid 2. Ungari  kuldses 
veepallikoondises oli Pekingis kolm selle perekonnanimega 
meest. OM kullad on veel laskjatel Miroslavil ja Karolyil ning 
maadlejal Janosil ja jalgpallur Zoltanil. Kui sportlaste 
perekonnanimi tõlkida Eesti keelde, siis tähendab see 
sadulseppa-sõna võidakse kasutada ka kingsepa kohta. Mis on 
see perekonnanimi? 

 
 
 
  

22. Fotodel oleva tütarlapse ema on olümpiapronks maahokis, isa aga 
endine jääpallimängija. Ta ise on diplomeeritud diplomaat ja tema seis 
Eestiga on 2:0. Kes? 
 

 
23. Ilmselt on tegu ühe maailma tuntuima mitteasiaadist nais-
lauatennisemängijaga. Kes on pildil? 
 

 
24.Kes on pildil? 

 
25. Ei juhtu just sageli, et jalgpalliklubi vapil/logol on ka klubi 
“mitteametliku” hümni pealkiri.Millise jalgpalliklubi hümni 
kuulete? 
  
(Klubi vappi ma nüüd küll näitama ei hakka.) 
 

 
 



26. Nimetage see Põhja- Carolinas asuv ülikool, kelle 
kossumeeskonna logo ja maskotti näete ülikooli vapi kõrval.Ülikooli 
korvpallimeeskonda on viimased 30 aastat treeninud legendaarne 
Mike Krzyzewski.1991, 1992, 2001 ja 2010 võideti NCAA. 
Meeskonnas on mänginud näiteks Grant Hill, Christian Laettner, 
Jason Williams, Elton Brand jpt  .Ülikool?  
27. Fotol on kaks olümpiavõitjat, kelle olümpiakülas puhkenud 
kõmuline armulugu, päädis pulmadega aasta peale edukat olümpiat ja 
lõppes lahutusega 16 aastat hiljem.Kuna tegu on ikkagi tuntud ja 
tunnustatud sportlastega annan ainsaks lisavihjeks  fakti, et mees 
võitis oma olümpiakulla balletikingades. 
Nimetage see kunagine abielupaar. 
 

 
28. Tõeline spordisõber peaks Eesti jalgpallikoondislasi 
näo järgi tundma küll. Kes on jalgpallur piltidel? 
 

 
29. Eesti üks ”säravamaid” spordiajakirjanikke Andres 
Kalvik pani Postimehe naislugejate meeleheaks hiljuti 
kokku galerii seksikatest Eesti meessportlastest. Kes on 
see käsipallurite seast välja valit sexpomm? 
Parempoolsel pildil teeb ta 69 t Eesti esikäsipalluriga. 
 

 
30. Kuidas nimetatakse seda Saksamaal väljamõeldud segu 
pinksist ja jalgpallist? 
Nagu paljud teisedki spordialad on ka küsitav saanud oma nime 
kasutatavalt spordivahendilt, kusjuures minu arusaamist mööda 
pole tegu liitsõnaga a la tableball. 

 
 
 
 



31. Fotol on Eesti Betooniühingi esimene ja siiani ainus auliige.Spordimängus 
kõlbab teda küsida küll ja rohkemgi veel. 
Kes? 
 

 
32. (Oi mulle meeldib selliseid küsimusi teha).Meest fotol tuntakse ka 
kui kreeklast nimega Latsis.Ta on nii maailma kui Euroopa meister. 
Naine on aga üks maailma enimteenivaid supermodelle. Nimetage see 
õnnelik paar! 
 

 
33. USA pesapalliliiga MBL on enim kordi – 
 27 võitnud NY Yankees. Teisel kohal selles arvestuses 
on 10 korraga(viimati 2006) küsitav klubi. 
 Näete klubi kodulinna vaadet ja klubi logo üht osalist. 
Mis klubi?(linn 1p nimi 1p) 
 
 
34.Neegreid on küll mustvalgetelt piltidelt teinekord raske ära 
tunda, kuid antud eksemplaril on spetsiifilisi välimusejooni, mis 
peaks kaasa aitama. Kes? 

 
35. Pildil on (2009 aasta seisuga, mis tõenäoliselt pole selles osas muutunud) 
maailma ainus ja ühtlasi ja parim neegersuurmeister. Elo koefitsiendiga üle 2400 
punkti. Ta on ka üks kahest malesuurmeistrist, kes on osalenud telesaates “Kes 
tahab saada miljonäriks”. 
 Kuna ilma lisavihjeteta tema nime küsimine oleks pisut perverssne, siis järgmine 
vihje. Mehe perekonnaimeks on nimi, mida kasutab üks hiljuti oma abikaasat 
petnud jalgpallur eesnimena. Jalgpalluri ja maletaja nahavärv on sama - naine 
keda peteti on valgenahaline.Nimetage see suurmeister! 
 

 
 



36. Ühe sellise neegri eest üle 1 punkti hästi anda ei tahaks –
seega on neid 2 tükki ühes küsimuses koos. Mõlemad on 
silmapaistvad jalgpallurid olnud just peamiselt tänu oma 
soengule, mida nad trendi järgides ka pidevalt muutnud 
on.Vasakpoolne Mosambiigi päritolu negru lõpetas oma 
karjääri Middlesbroughi ja LA Galaxy eest pallides. Tema 
tipphetk oli EURO 2002 finaalturniir, kus ta näitas ennast 
suurepärase käsipallurina. Parempoolne nigeerlane on lausa 
olümpiavõitja  ja tema paremad päevad olid Milano Interis, 
kellega koos õnnestus tal võita ka UEFA karikas.Mõlemad 
mehed mängisid peamiselt kaitseliinis. Nimetage nad! 

  

 
37. Kes on see endine tippsportlane/praegune sporditegelane? 
 

 
 
38.Isade ja poegade, emade ja tütarde ja meeste naiste kõrvale ka üks 
vendadepaar. 
Kes? 

 
39. Golfarite European Tour i rahatabel kandis kuni 2009 aastani 
nime “Order of Merit”- nüüd “Race to Dubai”. Selle tabeli 
rekordimees on pildil. Ta on olnud enimteeninud golfar 8 hooaega, 
kusjuures järjest aastatel 1993-99, viimati aga aastal 2005. Selle 
juures on aga hämmastav see, et ta pole iial võitnud ühtegi Major 
Championshipi turniiri. Kes on see tuntud golfar? 
  
40. Fotodel oleval mehel on suur roll Gerd Kanteri ja 
paljude teiste Eesti kergejõustiklaste ettevalmistuse 
juures. Kes on see mees? 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
41. Samale fotole on sattunud ATP Touri hetke lühim ja pikim mängumees. 
Lühem mees, pikkusega 168 cm, juhib pikema vastu omavahelistes mängudes 
2:1. Kuid pikema mehe(208cm) saavutused on kõlavamad. Pika parim 
edetabelikoht on läbi aegade olnud 14. lühemal mehel aga 24. Praegu tiirlevad 
mõlemad nii 60.-70. kohtade kandis. Lühike on tulnud French Openi 
paarismängus esikohale koos Xavier Malissega ja ka tema noorem vend 
mängib tennist. Pikema parim saavutus on Wimbledoni veerandfinaali 
jõudmine. Lühike on võitnud 2 ATP turniiri, pikk 4. Nimetage need mehed! 
 

 
42. Pildil olevat neegripoissi võiks küsida ka tavamängu 
loodusplokis aga ma küsin siin. Kunagi oli ta lootustandev 
Inglismaa noortekoondise liige-resultatiivne ründaja 9 
mängu 6 väravat. Hiljem aga tulid tema kohta peamiselt 
uudised sellises stiilis. 
... vigastas voodis ringutades jalga! ......tegi pornovideo!  
Qma Premieri karjääri veetis ta peamiselt Readingu klubi 
eest mängides. Praegu võib teda aga enamasti näha Tarmo 
Kingi kõrval Middlesbroughi varumeestepingil. Kes?  
 
43. Hiljuti tutvustas pildil olev atleet Eestis spordiala, mida siiani on laiemalt 
harrastatud peamiselt Bulgaarias, Saksamaal, Austrias ja Venemaal. Üks praeguseid 
tuntumaid tegijaid sel alal on Leo “Granit” Kraft. Kes ja mis spordiala pioneer 
Eestis? 
 

 
 
44. Need kaks kõva spordimeest moodustasid 1960 
dail muusikalise duo, milline pani hulluma mitte 
ainult Eesti naised. Kes on need muusikamehed? 
 

 
 
45. Fotodel on maailmameister aastast 2005.Tema kontol on 6 etapivõitu 
Tour de France lt ja 2 Vueltalt.Ta on kolm korda võitnud Pariis-Roubaixi 
ühepäevasõidu 2005, 2008, 2009. Nimetage see kõva sprinter, üks Quick-
stepi klubi liidritest, kes on lisaks gladiaatorina poseerimisele paistnud 
silma ka kokaiinilembusega! 
  

 
 
 



 
 
 
46. Fotol olev mees on püstitanud kaks maailmarekordit kettaheites ning 
ajalukku jääb ta igaveseks kui esimene 50 meetri joone ületaja.1928 sai ta 
Amsterdami OMil 4. koha kuulitõukes.Kuid veel enne kui tema maailmarekord 
51.03 jõuti ametlikult kinnitada, uppus küsitav San Francisco lähistel üht last 
uppumisest päästes.  Kes? 
 

 
 
47. Fotodel on Pärnu poiss, ilmselt Eesti tuntuim MMA 
puurivõitleja. Kutt lõpetas Omal ajal Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumi ja on nüüdseks TÜ 
psühholoogiamagister. Seega võitluspuuri ta nagu  eriti ei 
sobikski. Viimasel ajal on ta lisaks võistlemisele hakanud ka ise 
võistlusi korraldama. Näiteks 2010 Eesti lukumaadluse mv oli 
peaasjalikult tema idee ja teostus. Kes? 
 

 

 
48. See endine suhteliselt edutu jäätantsija on Postimehe spordiajakirjanike 
lemmikportaali Bleacherreport lemmiktibi, kui reastatakse rinnakaid, 
sexikaid, pilkupüüdvaid jne sportlasi. 
Kes on see Kalviku lemmiksportlane, kelle parimaks tulemuseks jäi MMi 
15. koht? Tänapäeval on ta rohkem tuntud lauljana ja kunagise tibipundi 
Blestjashije liikmena. 
  
 
49. Fotol olev mees on mänginud Eesti jalgpallikoondise eest 80 mängu ja 
löönud 5 väravat. Hetkel on ta tegev treenerina ning üritab Rakvere jalgpalli viia 
Eesti meistriliigasse. Kes? 
 

 
50. See tuntud mees pole küll iial olnud kes teab, mis sportlane kuid spordi läbi on ta 
olnud kaks korda surmasuus. Ülikooli kergejõustikuvõistlustel juhtus ta kord 
kuulitõukeringi lähedal sooja tegema kui osariigi meister seal kuuli tõukas. 
Ootamatult kaugele lennanud kuul tabas küsitava pead. Teinekord sattus ta 
autovõidusõidu ajal raskesse avariisse ja korra on ta olnud sunnitud tegema oma 
eralennukiga hädamaandumise Londoni Stanstedi lennuväljale.Tema kodanikunimi 
on Michael Lee Aday.  
Kes? Tõenäoliselt on tegu kuulsaima inimesega, kes iial (kergejõustiku)kuuliga 
pähe saanud. 
  



 
 
1.Nesta Carter 26.Duke ülikool 
2.Tõnis Erm 27. E. Fikotova, B. Connoly 
3.Birmingham Aston Villa 28.Mihkel Aksalu 
4.Martins Dukurs 29. Marius Lepp 
5.Jürgen Melzer 30.headis 
6.Raul Kukk 31.Aadu Kana 
7.Anni Friesinger-Ritsma 32. Adriana Lima ja Marko Jaric 
8.Dante 33.St Louis Cardinals 
9.Bill Wennington 34.Dayron Robbles 
10 Eremenko d 35.Maurice Ashley 
11.Gunnar Männik 36.Abel Xavier & Taribo West 
12.Richard Evelyn Byrd 37.Sharunas Marciulionis 
13.Hagman 38 vennad Talme-d 
14. Mike Conley 39.Colin Montgomerie 
15.Krister Sergis 40. Indrek Tustit 
16.Rannar Raap 41.Oliver Rochus & Ivo Karlovic 
17. Atemi 42.Leroy Lita 
18.Natasha Richardson 43. Tarvo Seeman, Malepoks  
19.München 44.Tõnu Tammaru & Bruno Oja 
20.Vancouver Whitecaps 45.Tom Boonen 
21.Vargas 46. Eric Kranz 
22.Vera Zvonarjova 47.Jorgen Matsi 
23.Elizabeth Taylor 48. Anna Semenovich 
24.Keith Pupart 49.Urmas Kirs 
25.FC Liverpool 50. Meat Loaf 
 


