
TARTU SPORDIMÄNG 2010. 2. oktoobril 2010 Taskus  

 

1. Eesti parimate sportlaste valimisel on neljal aastal juhtunud nii, et individuaalselt 
parimaks valitud sportlane on kuulunud ka sama aasta parima võistkonna 
koosseisu. Nii üksi kui koos kaaslastega on ühel aastal suurte tegude eest pärjatud 
Tiit Sokk, Riho Suun, Ago Markvardt ja veel üks sportlane. Kes? 

 

 

 

2. Vancouveri taliolümpiamängudel andis olümpiavande sportlane, kes avamisel oli 
veel kahekordne olümpiavõitja, lõpetamisele võis aga tulla juba kolmanda 
olümpiakullaga kaelas. Ta on esikümnesse tulnud ka suveolümpiamängudel. Kes? 

 

 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

USA spordiaasta ühe tähtsündmuse, Super 
Bowli, pealtvaatajaskond on vaid neljal korral 
ajaloos ületanud 100 000 piiri ning alati on sel 
juhul mängitud ühel ja samal staadionil. Kus? 
Olgu öeldud, et samal staadionil on selgitatud 
nii olümpiavõitjat kui maailmameistrit ühel 
teisel spordialal. Ühe punkti saab linna eest, 
kaks punkti nii linna kui staadioni eest. 
 
 
 
 
Kes ainsa jalgpallurina on Eesti koondise eest 
mängides kuulunud Eesti meistrivõistluste IV 
liiga klubi koosseisu? 

 

 

5. Mis aasta? 
-    Thomas Alsgaard sai oma ainsa üldvõidu murdmaasuusatamise MK-sarjas; 
-    Haile Gebrselassie püstitas oma senikehtiva isikliku rekordi 10 000 m jooksus; 
-    Mick Doohan tuli viimast korda ringrajasõidus maailmameistriks; 
-    Jana Novotna võitis Wimbledonis üksikmängu; 
-    Kazuyoshi Funaki võitis suusahüppajate Nelja hüppemäe turnee; 
-    streigi tõttu kestis NBA põhihooaeg vaid 50 mängu; 
-    UEFA Meistrite liiga finaalis mängisid Torino Juventus ja Madridi Real. 
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6. Kui palestiinlane Sirhan Sirhan USA presidendiks kandideerinud Robert 
Kennedy pihta 5. juunil 1968 Los Angelese Ambassador Hoteli köögis kolm 
surmavat kuuli tulistas, olid George Plimpton ja tema need kaks, kes mõrvari 
käed selja taha väänasid. Küsitav parandas oma spordialal kolm korda 
maailmarekordit ning võitis olümpiamängudel kulla ja hõbeda. Oma võiduaasta 
mängude avatseremoonial kandis ta oma maa olümpiakoondise ees riigilippu, 
kuid olümpiastaadionil oli ta üks peategelasi ka veel 24 aastat pärast oma 
suurvõitu. Kes? 

 

 

7. Ta on oma maa esimene 
autovõidusõitja, kes jõudnud F1 
MM-sarja. Alustas kardiroolis, 
edasi võistles kodumaise 
autotööstuse lipulaeva sõidukitel, 
seejärel tegi järjepidevalt kaasa 
Euroopa väikevormelite sarjades. 
Kaks etapivõitu ja stabiilne sõit 
GP2-sarjas avasid praegu 25-
aastasele võidukihutajale ka ukse 
F1-te Kes?  

 

8. Sakslanna Steffi  Graf on WTA maailma edetabelit juhtinud kõige kauem, 377 
nädalat. Kes on arvutiedetabeli kehtestamise algusest (3. novembrist 1975) tipus 
olnud kõige lühemat aega, vaid 2 nädalat? Kõik teised rankinguliidrid on 
juhtkohal trooninud summaarselt vähemalt kaks ja pool kuud. Küsitav on 
tenniseajalukku jätnud jälje 7 üksikmängu tiitliga Suure slämmi turniiridel. 
 

 

 

9. Vähe on neid spordimehi, kes on 
spordimaailmas ülima tipu vallutamise 
kõrval jõudnud tippu ka 
poliitikamaailmas. See kahekordne 
olümpiavõitja on alates 6. augustist 
2010 oma riigi esimene mees. Kes? 1 
punkt õige riigi eest. 

10. Ta sai meistersportlaseks juba enne sõda (1940), läks vabatahtlikuna rindele, 
sattus Poltaava alla sõjavangi ning viibis 17 koonduslaagris, sh. ka 
Buchenwaldis. Katsumused meest siiski ei murdnud - olümpiamängudelt noppis 
ta oma 11 medalist viimased 35-aastasena. Kes? 
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11. See 196 cm pikkune mees on 
sündinud Mineralnõje Vodõs. 
Tema esimene treener Remida 
Prangel andis ta sportlaskarjäärile 
sellise vungi sisse, et esimese 
suurema autasuna riputati kaela 
juunioride EM-kuld. Olümpia-
mängudel on ta jõudnud 20 parema 
hulka nii individuaalselt kui 
võistkonnaga, MK-etappidel on aga 
küündinud isegi poodiumikohani. 
Spordiga on küsitav seotud 
tänaseni - ta kuulub rannavollet 
edendava MTÜ Rannaliiv asutajate 
hulka, tema Facebooki konto 
sõprade hulgas leidub spordimehi 
alates Aigar Leokist kuni Austris 
Stalsini. Kes on pildil? 

 

 

12. Kes meestennisistidest võitis enne Rafael Nadali viimasena ühel aastal nii French 
Openi kui ka US Openi? Tegemist on esimese mehega läbi aegade, kes võitnud 
Suure slämmi turniiridel vähemalt kaks üksikmängu meistritiitlit kõigil kolmel 
erineval väljakukattel (muru, liiv ja kõvakate). 

 

 

 

13. Maailma spordiajaloo pikim, 132 aastat kestnud eduseeria 
sai otsa 1983, kui ameeriklased pidid purjetamise Ameerika 
pokaali esimest korda loovutama - Dennis Conneri juhitud 
Stars & Stripes jäi finaalsõitudes 3:4 alla austraallaste jahile 
(pildil), mille kapten oli John Bertrand. Mis oli selle Ben 
Lexceni projekteeritud ja Alan Bondile kuulunud jahi täpne 
nimi? 

 

14. Murdmaasuusatamise MK-võistlustel on vaid üks suusataja suutnud koguda ühe 
hooaja jooksul üle 2000 punkti. Suusaringkondades on selle rekordiomaniku 
karjääri saatnud mitmed küsimused - miks on passis vale sünniaeg? miks ta valis 
põlve ravimiseks just dexamethasoni? miks on teda MK-etappidel ergutanud 
vaid üksikud kaasmaalased? Meie küsime lihtsamalt - kellest on jutt? 
 

 

15. Kiiruisutamise sprindi mitmevõistluse MM-võistlusi on peetud alates 1970. 
aastast igal aastal. Nii meeste kui naiste seas on üks kiiruisutaja, kes kroonitud 
maailmameistriks kuus korda. Kes nad on? Meeste rekordimehel jäi oma 
potentsiaal OM-idel realiseerimata – kolmedelt mängudelt jäi saagiks hõbe ja 
pronks.Edukaimal naissprinteril läks olümpiaradadel hoopis paremini - ta võitis 
kaheksa medalit. 
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16. Mis spordiala? 
- rahvusvaheline alaliit loodi 1966. aastal 
- ala kuulub muuhulgas ka paraolümpiamängude ja universiaadi programmi 
- alates 1959 peetakse igal aastal MM-võistlusi, mis on kandnud ka ROK-i  
  presidendi karikavõistluste nime, kuid viimasel 15 aastal on MM-i  
  nimesponsoriks olnud Ford.  
- valitsevate maailmameistrite loetelust võib leida sellised nimed nagu Jana  
  Nekrassova ja Pjotr Dron, tänavusel MM-il said aga hõbeda näiteks Sean  
  Becker ja Bridget Becker Uus-Meremaalt 
- Eesti mehed jagavad maailma edetabelis 28.- 29. kohta, naised on 23. kohal 

 

 

17. Kellele olümpiavõitjatest on 
pühendatud see Prantsusmaal Col 
de Portet d'Aspet’ lähistel paiknev 
mälestusmärk? Päikesekella 
põhimõttel rajatud memoriaalil 
valgustavad päikesekiired sportlase 
sünni- ja surma- ning olümpiavõidu 
saavutamise kuupäeva. Oma 
olümpiavõidu kolmandat 
aastapäeva tal tähistada ei 
õnnestunud… 

 

 

18. Ta on lõpetanud Lausanne'i ülikooli õigusteaduskonna ärijuhtimise ja 
majanduse erialal. Töötanud muuhulgas turismifirma PR-juhina, Šveitsi 
jäähokiliidu peasekretärina, Longines'i spordidivisjoni direktorina, osalenud 
1972 ja 1976 olümpiamängude korraldustöös. Alates 1975 kuni tänaseni on seotud 
ühe mõjuvõimsa organisatsiooniga. Kes? 

 

 

 

19. See kaks aastat tagasi elust lahkunud mees (pildil) 
mängis elukutselisena jalgpalli 1985-1999, alustades 
Bristol Roversis ja lõpetades Halifax Townis. Inglismaa 
noortekoondisse kuulus küsitav kolm korda. Treenerina 
töötas ta kõige pikemat aega klubis, mis oli ka mängijana 
tema töökohaks kõige pikemat aega (1987-1993) , samuti 
juhendas ta pallureid ühe Euroopa riigi koondise juures. 
Kes? 

 

20. Paul Keres kohtus oma karjääri jooksul ametlikel turniiridel 10 maailma-
meistriga. Neist viiega jäi tema bilanss negatiivseks, kahega jäi seis tasa ning 
kolme vastu kogunes võite rohkem kui kaotusi. Kes olid need kolm? 
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21. See särtsakas jooksumees on teinud sellise tembu, et tema nime  võib leida Eesti 
rekordiomanike nimekirjast nii 100 m, 200 m kui 400 m distantsil, lisaks on ta 
kuulunud rekordipüstitajate sekka ka veel 4x100 m ja 4x400 m teatejooksudes. 
Karjääri kõrghetkeks oli medal NL-i meistrivõistlustelt, Eesti meistrivõistlustelt 
on erinevatelt aladelt kokku saanud 24 kulda. Pikk tööperiood kehalise kasvatuse 
õpetajana on seljataga ja nüüd veab ta hoopis tenniseklubi. Kes? 

 

 

 

22. Mille märkimisväärsega said tänavu hakkama Jonathan Toews, Duncan Keith ja 
Brent Seabrook? Enne neid olid sama saavutuseni küündinud läbi aegade vaid 
kolm inimest. 

 

 

 

23. MM-i uks jäi sellele 
nelja riigi klubides 
mänginud mehele 
tänavu suletuks. Tema 
hüüdnime üheks osaks 
on Maradona. Eesti 
koondise väravasse on 
ta löönud kaks palli. 
Kes on pildil? 

 

 

 

24. FIBA otsustas suurendada aastast 2006 meeste korvpalli MM-võistluste 
finaalturniiril osalejate arvu seniselt 16-lt 24-le. See on andnud võimaluse 
suurturniiril kaasa teha ka mitmetele uutele koondistele.  Tänavu Türgis said 
esimest korda MM-i hõngu nuusutada kolme riigi korvpallurid. Millised riigid 
olid tänavu MM-i debütandid? 

 

 

 

 

25. 1894. aastal ROK-i asutanud 12 riigi seas oli ka kolm väljastpoolt Euroopat. USA 
on neist muidugi üks, kes olid kaks ülejäänut? 
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26. Millise spordiala juures võeti esimesena kasutusele väljend kübaratrikk ehk hat 
trick? Juhtus see XIX sajandil ning esimesena hinnati sellise epiteediga HH 
Stephensoni saavutust. 

 

 

27. NASCAR-i meeskondi varustavad tänavu mootoritega neli firmat. Kolm neist on 
ameerika autotootjad (Chevrolet, Dodge, Ford), üks aga väljastpoolt. Mis firma? 
Tegemist on mootoriga, mida sel hooajal F1-s kasutusel pole ja mitte kunagi pole 
selle mootoriga ka F1 MM-tiitlit võidetud. 

 

 

28. Tema isa on saksa 
keelt emakeelena 
rääkiv Robert, tema 
ema on sündinud 
Lõuna-Aafrika 
Vabariigis ja kandis 
neiuna nime Lynette 
Durand (pildil 
paremal). Noormees 
ise nägi ilmavalgust 
1981 oma isa 
sünnimaal, kuid omab 
ka LAV-i koda-
kondsust. Osadele 
fännidele on ta end 
igaveseks südamesse 
jäädvustanud, osad  

 

 spordisõbrad parastavad tema harvade ebaõnnestumiste korral. Kulme paneb 
kergitama ka tema elukäik - sportimisega miljoneid dollareid teeninud mees viilis 
kõrvale kohustuslikust sõjaväeteenistusest, põhjuseks toodi "pikaajalised 
seljaprobleemid". Kellest on jutt? 

 

 

29. 
 

Esimese eesti meesvõrkpallurina tuli Soome meistriks Järvamaalt pärit Margus 
Mõttus. Millise klubi koosseisus ta sellega hakkama sai? Olgu öeldud, et see klubi 
võitis 1988-2000 Soome meistrisarjas 8 kulda, 2 hõbedat ja 2 pronksi ning sai 
Soome karika enda valdusse 8 korda. Oma osa võimsasse eduloosse  andis lisaks 
Mõttusele ka Kardo Künnap, kes sai küsitava klubiga kuldmedali kaela koguni 
kolmel korral. Tähelepanuväärne on see, et võitudesaaga sai kurva lõpu – aastast 
2001 enam sellist võrkpallitiimi ei eksiteeri. 

 

 

30. Orienteerumisjooksus oli tänavu võimalik maailmameistriks tulla sprindis, 
lühirajal, tavarajal ja teatejooksus. Eesti meistrivõistlustel jagati orienteerumis-
jooksus tiitleid veel kahel võistlusalal: pikal rajal ja ... Mis tuleb kirjutada 
punktiirile? Küsitava distsipliini võistlus toimus 20. ja 21. augustil. 
Tegemist ei ole uue võistlusalaga, esimest korda oli kavas juba 1963. aastal. 
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31. Saavutuste poolest jäi ta oma vennale küll alla, kuid püstitas 1985. aastal USA 
rekordi kergejõustikus alal, millel tema vend korjas küll aastaid kulda-karda, 
kuid kodumaa rekordit ei suutnudki püstitada. Harjutas 2002 USA bobikoondise 
juures, kuid Salt Lake City olümpiale siiski ei pääsenud. Ta on USA olümpialaste 
kogu asepresident. Lõpetanud Houstoni ülikooli, räägib vabalt itaalia ja hispaania 
keelt. Kes? 

 

 

32. 
 

 

 

 

 

33. 

Pildil olev karikas kaalub ca 40 kg ja kõige 
rohkem kordi (32) on seda võitnud üks 187 
cm pikk sportlane ajavahemikul 1960-1971. 
Mis karikas? (õige spordiala eest 1 punkt) 
 

 

Ameerika korvpallur Joe Bryant mängis 
selles pika ja kuulsusrikka ajalooga linnas 
1984-1992, tema poeg Kobe Bryant käis samas 
linnas koolis ning omandas kohaliku keele. 
Ka kergejõustiklastele on selle samanimelise 
provintsi pealinna staadion atraktiivne 
võistluspaik - alates 1982. aastast on seal 
püstitatud kaheksa maailmarekordit. Mis 
linn? 

 

 

34. Mis riik? 
- ainus riik, mis võitnud jalgpalli olümpiaturniiri finaali "kuldse väravaga"; 
- 2010 Budapesti ujumise EM-il ja Barcelona kergejõustiku EM-il avati kullaarve 
  tänu meessportlastele; 
- selle riigi sportlane on viimase 20 aasta jooksul olümpiamängude autasustamis- 
  tseremoonial seisnud kõrvuti eestlasega rohkem kui ühe korra; 
- kõige edukamad on küsitavale riigile olnud Antverpeni olümpiamängud  
   31 medaliga. 

 

 

 

 

35. Maret Ani ei ole ainus Eesti soost tennisist, kes 
mänginud Suure slämmi turniiril poolfinaalis. Enne 
teda jõudis 1990 US Openil paarismängus nelja 
parema hulka 195 cm pikkune mees, kes sündinud 
tennisetreenerite Tamara ja Eduardi perekonnas. 
Tema kontole jäi ka ühe ATP turniiri võit. Viimased 
10 aastat on küsitav elanud San Diegos ning tegelnud 
musitseerimise ja näitlemisega. Kes? 
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36. Need mehed on oma klubides 
korduvalt võitnud selle spordiala 
mõlemad kõige ihaldatumad 
auhinnad, vasakpoolsel härral on 
kodus lisaks ka kaks 
olümpiakulda, parempoolne pidi 
oma ainsal olümpial leppima 
neljanda kohaga. Ühise pildi 
peale sattusid nad mullu kevadel 
vaid seetõttu, et üks ületas teise 
rekordi. Uus  

 rekordimees on sündinud 1972 ning tegutseb endiselt, tema 1965 sündinud 
kaasmaalane lõpetas oma karjääri juba 2003. Kes on pildil? 

 

  

37. Eesti rekord täispikas (Ironman) triatlonis 8:24.29 (53.44 - 4:28.03 - 2:57.11) kuulub 
mehele, kes Eesti meistriks on tulnud kaks korda nii poolpikas triatlonis kui ka 
duatlonis. Kes? 

 

 

38. See Honda firma poolt esialgu 
krossivõistluste boksialas 
kasutamiseks valmistatud 
väikesekubatuuriline ja odav 
minitsikkel on nüüdseks 
jõudnud eraldi võistlus-
klassiks ka päriskrossis ja 
supermoto võistlustel ning 
isegi skateparkides. Eriti 
populaarsed on selle tsikliga 
võidukihutamised Ameerikas. 
Valitsevad Eesti meistrid on   

 Cardo Veski (kross) ja Henri Remma (supermoto). Mis mootorratas? Me ei küsi 
võistlusklassi, vaid selle mootorratta rahvusvaheliselt tunnustatud nime. 

 

 

39. 
 
Millise nime all on rohkem tuntud 14. juulil 1973 Bulgaarias Postnikis  sündinud 
Huben Hubenov? Hüüdnime Väike Dünamo kandnud mees on kolmekordne 
olümpiavõitja, viiekordne maailma- ja üheksakordne Euroopa meister, kuid 
patustanud ka dopinguga.  

 

 

40. Ta on korvpalli Euroliiga läbi aegade resultatiivseim mängija, olles aastate jooksul 
visanud üle 2600 punkti. Ühtlasi on ta üks neljast täpsuskütist, kes sooritanud 
Euroliigas üle 300 tabava kolmepunktiviske. 36-aastane korvpallur on Euroliigas 
alates 2000. aastast kaasa teinud kuue erineva klubi koosseisus (sealhulgas olnud 
meeskonnakaaslaseks ka rohkem kui ühele eestlasele) ning tulnud kuue riigi 
meistriks. Kes? 
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41. Kevin Korjus võitis tänavu ülekaalukalt Eurocup Formula Renault 2.0 
vormelisarja. Eestlasega samasse tiimi kuulusid veel hollandlane Bart Hylkema 
ning soomlased Miki Weckström, Jukka Honkavuori ja Jesse Laine. Mis on selle 
tiimi nimi? Olgu märgitud, et hoolimata eestlaste ja soomlaste keelesugulusest 
siinsed mõisnikud oma talupoegadele sellist liignime ei andnud. 

 

 

42. Selle kurva nimistu esimesel real on 9. juunist 1949 inglane Ben Drinkwater. Seni 
viimane, 46. nimi, lisandus nimekirja tänavu 5. septembril. Kes? 

 

 

43. 
 

 

 

 

 

 

 

44. 

Euroopas pole pärast tänavust 
EM-i enam temast edukamat 
oma ala tegijat - kokku on see 
33-aastane daam (pildil) 
tiitlivõistlustelt (OM, MM, 
EM) võitnud 67 medalit! Kes? 
 
 
Laskesuusatamise MK-sarja 
ajalugu algab hooajast 1977/78 
ning kolmikvõidu saavutasid 
siis tollase Saksa DV 
laskesuusatajad Frank Ullrich, 
Klaus Siebert ja Eberhard 
Rösch. Ida- ja läänesakslased 
valitsesid seda sarja 
jagamatult kuni 1989. aastani, 
mil nad hooaja kokkuvõttes 
esikolmikust sootuks välja 
jäeti. Kes oli esimene 
mittesakslane, kes meeste 
MK-sarja võitis? Sel mullu 25. 
detsembril oma 50. juubelit 
tähistanud mehel on olümpia-
mängudelt täiskomplekt 
medaleid, MM-idelt aga 13 
(3+5+5) auraha. 
   
 

 

45. Selle peamiselt moto- ja autosportlastele turvavarustust, aga ka autoosi (istmed, 
roolirattad jms) tootva firma asutasid 1977. aastal Itaalias Torinos Enrico Glorioso 
ja Antonio Parisi. Firma toodangut kasutavad paljud F1 ja autoralli-MM-il 
osalevad võidusõitjad, kuid turvakombinesooni selle firma nimega krael ja 
varrukal võib sageli näha ka algajate kihutajate seljas. Mis firma? 
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46. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 

See 25 aastat tagasi Saint Paulis sündinud 
sulnis daam on valitsev olümpiavõitja ja 
maailmameister. Sama spordialaga 
tegeles ka tema praegu 34-aastane 
abikaasa Thomas, kes jõudnud 
olümpiamängudel esikümnesse. Kes on 
pildil? 
 

 

 

Millisel võistkondlikul spordialal osales 
2010. aasta Eesti meistriliigas klubi 
nimega Kuusalu Eluterve Naine? 
Võistkond võttis asja nimele vastavalt, 
mõnuga, sest kõik 12 põhiturniiri 
kohtumist kaotati, kusjuures vastata 
suudeti keskmiselt vaid igale 14-ndale 
vastase tabamusele. 
  

 

48. Elm Streeti painajast ehk Freddy Kruegerist on kuulnud küllap kõik, kes 
õudusfilmidest lugu peavad, kuid sama nime - Freddy Krueger - kannab ka ühe 
ROK-i poolt tunnustatud spordiala tipptegija. Maailmarekordit on ameeriklane 
sel alal parandanud alates 1999. aastast kokku 7 korda ning praegu on see 75,2 
meetrit, püstitatud 2008 Floridas Seffneris. Küsitava spordiala alaliit asutati 1955 
ning selle lühend oli kuni 2009. aastani IWSF, praegu IWWF. Liikmesriike on 
alaliidul 84. Ühe korra on see ala olnud ka olümpiamängude kavas, tõsi, 
näidisalana. Mis ala? 
 

 

 

49. 
 
 
 

50. 

Millise riigi sportlase auhinnakapis on see kena 
auhind (pildil)? 
 

 

FIBA korraldab nii meestele kui naistele 
korvpalli MM-võistlusi kolmes vanuseklassis 
(täiskasvanud, U-19 ja U-17) ning kuuest tiitlist 
viis kuuluvad praegu USA korvpalluritele. 
Millisele riigile kuulub kuues tiitel? 
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51. Red Rum (Punane Rumm) on ainus, kes suutnud seda teha kolm korda. Kahel 
esimesel korral oli tema kannustajaks Brian Fletcher, kolmandal korral Tommy 
Stack. 30-aastaseks elanud ja 1995 siit ilmast lahkunud Red Rum puhkab oma 
igavest und Liverpooli lähistel asuva võistlusraja finišiposti juures, just kohas, 
kus ta oma legendaarsed võidud saavutas. Millise suurvõistluse Inglismaal 
rahvusliku aarde staatusesse tõstetud Red Rum kolm korda võitis? Tänavu said 
samal jõuproovil esikoha Don't Push It ja Tony McCoy. 

 

 

52. Kui liita kokku nii 100 m kui 200 m isiklikud rekordid, on maailma kõigi aegade 
kiireim sprinter loomulikult Usain Bolt - 9,58 + 19,19 = 28,77 sekundit. Teisel 
kohal on enne Bolti tabelit juhtinud Tyson Gay 29,27-ga (9,69 + 19,58). Kes on 
tabeli kolmas koguajaga 29,41 sekundit?  

 

 

53. Kes on pildil? Sel  
23-aastasel noormehel on 
ette näidata MM-võistluste 
teine koht. 
 

 

 

54. Venemaa on pärast N Liidu lagunemist osalenud enda lipu all olümpiamängudel 
alates 1994. aastast. Kes on Venemaa värvides enim olümpiamedaleid võitnud 
sportlane? See 174 cm pikkune sportlane on sündinud 1976 Mordvamaal. Ta on 
osalenud kolmedel mängudel ja kuldmedalini küündinud neljal korral. 
Maailmameistriks tuli küsitav viis korda. 

 

 

55. Riho Sibul ja Villu Kangur on ühe eesti olümpiavõitja pannud “laulu sisse”.  
Ultima Thule loos “Ilmtingimata” on sellised read:  
 
kord Leida Laius oli näinud ühte meest 
kes nägi välja kui Gabin 
see mees kui _______ _____ ära tema eest 
ma sellest filmist ilma jään 
 
Kelle nimi tuleb kirjutada esimesele punktiirile ja milline tegusõna teisele? Olgu 
öeldud, et tegusõna on otseselt seotud olümpiavõitja sportliku tegevusega. 
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56. Selle Eestiski harrastatava spordiala esimesed Euroopa meistrid nii naiste kui 
meeste seas selgitati alles 1994. aastal, ehkki rahvusvaheline alaliit loodi juba 
1928, esimene meeste maailmameister selgitati 1938 ja naiste oma 1949 ning 
klubide EK-sarjad algasid meestele 1957 ja naistele 1961. Mis ala? 

 

   

57. Ei ole vaja selgitada, kes oli Ernest Hemingway. Olümpiamängudel on läbi 
aegade osalenud aga vaid üks Hemingway. Tegemist oli andeka 
kergejõustiklasega, kes jõudis hõbemedalini. Juhtus see vähem kui 10 aasta eest 
ja küsitavaga koos oli võistlustules ka üks eestlane. Mis võistlusalal sai 
Hemingway OM-ilt medali? 

 

 

58. 
 
 
 
 
 
 
 

59. 

Nii rõõmsad olid kaks 
Vancouveri taliolümpia medalisti 
oma riigi pealinna linnapea 
vastuvõtul. Olgu öeldud, et 
mõlemad võistlesid samal alal, 
vasakpoolne mees sai kulla ja 
parempoolne hõbeda. Kes on 
pildil? 
 
Käesoleval sajandil on korvpalli 
Eesti meeste meistriliigas ainult 
üks eestlane suutnud tõusta kaks 
korda põhiturniiri 
resultatiivseimaks mängijaks 
(punkte mängu kohta), juhtus see 
aastatel 2003 ja 2008. See 1981. 
aastal sündinud 198 cm pikkune 
mängumees on tulnud Eesti 
meistriks nii TÜ/Delta kui BC 
Kalev/Cramo ridades, lisaks on 
talle kaela pandud veel hõbe ja 
pronks Tartu klubi liikmena. Kes 
on see "kümnendi edukaim 
snaiper"? 
 

 

60. Ta oli paljuski teistsugune kui enamik tippklassi rallisõitjatest - ülekaaluline, 
kandis paksude klaasidega prille ja oli kõva suitsumees. Samas jäi ta ka kõige 
närvilisemas olukorras rahulikuks ning armastas oma ralliautot roolida ühe 
käega. Kõik see ei takistanud tal 11 korda MM-sarja etappidel võidutsemast ning 
ka maailmameistriks tulemast. Oma hiilgehooajal võitis ta 11-st MM-rallist 5 
ning edestas teiseks jäänud sõitjat 52 punktiga! Üheksa aastat talle kaarti 
lugenud mees tuli hiljem maailmameistriks ka ühe teise piloodi kõrval. Kes on 
see 2002. aastal oma viimase MM-ralli sõitnud kihutaja? 
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VASTUSED 
 

  1. Erki Nool (ja 10-võistluse meeskond) 
(V)  
  2. Hayley Wickenheiser (T) 
  3. Pasadena, Rose Bowl (T) 
  4. Marko Kristal (T) 
  5. 1998 (V) 
  6. Rafer Johnson (T)  
  7. Vitali Petrov, Venemaa (T) 
  8. Evonne Goolagong (T) 
  9. Pal Schmitt, Ungari (T) 
10. Viktor Tšukarin (T) 
11. Ilmar Ojase (V) 
12. Mats Wilander (V) 
13. Australia II (T) 
14. Justyna Kowalczyk (T) 
15. Igor Železovski ja Karin Kania-Enke 
(T) 
16. curling (V) 
17. Fabio Casartelli (T) 
18. Sepp Blatter (T) 
19. Tim Carter (T)  
20. José Raúl Capablanca (+1 −0 =5),  
      Max Euwe (+11 −7 =9),  
      Mihhail Tal (+8 −4 =20) (T) 
21. Gennadi Organov (V) 
22. võitsid jäähokis nii olümpiakulla  
      kui ka Stanley karika (T) 
23. Milan Baroš – Ostrava Maradona (T) 
24. Tuneesia, Jordaania, Iraan (T) 
25. Uus-Meremaa, Argentina (T) 
26. kriket (V) 
27. Toyota (T) 
28. Roger Federer (T) 
29. Kuopio KuPS-Volley (T) 
30. öine orienteerumine (V) 

31. Carol Lewis (T) 
32. Imperaatori karikas, sumo (V) 
33. Rieti (T) 
34. Norra (V) 
35. Sven Salumaa (V) 
36. Martin Brodeur ja Patrick Roy (T) 
37. Kirill Kotšegarov (2009 Florida) (T) 
38. PitBike (T) 
39. Halil Mutlu (Türgi) (T) 
40. Marcus Brown (V) 
41. Koiranen Bros Motorsport (T) 
42. Shoya Tomizawa,  
      ringrajasõidu MM-sarja 46. ohver (T) 
43. Therese Alshammar (T) 
44. Eirik Kvalfoss (T) 
45. Sparco (T) 
46. Lindsey Vonn-Kildow (V) 
47. saalihoki (T) 
48. veesuusatamine (T) 
49. Uruguay (Diego Forlan,  
      adidas Golden Ball) (T) 
50. Austraalia (T) 
51. jahitakistussõit Grand National (T) 
52. Michael Johnson 10,09 + 19,32 = 29,41  
(T) 
53. Sebastian Vettel (V) 
54. Aleksei Nemov (V) 
55. Aavo Pikkuus ja väntas (T) 
56. käsipall (T) 
57. kõrgushüpe (2004) (V) 
58. Nikita Krjukov, Aleksandr Panžinski 
(V) 
59. Veljo Vares (V) 
60. Timo Salonen (T)

 
 
T – Toivo Kivimets 
V – Veiko Ulp 
 


