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1) Päevil, mil suusatamise sünnimaa udus 
toimuvad MM-võistlused, oleks patt 
mälumängu alustada mõnel muul teemal. 
Seega – murdmaasuusatamise kolmekordne 
maailmameister (2007-2009) peaks olema 
suusasõbralikule eestlasele küll piisavalt 
tuttav tegelane, et pikemalt keerutamata 
küsida – kes on pildil? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Piltidel nähtav nokats pärineb aastast 2009 ja see on 
praeguseks omaniku jaoks juba vana müts ☺. 
Sedasama omanikku küsimegi – kelle müts on pildil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Pildil on 101-kordne Eesti meister, kes pole kordagi olümpiamängudel võistelnud. Täiskasvanute 

tiitlivõistlustelt jäi tema laeks 5. koht EM- ja 8. koht MM-võistlustelt, juunioride EM-võistlustelt 
võitis ta aga hõbeda. Lisaks on ta 6-kordne Soome ja 2-kordne Slovakkia tšempion. Kes? 

 
 
4) Viimase kahe aasta jooksul (2009-2010) on Leedu parimaks sportlaseks valitud Simona Krupeckaite. 

Ta on kahekordne maailmameister ja maailmarekordite püstitaja, MM-võistlustelt kokku 10 medalit 
võitnud sportlanna ühel alal, mis ka eestlaste meeli köitnud. Mis spordiala? Olge vastamisel täpsed, 
võimalus on teenida nii 1 kui 2 punkti! 

 
  
5) Dopingupatustajatel tavaliselt vabandustest puudust pole. Üks veidramaid selles reas kuulub sprindis 

täiskomplekti olümpiamedaleid võitnud mehele, kes teatas lubatust kõrgema testosteroonitaseme 
põhjenduseks: “viis õlut ja neli seksimist oma naisega” (naisel olevat olnud sünnipäev). Küsitav 
sugumürsk on tulnud korra USA meistriks 100 m jooksus, osalenud kolme 4x100 m MR püstitamises 
ning võitnud teatejooksus ka kaks MM-kulda. Balco skandaalis tunnistas ta HGH kasutamist. Kes? 
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6) Naiste tennises on viimastel aegadel maailma esinumbriteks tõusnud mitmed mängijad, kes pole 
üksikmängus suutnud võita ühtegi Grand Slami turniiri – Jelena Jankovic, Dinara Safina ning 
Caroline Wozniacki –, mille eest on nad (eriti Safina) ning edetabeli süsteemgi kõvasti kriitikat 
pälvinud. Üldse on selliseid mängijaid naiste seas olnud aga viis. Küsimegi kahte esimest naiste 
esireketit, kes tõusid edetabeli tippu enne mõne GS turniiri võitmist. Tõsi, mõlemad küsitavad on end 
„rehabiliteerinud“ sel moel, et hilisema karjääri jooksul on nad GS turniiri võiduni siiski  jõudnud. Ja 
enam veel – suure slämmi turniiri võitjana on nad ka uuesti WTA esinumbriks tõusnud. Kes? 

 
 
7) Soome spordimuuseumi fuajees tervitas viimasest spordikilva maavõistlusest osavõtjaid (ja tervitab 

teisigi) populaarne turistilõks – võimalus end kuulsuse nahas pildistada. Soomlased on „vineerist 
välja saaginud” elusuuruses koopia oma legendaarsest iluuisupaarist-olümpiavõitjast (1920). Selle 
küsitava (abielu)paari osapooled on ühed vähestest, kes võitnud olümpiamedali nii suve- kui 
taliolümpial. Vähe sellest, et tegu on Soome riigi esimeste olümpiavõitjatega – Potsdamist pärit 
naispool oli üleüldse ainus Saksamaal sündinud sportlane, keda 1920. 
aastal olümpiale võistlema lubati. Mis oli nende ühine perekonnanimi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Viimase 11 aasta jooksul on see jalgpalliklubi koduliigas alati esikolmikus lõpetanud, seejuures  
2002-2008 seitse korda järjest võitjana. Praegu kannavad BetClici logoga Adidase võistlusvormi nt 
kapten Cris, Ederson, Hugo Loris, Lisandro Lopez, Jeremy Toulalan, Kim Källström jt; varasematest 
staaridest võib mainida Juninhot ja Michael Essieni. Ehkki ollakse riigi rikkaim vutiklubi, pole 
Euroopas midagi märkimisväärset korda saadetud. Tõsi küll, treener Claude Pueli juhtimisel 
püsitakse tänavu Meistrite Liigas ikka veel konkurentsis. Edukamad on olnud sama klubi daamid, kes 
mullu kaotasid naiste Meistrite Liiga finaali Potsdamile alles penaltitega 6:7. Mis klubi värvid? 

 
 
9) 1937. aastal valmis USA-s ajalehe Detroit News toel midagi, millest aja jooksul on tulnud 

rahvusvaheline projekt. Selle esimene prototüüp kandis nime Blue Streak 60 (hiljem tulid muidugi 
teised nimed). See küsitav “miski” kaalub nõuetekohaselt 45 kg ja on mõeldud ühele harrastajale. 
Harrastajad omakorda on ühendatud organisatsiooni nimega IDNIYRA. Küsimegi, et mille siis 
ameeriklased 1937. aastal välja mõtlesid? 

 
 
 
 
10) Umbes kuu aega tagasi Fort Kentis tehtud fotol 

sätib sihikut märklaua suunas üks kahekordne 
olümpiavõitja (1992, 1996). Tema tulemuseks jäi 
keskpärane kolm tabamust viiest, mis on siiski 
üldiselt parem tabavusprotsent (60 %), kui tal oli 
enda parimail sportlaspäevil. Kes? 
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11) Pildil on sportlike vanemate lapsed, kaksikvennad (s 1988) ja nende õde (s 1986), kes kõik kannavad 

muidugi üht ja sama perekonnanime. Euroopas on neil vastaseid ka individuaalselt vähe, olümpia- ja 
MM-konkurentsis lüüakse aga läbi peamiselt võistkondlikult. Vendadel on kodus nt ühiselt võidetud 
EM-pronks ja üks neist on ka Euroopa meister. Õde omakorda võib vastata MM-pronksi ning koguni 
Pekingi olümpiahõbedaga. Mis on siis selle naerusuise seltskonna ühine perekonnanimi? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Näete pildil Holmenkolleni suusamängude kolmekordset 
võitjat kahevõistluses (eluaastad 1930-2005), kellel on väärt 
saavutusi ka naabermaadest – Faluni MM-i hõbe (1954) 
ning Lahti MM-i pronks (1958). Pärast sportlaskarjääri 
lõppu jäi lemmikalaga seotuks ning tegutses suusa-
ringkondades mitmetel ametipostidel, jõudes 55-aastaselt 
ühe olulisema töövõidu ja läbimurdeni. Kes on pildil? 

 
 
 
13) Olümpiamänge pole Aafrika siiani veel võõrustanud, kuigi juba 1916. aastal kandideeris üks Aafrika 

linn olümpiamängude korraldajaks. Just selles linnas nägi maailm ühtedel võistlustel 1914. aastal 
esmakordselt ajaloos lehvimas ka olümpialippu. Mis linn? 

 
 
 
14) See firma loodi 1923. aastal Baierimaal ning kuulub praegu Jardeni 

korporatsiooni. Valmistab peamiselt tennisereketeid, lumelaudasid ja 
mäesuuski. Tänastest tippudest kasutavad selle toodangut nt 
olümpiamedalistid Julia Mancuso, Nicole Hosp, Martina Schild ja 
maailmameister Manfred Pranger; minevikus aga Boris Becker, 
Sergi Bruguera, Petr Korda, Bernhard Russi, Katja Seizinger, Maria 
Walliser, Alexandra Meissnitzer, Hanni Wenzel jt. Mis firma? 

 
 
 
15) 2010. aasta jäähoki MM-võistluste sümboolse koondise väravavahiks ning kogu turniiri kõige 

kasulikumaks mängijaks valiti 4. kohaga lõpetanud Saksa hokikoondise puurilukk. Möödunud aastal 
toimunud võrkpalli MM-turniiri MVP auhind anti aga võiduka Brasiilia koondise nurgaründajale, kes 
valiti mullu ka riigi parimaks sportlaseks. Küsime neid kahe ässa koos, sest nende perekonnanimed 
erinevad vaid ühe tähe poolest. Punktide teenimiseks piisab vaid ühe teadmisest. Mis nimi/nimed? 
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16) Selle firma rajasid USA sõudevennad Dreissigackerid 1976. aastal peale Montreali olümpiast eemale 

jäämist. Esmalt asusid nad turustama süsinikfiibrist aerusid, mis sõudjate poolt hästi vastu võeti. 
1991. aastal turule toodud asümmeetrilise labaga aerud tõstsid tulemust kuni 2% ja olid Barcelona 
olümpial enimkasutatavad. 1981. aastal tegid nad oma esimese sõudeergomeetri, mis oli 
konkurentide omadest viis korda odavam ja seda saatis suur edu. Firma nime järgi tuntud ergomeetri 
leiame igast vähegi korralikust jõusaalist, sellel toimuvad maailmameistrivõistlused ja fikseeritakse 
ka rekordeid. Tänaseks on turule tulnud juba ka suusaergomeeter. Kuidas on selle firma nimi? 

 
 
17) Tänapäeva iluuisutamises pole 4-kordne hüpe enam mingi haruldus. Kuid kellele kuulub au olla 

esimene, kes sellise hüppega ametlikul võistlusel puhtalt hakkama sai? Olümpiamängudel küsitav 
mees eriti edukas polnud, see-eest on ta aga neljakordne maailmameister. Kes? 

 
 
18) Franck Ribery võib kõva tegija olla küll, aga 

veelgi kõvem on mees, kellele ta raamatut ette 
loeb. See mees on koguni nii kõva, et on kahel 
korral valitud Euroopa parimaks, kahel korral 
mänginud MM-finaalis ja tulnud korra Euroopa 
meistriks. Kes on see minevikusuurus? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

19) Pildil olev olümpiamedalimees (1894 Pühalepa vald – 
1956 Stockholm) sai 20-aastaselt Peterburis ohvitseriks, 
osales I maailmasõjas, tegi Lõuna-Venes kaasa venelaste 
kodusõja ning jõudis 1921 Konstantinoopoli kaudu tagasi 
Eestisse. Tallinnas asus ametnikuna tööle Põhja Paberi- ja 
Puupapi Vabrikus, kuid sai mahti aastaringselt ka spordiga 
tegeleda. Ta võitis kaks EM-tiitlit (1933, 1934) ning kolm 
EM-pronksi (1935, 1936, 1938), neist viimase suisa 
Eestis. II maailmasõja eel läks Saksamaale, aastast 1950 
elas Rootsis. Sarnast perenime kannab ka üks maailma 
kergejõustikulegend. Kes on see uhke mees pildil? 

 
 
 
20) Vanem vend mängib praegu Chicago Blackhawksis ja jõudis mullu ihaldatud NHL-i tiitlini. See nälg 

pidi suur olema, sest kaks eelmist aastat tuli finaalis kaotust tunnistada. 2008. aastal liitus ta 
tiitliootuses Pittsburghiga, kes aga kaotas finaalis Detroidile ning kui ta uue hooaja eel lepingu 
pikendamisest keeldus ning Detroidiga lepingu sõlmis, oli temast Pittsburghi mängijate jaoks saanud 
reeturi võrdkuju. Paraku kaotas Detroit 2009. aastal Stanley Cup finaalis just Pittsburghile… 
Vancouveri olümpial esindas koondist ka tema noorem vend, kes peale põgusat NHL karjääri teeb 
ilma KHL-is, kus oli mullu Riia Dünamo ridades liiga edukaim väravakütt. Kes on need 
hokivennad? 
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21) Jätkame päevakohaselt! Täna 75 aastat tagasi – ehk siis 5. märtsil 1936 – suutis inimene esimest 

korda suuskadega üle 100 meetri hüpata. Juhtus see Planica hüppemäel ning hüppajaks oli 18-aastane 
austerlane. Sama aasta Ga-Pa olümpial ta küll ebaõnnestus, kuid 1939. aastal tuli Zakopanes 
maailmameistriks ning aastavahetusel 1952-53 ka esimeseks nelja hüppemäe turnee üldvõitjaks. 
Sportlaskarjääri ajal tunti küsitavat Bubi nime all, tänapäeval kannab tema nime Bischofshofeni 
suusastaadion. Kes? 

 
 
22) See Leedus, Valgevene piiri äärses Šalčininkais sündinud 

mees püstitas 1986. aastal kaks Lääne-Saksa rekordit 
ning võitis aastail 1986-1988 kolm maa meistritiitlit, 
kuid tema hiilgeaeg jäi 1980. aastasse, mil ta võitis 
maailmarekordiga olümpiakulla. Kes on pildil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23) Nike varustuses Pekingisse läinud Gerd Kanter uskus vähemalt Virgilijus Alekna vastu eelist omavat, 

sest leedukatel olla olümpial kõigest “mingid ………. asjad”. Kanter võitis küll olümpiakulla, kuid 
Leedu firmat halvustas asjata. 1991. aastal loodud firma põhitoodang on korvpalliriietus (“Approved 
by Sabonis”) ja see on leidnud Euroopas palju kandjaid. Eeskätt möllatakse hetkel naiste 
korvpalliturul (Valgevene naiskonna vahvad korvpallikleidid!), kuid nende riietust leidub tänavuses 
Eesti meistriliigaski. Toodetakse muidugi ka teiste alade varustust (jalgpall, jäähoki). Nii et: mida 
siis panna punktiiri asemele, mis firma see on? 

 
 
24) Aastail 1931-1939 võitsid 19 meie täpsuskütti laskespordis ühtekokku 123 MM-medalit. 

Maailmameistrite loetellu kuulus ka üks vendadepaar. Argentiina karika võitnud 
vabapüssimeeskonda ei mahtunud küll kumbki, kuid vennastest vanem võitis 1935. aastal 
väikepüssiga kulla ja hõbeda ning noorem sõjapüssiga 1937. aastal kulla ja 1939. aastal kaks pronksi. 
II maailmasõja keerises sattusid nad Vene poolele, kuid Porhovi all andis üks neist end sakslastele 
vangi ja teise lasi maha vihane politruk. Vendade mälestuseks peetakse alates 1975. aastast nende 
sünnipaigas Kaius (Männikul) mälestusvõistlusi. Mis oli nende kahe venna ühine perekonnanimi? 

 
 
25) Olümpiamängude avatseremooniate üks oodatumaid hetki on kahtlemata tule süütamine. 

Suvemängudel kuulub jäme ots tulesüütajate reas kergejõustiklastele, talimängudel nii domineerivat 
ala pole. Tulesüütajate seas on erinevate alade talisportlasi, aga ka üks jalgpallur ning üks korvpallur. 
Neid küsimegi. Kes on siis need jalgpallur ja korvpallur, kes süüdanud taliolümpiatule? 
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26) See uhket hüüdnime Kill Bill kandev Kreeka korvpallur (s 1982, 193 cm) peab olema tõesti raudse 

karakteriga mees, sest mullu suvel sai ta hakkama hulljulge tembuga, lahkudes Ateena 
Panathinaikosest nende surmavaenlase Pireuse Olympiakose ridadesse. Tõsi, seda kompenseerib küll 
kopsakas leping, ent miljonite ateenlaste südamesse lõi ta haava, mis ei parane eales ja võib 
(kreeklaste korvpallikirge teades) lõppeda nii mõnegi haavaga tema enda kehal... Hulljulgur on oma 
karjääri jooksul mänginud ka NBA-s (Houston Rockets), pälvinud 2009. aasta Euroliiga Final Four 
MVP tiitli ja on 2005. aasta Euroopa meister. Kes? 

 
 
27) Kelle lapsepõlvepildid? Küsime kahte persooni, kuid vastamiseks võib piisata ka ühestainsast sõnast 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28) Seda medalitega ülekülvatud meest teatakse kui džentelmeni, kes 
oskas väärikalt nii võita kui ka kaotada. Vähem teatakse tema 
traagilisest saatusest – oma elu lõpetas ta 1954. aastal enesetapuga, 
olles enne maha lasknud oma naise. Mees on küll läinud, kuid tema 
nimi motiveerib endiselt igal aastal tegudele üha uusi sportlasi. Kes? 

 
 
29) Pildil on viiel korral maailma parimaks vabamaadlejaks tunnistatud tšetšeeni murdja, kes koges 

aastail 1995-2009 rahvusvahelistel tiitlivõistlustel vaid kahte kaotust. Venemaad esindava matihundi 
kontos on kolm olümpiakulda (1996, 2004, 2008) ning 6 tiitlit nii EM- kui ka MM-võistlustelt. 
Sydneys tegemata jäänu heastas tema noorem veli, kes seal 
omakorda oma ainsa olümpiakulla võitis. Mehe üks mõjutajaid 
on olnud Boris Pasternak (kelle luuleridu on ta harjunud 
kordama enne iga matši), aga ka mitmed tähtsad sõbrad - 
Vladimir Putin, Iskander Mahmudov, Ramzan Kadõrov jt. Kes? 

 
 
 
30) Kuulete laulmas 1970. aastatel loodud ansamblit, 

mis sai oma nime valikul inspiratsiooni eelseisvast 
olümpiaregatist. Olümpiapurjekaid tervitati ka oma 
uue instrumentaaltsükliga, mis koosnes kuuest 
palast – üks igale paadiklassile. Mis ansambel? 
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31) Selle mehe F1 karjäär on ainulaadne – oma ainsa F1 stardi tegi ta 2007. aastal kodumaal, alustas sõitu 

viimasena, ent tõusis juba teisel ringil liidriks ning suurendas edu paar ringi hiljem kahe minutini. 15. 
ringil tuli sõit paraku pooleli jätta. Aastail 1982-85 kihutas F1 sarjas ka tema isa (hukkus võidusõidul 
1985. aasta suvel), kelle bilanssi jäid ligi poolsada GP starti ja paar punkti. Ka isa vend jõudis 1989. 
aastal F1 sarja. Mis oli/on nende meeste ühine perekonnanimi? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32) Pildile on jäänud läbi võimlemise ja karate poksini jõudnud tütarlaps, kes kuuldavasti plaanib peagi 
turule tulla ka omanimelise spordiriietusega. Tema karjääri kaks senist suurvõitu pärinevad aastatest 
1999 ning 2004. Kes on see õbluke neiu selles karmis poiste maailmas, kus pisaraid ei tunta? 

 
 
33) Peale mullusügisest siirdumist Tottenham Hotspursi sai temast esimene jalgpallur, kes on mänginud 

kolme suurema Londoni klubi ridades. 2001-2006 Chelseas ja 2006- 2010 Arsenalis pallinud mees 
on tuntud ka ühe viimase aja skandaalseima värava autorina. Just tema oli see, kes 2010. aasta MM-
valikturniiri mängus pärast Thierry Henry kätt palli Iirimaa väravasse lõi. Kes on see vutimees? 

 
 
 
34) Need kaks sportlast finišeerisid nõnda 

tasavägiselt, et kohtunikud ei suutnudki neil 
lõpujoonel vahet leida. Alguses riputati 
mõlemale kaela hõbedad, hiljem aga koguni 
kuldmedalid. Kes on need kaks suusameest? 

 
 
 
 
35) Esemeküsimus: mis 

spordivahendit me 
teile näitame? Ühe 
punkti saate ka õige 
ala nimetamise eest. 
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36) Spordivõistluste võitjatele jagatakse levinud arusaama kohaselt ikka kuld-, hõbe- ja pronksmedaleid, 

ehkki üldjuhul see sisuliselt õige ei ole. Nt suveolümpiamängude I ja II koha medalid on valmistatud 
hõbedast ja võitja autasu kaetakse minimaalselt 6 grammi kullaga. Pronksmedalid valmistatakse 
tavaliselt vase ja tina sulamist (võivad sisaldada ka teisi elemente), kuid mitte alati. Nii on 1980. 
aasta Moskva olümpia III koha medalite materjaliks spetsialistide hinnangul hoopis .......... Tegu on 
vase ja tsingi sulamiga, kus tsingi osakaal on väike (~ 1/3) ehk teisisõnu madala tsingisisaldusega 
messingiga. Kuidas seda sulamit nimetatakse? Mis sõna tuleks kirjutada punktiirile? Õigele 
teele võite sattuda ka siis, kui mõtlete ühele Eesti olümpiasportlasele. 

 
 
37) Pildil on läbi aegade esimene Põhjamaade naisolümpiavõitja 

kergejõustikus. See kuld on tänaseks Põhjala regioonis küll 
juba tõhusat täiendust saanud (ka samalt võistlusalalt!), kuid 
sportlasele endale jäi see ainsaks tiitlivõistluste medaliks. 
Olümpiamängudel oli ta korra veel 6., EM-võistlustel 5. ja 
MM-võistlustel 4. Kellest on jutt? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38) Kes on pildil palliga olev Žalgirise ja 
Leedu koondise üks liidreid, kuulsa 
Duke’i korvpallikooli kasvandik? 

 
 

 
 
39) Küsitav pallimäng tekkis entusiastide seas 19. sajandi viimasel kümnendil. 

Rahvusvaheline alaliit tunnustas seda 1930. aastal ja samal aastal peeti 
Leipzigis ka esimene MM. Mängitakse 17-18 cm diameetrise palliga 11x14 
m suurusel väljakul. Mänguaeg on 2x7 minutit, vaheaeg 2 minutit. Ala on 
populaarne eeskätt Euroopas (eriti Kesk-Euroopas), aga mitte ainult. 
Tänavune MM peetakse Jaapanis, Kagoshimas. Kaheldamatult suurimad 
staarid on olnud Tšehhoslovakkiast Brnost pärit vennad Jindřich ja Jan 
Pospíšilid, kes tulid 1965-1988 20-kordseteks maailmameistriteks. Mis ala? 

 
 
 
40) 2004. aasta jaanuaris alustati ühe ala Eesti klubide meistrivõistlusi leinaseisakuga, sest päev varem 

oli lahkunud üks selle ala suurkujusid. Vähemalt väitis nii ajalehes „Sakala“ ilmunud surmakuulutus. 
Kui aga alaliit helistas asjaolude täpsustamiseks omastele, võttis telefonitoru vastu „kadunuke“ ise. 
Selgus, et ajalehes ilmunu oli eksitus! Tänaseks on küsitav paraku meie seast tõepoolest lahkunud, 
ehkki tema töid ja tegemisi pole unustatud. Viimati pälvis ta tähelepanu paar kuud tagasi. Kes? 
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41) Strasbourg on poliitikast tulvil linn, kus elab palju erilisi inimesi. Eriline on ka seal sündinud ja viies 

keeles kõnelev mees, kelle nime kannab alates 2007. aastast üks asteroid. Nooruses mängis ta muude 
toimetuste kõrvalt amatöörina jalgpalli, tegi profidebüüdi alles 28-aastaselt ning aitas sünnilinna 
klubil võita riigi (seni ainsat) meistritiitlit. Pärast seda loobus tegevsportlasena palli tagaajamisest, 
kuid jäi spordialale truuks. Tema palkamine ja töömeetodid valitud elualal on taganud edu nt nii 
Jaapanis kui ka Monacos. Praegusel tööpostil on ta alates 1996. aastast, mil vahetas välja Bruce 
Riochi. Pikka aega on tema “paremaks käeks” olnud kaheksat keelt valdav bosnialane Boro 
Primorac. Kellest on jutt? 

 
 
42) Ühe riigi olümpiamedalite kollektsioon koosneb üheksast eksemplarist ning need võideti neljal 

olümpia-aastal järjest. Seejuures on tähelepanuväärne, et 1976. aasta medalivõitja ja 1988. aastal 
viimase medali võitnud mees on vennad. Vanusevahe on neil 5 aastat ning medalid võideti ühel ja 
samal võistlusalal. Vanem vendadest kulutas 1976. aastal pronksi võitmiseks aega 2.04,28, noorem 
1988. aastal samuti pronksi jaoks 1.38,84. Mõlemad on medalirõõmu kogenud ka MM-võistlustel, 
kuid ometi pole tegu selle riigi kuulsaima sportlasperekonnaga. Mis on vendade perekonnanimi? 
Kui te nimesid ei tea, siis ühe punkti võite teenida ka õige riigi nimetamise eest! 

 
 
43) Pildil oleva ettevõtja onu on EM-hõbe poksis ja tema isa auks peetakse mälestusvõistlusi 

lauatennises. Ja kui need vihjed tema nime leida ei aita, tasub meenutada mõne aasta tagust Delfi 
staarkommentaatorit, kes kippus sõna võtma just üht teatavat liiki uudiste juures. Kes on see mees? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44) Üliedukatest Eesti riistvõimlejatest midagi erilist rääkida 
pole, kui ehk pildilolev eksemplar välja arvata. Ta 
sündis 1965. aastal Tallinnas, võitis 1976-1979 
kümmekond Eesti meistritiitlit ning „avas võimetelaeka“ 
aasta hiljem, mil võitis juunioride EM-võistlustel 4 
medalit ning osales NSV Liidu koondise varuvõistlejana 
Moskva olümpiamängudel. Praegu töötab Rocca al 
Mare uisukoolis akrobaatikatreenerina. Kellest on jutt? 

 
 
45) 2009. aastal oli firma PepsiCo suuruselt-müüdavuselt neljandaks brändiks üks spordijook, mis töötati 

Florida ülikoolis välja 1965. aastal. Selle joogi reklaamnäod on Usain Bolt, Michael Jordan, Serena 
Williams jne, joogi nime kandvaid spordivõistlusi korraldatakse mitmel pool maailmas. Loomulikult 
on see toode saadaval ka Eestis. Mis jook? 
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46) See 1904. aastal loodud klubi ei ole mitte balletiklubi, vaid selle 

esindajad on läbi aegade saavutanud häid tulemusi nii 
ujumises, vettehüpetes kui ka moodsas viievõistluses. Kuid 
klubi esindusala on hoopis veepall. 30-le kodusele 
meistritiitlile on neljal korral lisandunud võit veepalli 
Euroliigas (1983, 1986, 1987, 1989) ja kaks korda on kotti 
pistetud Euroopa superkarikas (1986, 1987). Mis klubi? 

 
 
 
47) Vesistel teemadel jätkates... Brasiilia olümpiakomitee aasta parimate sportlaste auhind Prêmio Brasil 

Olímpico seati sisse 1999. aastal ja jalgpallureid pole laureaatideks seni kordagi valitud. Meeste 
arvestuses anti see tiitel 2007-2009 hoopis ujujaile. 2008. ja 2009. aastal valiti parimaks (ja mullu jäi 
tänases mälumängus juba ära küsitud vollemehe Murilo Endrese järel teiseks) üks pika basseini 
sprindiradadel domineeriv mees – ta on lühima kroolidistantsi olümpiavõitja ning valitsev 50 m ja 
100 m vabaltujumise maailmameister ning 
maailmarekordite omanik. Kellest on jutt? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48) See tangorütmides tuhisev paar olevat liiga kuum, et 
jääl ühiseid poognaid joonistada. Üksipäini jääl 
toimetades on nad aga kodumaad vääriliselt esindanud – 
naispool on valitsev Euroopa meister ja kahekordne 
hõbe, meespartner aga kahekordne maailmameister, 
lisaks võitnud veel peotäie medaleid OM-, MM- ja EM-
tasandilt. Vastuseks ootame kahte nime. Kes on pildil? 

 
 
49) IAAF-i nö ametlike võistlusalade reas on ainult üks ala, mille sisemaailmarekord on parem kui 

välistingimustes saavutatu. Mis ala? 
 
 
50) Neid mehi, kes on elu jooksul võitnud kõik kolm rattamaailma suurtuuri, on täpselt viis. Esimene, kes 

sellega hakkama sai, on ühtlasi viisikust ainus, kes võitnud olümpiamedali. Võrreldes ülejäänud nelja 
mehega kulutas ta Career Triple Grand Tour Crown´i saavutamiseks kõige rohkem aastaid (alates 
esimesest tuuri võidust kuni viimase puuduolevani) ning oli selle saavutuseni jõudes ka kõige vanem. 
Maailmameistriks ta ei tulnud, küll aga püstitas maailmarekordi tunnisõidus. Seda, et ta keelatud 
aineid manustas, ei vaevunud ta isegi eriti varjama... Kes? 
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51) Tema (s 1945) on viimane Suurbritannia tennisist, kes võitis mõne Grand Slam turniiri üksikmängu 
tiitli. Tal on kokku 55 WTA turniirivõitu üksikmängus, muuhulgas on kotis ka võidud US Openilt 
(1968), Australian Openilt (1972) ja Wimbledonist (1977). Mängis pika karjääri (profina 1968-1986) 
ja teenis kena kopika (auhinnaraha üle 1,5 miljoni dollari), kuid maailma edetabeli esinumbriks ei 
kerkinud kordagi. 1989. aastal valiti Tennise Kuulsuse Halli liikmeks, hiljem on tegutsenud BBC 
tennisekommentaatorina ja olnud treeneritööl. Kes? 

 
 
52) Väljavõte selle mehe poolt kordasaadetust – teismelisena 

püstitas ta kõrgushüppes Eesti noorterekordi 1.80 ja võitis 
1952. aastal NSV Liidu noorte meistrivõistluste hõbeda (lisaks 
5. koht vasaraheites). Enamuse autasudest pälvis ta siiski ühel 
teisel spordialal, olles seal NSV Liidu noortemeister (1953), 
NSV Liidu MV ja rahvaste spartakiaadi hõbe (1956), Euroopa 
meistrivõistluste pronks (1955) ja kuld (1957) ning kahekordne 
Eesti NSV meister (1956 ja 1960). Kes on see mees pildil? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53) Mis logo? 
 
 
 
 
 
 

54) Maadlusaasta lõpetamisel Eesti Spordimuuseumis saab maadlusliidu presidendilt Heino Priimägilt 
tunnustuse 2010. aasta parim kreeka-rooma maadleja Eestis (mulluste EM-võistluste 9. koht). Kes? 

 
 
55) Kes laulab? Erinevalt mõne aasta tagusest ehmatavast kogemusest, mil teile soleeris kasinate 

sportlike saavutustega Ants Laidam, on täna tegu päris ehtsa spordimehega, 6-kordse Eesti meistriga. 


