
 
INDIVIDUAALNE SPORDIMÄNG 

18.09.2010.a. 
 

1. See mees (sündinud 1945) on tulnud koolieas oma riigi poksimeistriks 54-kiloste kaalus, 
kuid tuntuks pole ta saanud siiski sportlasena, vaid spordiga tihedalt seotud elualal. Kes? 

 

2. See 1964. aastal sündinud tennisist lõpetas seljavigastuse tõttu karjääri juba 26-aastaselt. 
Suure Slämmi turniiridel jäid tema parimaks saavutuseks kaks finaalipääsu. Lihtsa, kuid 
kavala mängustiili tõttu kandis ta hüüdnime Big Cat (Suur Kass) ja samuti Swede Killer 
(Rootslaste Tapja), sest ta sai palju võite tugevate rootslaste, eriti Mats Wilanderi üle. 
Võimalik, et see mängija võinuks ka pärast vigastust naasta, kuid ta on ise öelnud, et 
tegelikult ta tennist eriti ei armastanudki – kalapüük olevat palju huvitavam. Tennist mängis 
ta eelkõige raha pärast. Ühe fakti jätsime tema kohta märkimata, muidu läheks vastus liiga 
lihtsaks.Kes? 
 
 
3. Aastal 2010 on eestlastest täiskasvanute maailmameistriks tulnud vaid üks sportlane - 
Katrin Virula, kes võitis tiitli augusti algul Saksamaal Dahnis peetud MMil. Mis alal? Püüdke 
olla võimalikult täpsed. 
 
 
4. Mis on väikseim linn, mille klubi on võitnud alates 1955/56 toimuva jalgpalli Meistrite 
Liiga? Elanike arv praeguse seisuga, mitte võitmise hetkel. Kui vastate väiksuselt eelviimase 
linna, saate ühe punkti, sest elanike arvu erinevus on üsna väike. 
 
 
5. Mitu olümpiamedalit kokku on Eesti Riigikogu praeguse koosseisu liikmetel? 



 
6. See 1958 asutatud ning Hiroshimas (peakorter) asuv firma on maailma suurim 
sportmängude pallide ja erineva spordivarustuse tootja, toodetakse korvpalle, jalgpalle, 
võrkpalle, käsipalle, pesapalle jne. Juba 6 aastat pärast firma asutamist oldi Tokyo olümpia 
peamine sportmängude pallide tarnija. 
Lisaks spordivarustusele toodetakse veel erinevaid autode osi ning ehitusmaterjale. Mis 
firma? 
 
 
7. Tänavu võitis suusahüppajate suvise sarja üllatusmees, kes varem polnud kordagi isegi 
poodiumile tõusnud. Siiski oli 23-aastasel mehel karjääri jooksul kirjas üks märkimisväärne 
tulemus - Libereci MMil (2009) tuli ta normaalmäel neljandaks. Suurelt mäelt on tema parim 
tulemus 6. koht Val di Fiemme MK-etapilt 2008. aasta jaanuaris. Vancouveri olümpial sai ta 
individuaalaladel 14. ja 27. koha. Ta esindab riiki, kel on suusahüpetes olemas nii 
olümpiavõitja kui ka maailmameister. Nimetage see sportlane. 
 
 
8. Riho Rannikmaa eestvedamisel algas Eestis 90ndatel aastatel siinmail täiesti uue spordiala 
sumo arendamine. Praeguseks on võidetud MMidelt juba 12 ja EMidelt 34 medalit ning 
Kaido Höövelson ehk Baruto on jõudnud profisumo maailma tippu. Kes aga võitis Eesti sumo 
ajaloo esimese tiitlivõistluste medali, kui tuli 1995. aasta EMil raskekaalus pronksile? Sama 
mees tuli 1997. aastal raskekaalus Euroopa meistriks, kuid selleks ajaks olid medaleid võitnud 
juba ka mitmed teised Eesti sumomaadlejad. 
 
 
9. See mees (sündinud 1952), maailmameister aastast 1978, oli esimene tuntum Argentiina 
jalgpallur, kes teenis leiba Inglismaal. Isegi 1982. aastal Falklandi saare sõja alates jäi ta 
mõneks päevaks oma klubisse, kes lubanuks tal hooaja lõpuni mängida, kuid ta sõitis maa 
koondise sõprusmängule ning sealt ei saanud enam vaenulikku riiki naasta. Hooaja 1982/83 
mängis ta laenul Paris St. Germainis, kuid pärast Inglismaa ja Argentiina suhete rahunemist 
naasis endisesse koduklubisse, kus mängis 1988. aastani. Ta aitas koduklubil 1984. aastal 
võita UEFA karikat. Kes? 
 
 
10. Pildil on Norra käsipallur Tora Uppström Berg. Millega sai ta tänavu kevadel tuntuks? 
Ütleme, et tegemist polnud spordisaavutusega, kuid kõmuajakirjandusele andis ta ainet (vihje 
vastusele võite leida parempoolselt fotolt) 
 

  
 
 



 
11. Milline riik? 

 osales esimest korda olümpial 1960. aastal 
 on võitnud suveolümpialt kokku seitse medalit, edukaim ala on kergejõustik nelja 

medaliga, kuid kõik need teenis üks sportlane 
 viimasel suveolümpial Pekingis oli riigi edukaim sportlane hoopis ujuja 
 olümpiakavva kuuluvate pallimängude MMidel pole saanud ühtki medalit, kuid 

lähedal oli käsipallimeeskond, kes korra tuli neljandaks 
 kuid olümpiamängude arvestuses on edukaim võrkpallimeeskond 9. kohaga 1984. 

aastal, nii võrk- kui ka käsipallimeeskond on võrdselt 8 korda tulnud maailmajao 
meistriks 

 jalgpalli MM-finaalturniirile pääsenud neli korda, kuid pole saanud kunagi alagrupist 
edasi, saadud on vaid üks võit Mehhiko üle. 

 petanque’is on tulnud neli korda maailmameistriks. 
 
 
12. Selle tennisisti saavutus on ainulaadne – ta tuli paarismängus Eesti meistriks esimest 
korda 1987 ja viimast (seni!) korda 2009 ehk siis 22 aastat lahutab esimest ja viimast kulda. 
Tänavu jõudis ta paarismängus finaali. Üksikmängus on ta Eesti meistriks tulnud kaks korda 
ja sedagi soliidse vahega – 1988 ja 2001. Kes?  
 
 
13. See 1957. aastal sündinud golfimängija on võitnud kahel korral ühe neljast suurturniirist, 
US Mastersi aastatel 1985 ja 1993. Ta oli ka golfi maailma edetabeli, mida hakati pidama 
1986. aasta aprillis, esimene liider, kuid püsis esikohal vaid kolm nädalat. Kuid kõige rohkem 
meenutatakse tema karjäärist hoopis üht negatiivset hetke, kui 1991. aasta Ryder Cupil 
(Euroopa ja USA vaheline matš) oli tal Euroopa koondise esindajana sooritada võistluse 
viimane löök 1,5 meetri kaugusel august. Ta ei tabanud ning matši võitis USA. Õnnestumise 
korral lõppenuks matš viigiga, aga Euroopa kui karikakaitsja oleks kuulutatud võitjaks. 2004. 
aastal, kui ta enam Euroopa koondisse ei kuulunud, sai ta lohutuseks kunagise 
ebaõnnestumise eest olla meeskonna kapten ning ta juhtis tiimi võidule. Praegu mängib ta 
juba seenioride turniire, ent US Mastersil veel kunagise võitjana osales ka tänavu. Kes? 
 
 
14. Jutuhoos on kaks oma maailma vägevat. Kes? 

 
 
15. Käija Alex Schwazer on Pekingi olümpiavõitja, kuid Itaalias on temast märksa 
populaarsem mehe tüdruksõber, ehkki too on "ainult" kolmekordne Euroopa meister. 
Schwazerist (25) kaks aastat noorem naine on kahel olümpial ebaõnnestunud ning saanud 
vaid 9. ja 16. koha. Mõlemad on pärit Lõuna-Tiroolist Bolzano provintsist. Kes on Schwazeri 
pruut?  



 
16. Nende sportlaste perekonnanimi erineb vaid ühe tähe võrra, kuid kõlab sarnaselt. 
Mõlemad on sündinud 1963. aastal ning esimese suurvõiduni jõudsid nad 80ndate teisel 
poolel. Itaallane tuli kergejõustikus 1986 Euroopa meistriks, sakslane aga 1988 Calgarys 
olümpiavõitjaks (korrates oma saavutust 4 aastat hiljem Albertville’s). Piisab ühest 
perekonnanimest, sest teine on peaaegu sama. 
 
17. Möödunud nädalal suri 75 aasta vanuses maletaja, keda 60-70ndatel aastatel võis 
õigustatult pidada läänemaailma teiseks numbriks Robert Fischeri järel. Kui aga Fischeril 
õnnestus korra jõuda MM-tiitlini, siis see maletaja jõudis küll kolmel korral pretendentide 
matšidel poolfinaali, ent kaugemale mitte. 1966. aasta MM-tsükli poolfinaalis kaotas ta 
Mihhail Talile, 1969 aasta turniiril Boriss Spasskile ja 1972. aasta MM-tsüklis Fischerile 
koguni 0:6. Küsitav on aga kolmel korral (1964, 1967, 1976) võitnud tsoonidevahelise 
turniiri, mis tollal selgitas pretendentide turniirile pääsejad. 1967 sai esimese maletajana nn 
maleOscari. Kellest on jutt? 
 

 
 
 
18. 1946. aasta septembris, mõni nädal pärast seda, kui Heino Lipp oli viimasel hetkel maha 
tõstetud Oslosse EMile sõitvast lennukist, tuli ta NSV Liidu meistrivõistlustel 
Dnepropetrovskis kahekordseks võitjaks - kuulitõukes ja kettaheites. Veel ühel alal sai Lipp 
pronksi. Millisel? 
 
 
19. Äsja lõppesid Türgis MM-võistlused korvpallis. Kelle nimelisele karikale Türgis mängiti? 
 
 
20. Jalgpalli rahvuskoondistel on erinevaid nimesid näiteks elevandid, kolm lõvi jne. Millise 
rahvuskoondise hüüdnimi on eesti keelde tõlgituna „Kotkas öökullid“ (ingk. Eagle owls)? 
Nimi tuleneb 2007. aastal toimunud mängust, kus öökull Bubi lendas keset mängu värava lati 
peale, mistõttu mäng seiskus 6 minutiks, pärast mängu jätkumist lahkus lind staadionilt peale 
kodumeeskonna väravat. Bubi nimetati 2007.a. selle riigi pealinna Aasta kodanikuks. 



21. Ta sai kuulsaks 1985. aastal, kui võitis esikoha ühel prestiižikal spordivõistlusel. 1992 
Barcelonas tuli olümpiavõitjaks, kuid see kuld on tema karjääri ainus olümpiamedal. Tal on 
ka naistemehe kuulsus – kolm last sündinud kahest abielust, üks väljaspool abielu, lisaks 
lühike kihlus ärimehe tütrega. Tema praegune abikaasa on Hollandi modell Sharlely “Lilly” 
Kerssenberg. Kes? 
 
 
22. Kalevi nimi on Eestis spordiseltsi või –klubina kestnud üle sajandi. Kuid Kalevit poleks 
pruukinud Eesti spordiajaloos ollagi, kui Eesti Jalgrattasõitjate Selts oleks 1901. aastal 
suutnud läbi suruda algse idee – panna seltsi nimeks Linda. Valmis oli juba märgi kavand, 
mille keskel suur L-täht. Kuid kuberner ei kinnitanud seda kavandit. Selts tuli uuesti kokku ja 
nimeks pandi Kalev. K-täht märgi keskel sobis kubernerile. Miks ta aga ei aktsepteerinud L-
tähte spordiseltsi märgis? 
 
 
23. NFLi Superbowl XLIV toimus k.a. veebruaris Miamis. Meistriks tuli klubi, mis jõudis 
Superbowlile esimest korda, olles osalenud liigas 1967.aastast alates ja olles eelnevalt 
jõudnud playoffi 6 korral. Mängu MVP-ks valiti selle klubi quarterback Drew Brees. Klubi? 
 
 
24. 1982. aastal Holmenkolleni MMil juhtus suusatamise ajaloos ainsat korda, et meeste 4 x 
10 km teatesõidus jäi esikoht jagamisele - kulla said nii NSV Liit kui ka Norra. Kuigi 
teatesõidus on võimalik võitjat määrata fotofiniši abil, tehti saalomonlik otsus põhjusel, et 
esimest ja teist eraldas vähem kui 0,1 sekundit, ent just 1982 kaotati suusatamise ajavõtust 
sajandiksekundid kaks aastat pärast Juha Mieto kurikuulsat allajäämist Thomas Wassbergile. 
Kes olid aga need kaks ankrumeest, kes finišijoone koos ületasid? Üks õige annab ühe punkti. 
 
 
25. Pildil on maailma suuruselt teine staadion (Wikipedia andmetel), mis mahutab 120 000 
pealtvaatajat. Ta kannab nime Salt Lake Stadium ning põhiliselt mängitakse seal jalgpalli. 
Koguni kolm selle linna klubi kasutavad seda staadionit koduväljakuna. Üks neist klubidest, 
nimega Mohun Bagan AC, pidas Salt Lake'i staadionil sõprusmängu Müncheni Bayerniga ja 
kaotas 0:3. Tegemist oli tookord Oliver Kahni viimase mänguga Bayerni särgis. Millises 
linnas asub Salt Lake'i staadion? Õige riik annab ühe punkti. 

 



26. Tänavuse jalgpalli MMi eel, kui Inglismaa koondise kaptenipaela pidid loovutama John 
Terry seksiskandaali ja Rio Ferdinand vigastuse tõttu, tuletas inglise ajakirjandus meelde, et 
kapteneid on ennegi tabanud needus just MMi aastal. Üks Inglismaa läbi aegade tuntumaid 
ründajaid sai kaptenina MMil (jätame aastaarvu nimetamata) seljavigastuse tõttu mängida 
vaid 26 minutit kohtumises Hispaaniaga. Need minutid jäid talle ainsateks, sest tema karjääri 
tippajal Inglismaa MM-finaalturniirile ei pääsenudki. Klubijalgpallis on tal saavutusi märksa 
rohkem - kolmekordne Inglismaa meister, Saksamaa meister, Euroopa Meistrite karikavõitja 
ja kaks korda UEFA karikavõitja. Kes? 
 
 
27. Kes on pildil olev 2010.a. maailmameister (sünd. 1982, vasakukäeline)? 

 
 
 
28. Autoralli MM-il selgitatakse individuaalset maailmameistrit alates aastast 1979. Kokku on 
MM-tiitli saanud 16 pilooti. Automarkidest on “individuaalse tiitli” saanuid kümme (st neil 
sõites on tuldud maailmameistriks). Neist Citroen – 6 korda; Lancia, Mitsubishi, Peugeot, 
Toyota – 4 korda; Subaru – 3 korda; Audi, Ford – 2 korda. Ühel korral on saanud 
“individuaalse tiitli” 2 automarki (tootjat). Mõlemad on Euroopast ning nende nimedes 
erinevad kõik tähed. Millised on need automargid, kui on teada, et rooli taga istus sakslane 
Walter Röhrl?    
 

29. 21.-30.08.2010 toimusid Londonis Soho teatri ruumides siinolijatelegi ilmselt 
hingelähedased MM-võistlused, kus esmakordselt osalesid ka Eesti esindajad (võistlust peeti 
14. korda). Turniiridel osales kokku 155 inimest 22 riigist. Eesti hõivas medalitabelis 5. koha 
4 kuld-, 1 hõbe- ja 5 pronksmedaliga. Medalitabelis troonis Inglismaa, kulda jagus 12 riigile. 
Üldvõidu teenis hispaanlane Francisco Garcia 476,62 punktiga. Hõbeda võitis Andres Kuusk 
475,95 punktiga. Kolmandaks tuli inglane David Pearce 456,16 punktiga. Eestlane Tiit Vunk 
saavutas 16. koha 309,14 punktiga. Ligi 40 alast läksid arvesse iga võistleja 5 edukama ala 
punktid. Võistluste kohta peetud blogi on kättesaadav internetilehel www.vint.ee. Mis 
võistlustest on jutt? 

 
 
30. Kes individuaalalal Vancouveri OM-il võistelnud Eesti sportlastest tegi võrreldes Torino 
OM-iga suurima vähikäigu? St kelle tulemus muutus kõige rohkem kohti halvemaks? 
 



31. Inglismaa ja ühtlasi maailma vanimaks professionaalseks jalgpalliklubiks peetakse Notts 
Countyt, mis asutati 1862. aastal. Kuid üks praegune jalgpalliklubi on loodud tegelikult sama 
nime all tunduvalt varem, 1820. aastal, kuid seda algselt kriketiklubina. Jalgpallisektsioon 
moodustati klubis 1867. aasta septembris ning ta eraldus kriketiklubist täpselt 20 aastat 
hiljem. Alustas Inglismaa meistriliigas mängimist 1892, viimati kuulus kõrgemasse 
seltskonda 2000. aastal. Inglismaa meistriks tulnud neli korda, ent viimati väga ammu - 
hooajal 1929/30. Kuid veel 1993 jõudis ta Inglismaa karikafinaali ning samal aastal valiti 
klubi poolkaitsja Chris Waddle ajakirjanike poolt hooaja parimaks jalgpalluriks. Meeskonda 
juhendas siis tuntud treener Trevor Francis. Praegu mängib meeskond League One'is ehk 
tugevuselt kolmandas liigas. Tuntuim mängija on ilmselt väravavaht Nicky Weaver, kes 
kümme aastat mängis Manchester Citys, kuid Inglismaa U21 koondisse kuulununa ei 
jõudnud kunagi rahvuskoondisse. 2006. aasta suvel tundis klubi tollane peatreener Paul 
Sturrock huvi Mart Poomi ostmise vastu, kuid tehing jäi katki. Siis mängis meeskond veel 
Championship'is ehk tugevuselt teises liigas. Milline klubi? 
 
 
32. Poeg Felix Neureuther (sünd 1984) on võitnud 2 MK etappi slaalomis (mõlemad 2010). 
Abikaasa Christian Neureuther on võitnud 6 MK etappi slaalomis, OM-l olnud slaalomis 
kahel korral viies. Kõige rohkem saavutusi on aga pereemal, kes tulnud ühel OM-l 2x 
olümpiavõitjaks, lisaks sai olümpial ka 1 hõbeda. Karjääri edukaimal aastal tuli ka MK-sarja 
üldvõitjaks. Kellest on jutt? 
 
 
33. See suhteliselt lühikese sportlaskarjääriga motosportlane (sünd 1961) tuli 3x 
maailmameistriks ning saavutas 27 etapivõitu (esimese aastal 1982 ja viimase 1985). MM-
tiitlivõit aastal 1983 tegi temast noorima maailmameistri klassis 500cc. Aasta 1985 kujunes 
selle võidusõitja jaoks ajalooliseks – temast sai läbi aegade ainuke sportlane, kes samal aastal 
võitis nii 500cc kui 250cc klassis MM-tiitli (samal aastal on kahe tiitli võitjaid olnud teisigi, 
kuid mitte nendes võistlusklassides). Sama hooaja alguses oli ta võitnud veel ka Daytona 200 
võidusõidu. Peale aastat 1985 küsitav enam ühtegi GP etappi ei võitnud ning ehkki ta üritas 
veel aastatel 1989 ja 1993 comebacki, asja sellest ei saanud. Kes? 
 
 
34. Selle skandaalse käsipallitreeneri, hüüdnimega Napoleon, viimaseks vägiteoks oli 2009.a. 
sügisel vastasvõistkonna mängija ründamine Meistrite Liiga kohtumise viimastel sekunditel. 
Austria naiskonna HYPO-Niederösterreich 69-aastane treener ründas Metz’i naiskonna 
mängijat Svetlana Ognjenovic’it. Euroopa Käsipalli Liit karistas treenerit 3-aastase 
tegutsemiskeelu ning 75 000 euro suuruse trahviga. Küsitav omas enne mõtlematut tegu 
Euroopas legendaarse treeneri mainet, juhtides Euroopa alaliidus naiste käsipalli alakomiteed. 
Tema juhendatav HYPO-Niederösterreich võitis Austria meistritiitli 33 aastat järjest (alates 
1977. aastast! 2010 võideti 34. tiitel juba uue treeneri käe all) ja tulnud 8 korda Meistrite 
Liiga võitjaks. Tema abikaasa Liese (1941-2006) sai Mexico OM-l viievõistluses hõbemedali. 
Kes? 
 
 
35. Selle spordiala liit loodi Eestis 23.10.2002 ning alates 2004 ollakse Eesti 
Olümpiakomitee, samuti spordiala maailma ja Euroopa föderatsiooni liige. Alaliidu president 
on Indrek Schwede, juhatusse kuulub teiste seas ka Parbo Juchnewitsch (Eesti Raudtee endine 
peadirektor). Alaliidul on kodulehe andmetel 7 liiget, sh nt Eesti Firmaspordi Liit, Spordiklubi 
Puhastusimport CC, Selecta Eesti OÜ, Hansa Sport SK jt. Millisest spordialast on jutt? 



36. Kes on pildil (2 nime)? 

  
 
37. Kellest jutt? 
Sündinud 30.11.1964.a. Alustas rattatreeninguid 1974.a. Mererajooni spordikoolis Helvi ja 
Rein Roosi juhendamisel, hiljem Oleg Ljadovi õpilane. 
1976 püstitas trekil kuni 12a poiste Eesti rekordi 2km individuaalses jälitussõidus, rekord 
püsis 7 aastat. 
1984 N Liidu MV pronks 100km meeskonnasõidus, Eesti meister grupisõidus, tänavasõidus, 
kriteeriumis. Aasta võistkonna liige. 
1986 N Liidu MV hõbe grupisõidus (1.P.Ugrjumov 3.D.Konõšev) 
1987 N Liidu MV grupisõidus 4.koht 
1988 võiduka Eesti koondise liige Balti mere maade Sõpruse velotuuril 
1989 N Liidu MV proffide grupisõidus 5.koht; elukutseline profiklubis Kelme 
 
 
38. Kes valiti 2008. aasta Pekingi olümpia meeste võrkpalliturniiri väärtuslikemaks 
mängijaks? See 32-aastane ameeriklane mängis neli hooaega Kaasani Zenitis (endine 
Dinamo) ja võitis klubiga Meistrite liiga ja kolm korda Venemaa meistrikulla. Algaval 
hooajal mängib Ufaa Urali võistkonnas. 
 
 
39. Eesti naiste korvpalli meistriliiga eelmise hooaja ülekaalukalt edukaim pallur viskas 
mängu kohta keskmiselt 25,2 punkti ja võttis 12,1 lauapalli. Mullu detsembris tegi ta 
imemängu, kui Eclexi naiskonna särgis viskas Tartu Ülikooli vastu 44 punkti ja võttis 26 
lauapalli. Hooajaks 2010/11 siirdus 20-aastane ja 180 sentimeetri pikkune mängija Soome 
meisternaiskonna Lappeenranta Catzi ridadesse. Kes on see naiskorvpallur? 
 
40. See 1977.a. sündinud jäähokimängija alustas oma karjääri 1994.a. Moskva Krõlja 
Sovetovis, kust siirdus mängima 7 aastaks NHL-i Pittsburgh Penguins'i ridadesse, kus teenis 
hüüdnime The Devil Killer (kuna oli väga resultatiivne just mängudes New Jersey Devilsi 
vastu), Venemaale tõi teda tagasi 2004.a. Ak Bars Kazan pakkumine. 2010.aasta OM-l 
Vancouveris oli ta Venemaa koondise kapten ning kandis avatseremoonial Venemaa lippu. 
Samuti on küsitav olnud viimastel aastatel (2008 ning 2009) MM-l kulla võitnud Venemaa 
koondise kapten. Kellest on jutt? 



 
41. Kes on pildil olevad Hollandi moebrändi G-Star RAW uued reklaaminäod? Paremal on 
tuntud näitleja ja modell (sünd 1977), kelle osatäitmistest on vast tuntuim Arwen Undómiel 
Sõrmuste isanda triloogias (The Lord of the Rings). Vasakul aga on selle aasta algusest 
maailma edetabelit juhtiv noormees (sünd 1990), kes osaleb oma riigi esinumbrina homme 
Hantõ-Mansiiskis algaval tiitlivõistlusel. 
 

 
 
42. See dopinguaine võeti keelatute nimekirja enne 1988. aasta Souli olümpiat, kui taibati, et 
tegemist on diureetilise ainega, mis suudab organismist välja viia anaboolseid steroide ehk 
varjata nende kasutamist. Ning kohe jäi Soulis vahele ka kaks algset kullaomanikku - 
Bulgaaria tõstjad Angel Gencev ja Mitko Grablev. Sydneys järgnes teine skandaal, kus juba 
kolm Bulgaaria tõstjat jäi selle ainega vahele, nende seas esialgne olümpiavõitja Izabela 
Dragneva. Ilmselt tuntuim sportlane, kes nimetatud diureetikuga vahele jäänud, on 
iluvõimleja Alina Kabajeva, praegune Venemaa Riigiduuma saadik. Koos teise Venemaa 
iluvõimleja Irina Tšaštšinaga põrusid nad 2001. aasta Hea Tahte mängudel Brisbane'is. 2008 
Pekingis oli vaid üks juhtum, dopingukontrollis jäi vahele vähetuntud Vietnami võimleja. 
USA traavivõistlustel on seda ainet lubatud manustada hobustele, sest see vähendab 
veritsemist ja sellega traavlite liigse pingutamise traagilisi tagajärgi. Millisest keelatud ainest 
on jutt? 
 
43. Pokkeris, täpsemalt Texas Hold'emis on käsi äss-kuningas nimetatud ühe tuntud 
naissportlase järgi, termin jäi külge kui kommentaator Vince van Patton irooniliselt märkis 
"see käsi on nagu ........... näeb hea välja, aga ei võida kunagi". Lisaks on olemas ka tema 
nimeline arvutiviirus. Kes? 
 
44. Sportlik pikaealisus ei ole väga haruldane nähtus. Selle musternäiteks võib pidada 
küsitavat sportlast, kes saanud hakkama ainulaadse saavutusega olümpiamängude ajaloos. 
Olles 41-aastane, kaitses ta individuaalalal 1948 Londonis ainsana 12 aasta eest Berliinis 
saavutatud olümpiavõitu. Neli aastat hiljem lisandus veel hõbe Helsingist. Kes?   
 
45. Alberto Contador sai sel aastal oma kolmanda Tour de France’i võidu. Siiski oli sel aastal 
saavutatud võit oluliselt erinev eelmisest kahest võidust (2007, 2009). Samasuguse „trikiga“ 
on Tour’i ajaloos enne Contadori hakkama saanud vaid 1960.a. itaallane Gastone Nencini. 
Milles seisnes „trikk“ ehk võidu omapära? 
 



 
 
46. Millise suurvõistluse maskotid on pildil? 
 

 
 
 
47. Pildil olev Baltimaades ainulaadne ja Euroopaski omataoliste seas üks suurimaid 
spordirajatisi (120x60x15 m) kannab nime Adrenalin Arena. Kasutusel on see juba alates k.a. 
märtsist, ametlik avamine on oktoobris. Mis spordirajatis? Koht annab 1 punkti.  
 

 
 
 
48. See 196 cm pikkune tagamängija on tulnud Leedu ja Iisraeli meistriks, mänginud 2006 
Euroliiga finaalis. 2009 kevadel valiti ta aga Austraalia profiliiga NBL väärtuslikemaks 
mängijaks. NBA karjäär on tal väga lühike, 2003. aastal kuulus ta Miami Heati ridadesse vaid 
neli päeva ning 2004/2005 aastavahetusel Los Angeles Clippersisse kaheksa päeva. Ta on 
oma riigi koondise tugitala ning äsja lõppenud MMil oli keskmiselt 24,7 punktiga mängust 
resultatiivsuselt teine mees argentiinlase Luis Scola järel. Nimetage see 1980. aastal sündinud 
korvpallur. 
 
 
49. Gerd Kanteri kodulehelt leiame, kui mitu päeva vana on Jürgen Schulti maailmarekord. 
Palume teil kirjutada see päevade arv tänase seisuga! (±400 päeva on 2p, ± 800 päeva aga 1p) 
 
 
50. Kõik teavad, et põhjapoolseim suveolümpialinn on Helsingi. Milline on aga 
lõunapoolseim taliolümpialinn? 
 
 
 
 



VASTUSED: 
1. Sakari Orava – Soome kirurg, opereerinud paljusid tippsportlasi (viimati nt D.Beckham)  
2. Miloslav Mei, Slovakkia tennisist, Souli OM võitja 
3. vibu maastikulaskmine (pikkvibu klass). Klass ei ole tähtis, aga ainult vibulaskmine annab 1 punkti, 
maastikulaskmine 2 
4. Eindhoven 212 900, järgneb Porto 221 800 ja siis Nottingham 292 000. Ülejäänud võidulinnad on 
kõik üle 0,5 miljoni elaniku. 
5. viis medalit (Erki Nool 1, Jüri Tamm ja Toomas Tõniste kumbki 2 medalit) 
6. Molten Corporation 
7. Kamil Stoch (POL) 
8. Kaido Tamme 
9. Osvaldo Ardiles 
10. rikkus Rootsi printsessi Madeleine kihluse (magas tema kihlatuga). 
11. Tuneesia 
12. Piret Ilves 
13. Bernhard Langer (GER) 
14. Christian Horner ja Martin Whitmarsh, vastavalt Red Bulli ja McLareni tiimipealikud 
15. Carolina Kostner, Itaalia iluuisutaja 
16. Stefano Mei ja Uwe-Jens Mey 
17. Bent Larsen, Taani suurmeister 
18. 4 x 400 m teatejooks 
19. korvpalli leiutaja James Naismith 
20. Soome (sm.k. Huuhkajat) 
21. Boris Becker, saksa tennisist 
22. pidi olema venekeelne täht (L on eesti ja vene keeles erinev, K samasugune). 
23. New Orleans Saints 
24. Oddvar Brå ja Aleksandr Savjalov (Zavjalov) 
25. Calcutta (India eest 1p) 
26. Kevin Keegan 
27. Neil Robertson, Austraalia snuukerimängija 
28. Fiat 131Abarth, Opel Ascona 400 
29. mõttemängude (-spordi) MM-võistlused (Mind Sports Olympiad) 
30. Anti Saarepuu -34 kohta (Jaak Mae -25 kohta) 
31. Sheffield Wednesday 
32. Rosi Mittermaier 
33. Freddie Spencer 
34. Gunnar Prokop 
35. curling 
36. Peter Manko ja Triin Aljand 
37. Arvi Tammesalu 
38. Clayton Stanley 
39. Kerttu Jallai 
40. Aleksei Morozov 
41. Liv Tyler ja Magnus Carlsen 
42. furosemiid 
43. Anna Kurnikova 
44. Ilona Elek (Ungari vehkleja) 
45. üldvõit ilma etapivõitu saamata 
46. Londoni olümpiamängud 2012 
47. Sõmerpalu motohall 
48. Kirk Penney 
49. 8870 päeva (8470…9270 päeva = 2p, 8070…9670 päeva = 1p)  
50. Nagano (36°38' pl, Squaw Valley 36°44' pl) 
 
Küsimused koostasid Kristjan Leppik, Toomas Lokk, Ants Põldoja ja Marko Siil 


