
Pirita	  47.	  kloostriturniir,	  13.	  augustil	  2011	  

	  
Mängu	  viisid	  läbi	  Eesti	  Mälumänguliit	  ja	  Pirita	  Vaba	  Aja	  Keskus.	  Küsimuste	  koostajateks	  olid	  Jaan	  
Loide	  ja	  Peeter	  Kubo,	  žüriis	  olid	  veel	  Eduard	  Rihm	  ja	  Martin	  Reisner	  (külalisena	  Luxemburgist).	  

	  

Koht	   Võistkond	   Võistlejad	   Punktid	  
1.	   Issanda	  vits	   Alar	  Heinaste,	  Jevgeni	  Nurmla,	  Indrek	  Salis	   68	  
2.	   Duubel	   Ove	  Põder,	  Rein	  Põder	   62	  
3.	   Keila-‐Tallinn	   Andres	  Allpere,	  Allar	  Viivik,	  Harras	  Madar	   58	  
4.	  	   Keila	  2	   Kuldev	  Ploom,	  Toivo	  Lodjak,	  Viktor	  Treimuth	   53	  
5.-‐6.	   Noti	   Alar	  Särgava,	  Mati	  Niin	   47	  
5.-‐6.	  	   Salacgriva	  kolhoos	   Madli	  Lavin,	  Kristjan	  Lavin,	  Igor	  Habal	   47	  
7.	   Möh	   Kadi	  Jairus,	  Tanel	  Jairus,	  Andreas	  Türk	   45	  
8.	  	   Sposato	  pojad	   Jaan	  Lomp,	  Taivo	  Rist,	  Martti	  Suurorg	   44	  
9.	  	   Sammas	   Katrin	  Lasn,	  Mihkel	  Lasn,	  Kaido	  Lasn	   31	  
10.	   Kosmos	   Peep	  Talimaa,	  Pärt	  Talimaa	   30	  
11.	   Tööjõu	  reservid	   Lauri	  Tammerand,	  Juhan	  Teder	   29	  
12.	   Lumico	   Ilmar	  Lumiste,	  Kalmer	  Männik	   28	  
13.	   Sten	  &	  sugulased	   Sten	  Liikane,	  Villu	  Kadai,	  Tanel	  Kadai	   25	  
14.	   Troika	   Karl-‐Erik	  Pedemann,	  Andrei	  Kondratjev,	  Eldur	  

Schönberg	  
17	  

	  

Esitati	  70	  küsimust	  (20	  pilti,	  3	  muusikat,	  2	  eset	  ja	  45	  tekstiküsimust).	  Mängu	  võitjad	  (VK	  Issanda	  vits)	  
said	  lisaks	  raamatutele	  veel	  kolm	  Aarüll	  Keraamika	  rebast,	  mis	  olid	  selle	  mängu	  sümboliteks.	  

Keraamiliste	  rebaste	  autoriteks	  olid	  kunstnikud	  Ülle	  Sink	  ja	  Aare	  Freimann	  Koopa	  Galeriist.	  Peale	  selle	  
pidas	  mängu	  võitjaid	  meeles	  meie	  kuldsponsor	  Tallinna	  Keskaegne	  Restoran	  Olde	  Hansa,	  kes	  ka	  
seekord	  pani	  võitjatele	  auhinnaks	  välja	  Raehärrade	  Piduliku	  Jahisöömaaja	  (Restoran	  Olde	  Hansa	  on	  

meie	  mänge	  toetanud	  juba	  17	  korral).	  Sünnipäevalastele	  määratud	  „peopudelid“	  olid	  nagu	  alati	  Altia	  
Eesti	  poolt.	  Näidati	  kahte	  eset.	  Esimene	  neist	  oli	  surfivarustusse	  kuuluv	  lohelaud	  (Pirita	  Extrem	  Spordi	  
kaupluse	  poolt)	  ja	  teine	  oli	  puugieemaldaja	  Tatari	  loomakliinikult.	  	  

47.	  kloostriturniiri	  koostööpartneriteks	  olid	  Tallinna	  Keskaegne	  Restoran	  Olde	  Hansa,	  Eesti	  
Oluümpiakomitee,	  Tallinna	  Kultuuriväärtuste	  Amet,	  Pirita	  Klooster,	  Pirita	  TOP-‐Spa,	  Pirita	  Extrem	  

Sport,	  raamatukauplus	  Rahva	  Raamat,	  kirjastused	  Koolibri,	  Varrak,	  Eesti	  Raamat,	  Olion,	  Menu,	  AS	  
Ajakirjade	  Kirjastus,	  Eesti	  Ekspressi	  Kirjastuse	  AS,	  Maalehe	  Raamat,	  Tehnikamaailm,	  Lastekaitse	  Liit,	  
Äripäev,	  Eesti	  Piibliselts,	  Eesti	  Muuseumi	  Ühing,	  KUMU,	  ETV,	  Eesti	  Filmi	  Sihtasutus,	  Stanford	  Music,	  

DVD-‐de	  tootja	  Sonatiin	  OÜ,	  Tatari	  Loomakliinik.	  Teatritest	  toetasid	  Von	  Krahli	  teater,	  Theatrum,	  VAT-‐
teater,	  Tallinna	  Linnateater	  ja	  Jazzkaar.	  Kunstnikest	  andsid	  oma	  töid	  graafikud	  Viive	  Noor	  ja	  Külliki	  
Järvila.	  Keraamikud	  Ülle	  Sink	  ja	  Aare	  Freimann	  ning	  keraamikamaalija	  Helina	  Tilk.	  	  

	  


