
                                                           
26. Jalgpallurid piltidel on peaaegu samavanused, vasakpoolne on pool 
aastat vanem. Nad kumbgi pole rahvuskoondise eest jalga valgeks saanud, 
vasakpoolne esindas koondist 2000-2010, kokku 4 korda, parempoolne  

aga 1997-2004 kokku 39 korda.  
Vasakpoolne on oma 4 erineva 
koduklubi eest löönud kokku 42 väravat. 
Eriti tähelepanuväärseks loetakse tema 
puhul fakti, et ta on Torino Juventuse 
võrku sahistanud kolmel korral  ja kolme erineva klubi eest 
mängides. Parempoolne mees on oma nelja koduklubi eest 
kokku löönud aga 30 väravat ja ta on tulnud 6 korda oma 
riigi meistriks, võitnud korra Champions League, 
Intercontinental cupi ja UEFA Intertoto cupi. Viimane 

tiitlivõit on eelmisest hooajast ja selleks oli Hongkongi liigakarikas. Vasakpoolsel mehel on 
suuri auhindu natuke vähem, ta on korra tulnud riigi meistriks ja võitnud MMilt hõbeda ja 
pronksi.  Mis on nende meeste, kes pole abielus ega omavahel sugulased - ühine 
perekonnanimi? 
 
 
 
27. Pildil on Eesti vaieldamatult halvim spordiajakirjanik 
Andres Kalvik. Lisaks ohjeldamatule seksuaalse alatooniga 
nupukeste produtseerimisele Postimehe spordirubriigis, on ta 
siiski tuntud ka kui endine lootustandev võrkpallur, kes 
noorteklassis on kuulunud ka Eesti koondistesse. A- 
vanuseklassis tuli ta rannavolles Eesti meistriks koos Kermo 
Toobaliga. B-vanuseklassis aga koos ühe oma klassivennaga, 
keda ma küsingi.Nimetage Kalviku klassivend, Eesti B 

vanuseklassi meister 
rannavolles, hilisem 
rahvuskoondislane jalgpallis?  
 
 
 
28. Rober Fazekase dopingutrikke Ateena OMil mäletate te 
kõik. Aga kas mäletate ka meest, kes pidi loovutama oma 
samadel mängudel võidetud vasaraheitekulla? 
 

 
29. Milline 1971 loodud Itaalia  spordirõivaste firma ühendab Pärnu võrkpalliklubi, 
Ragnar Klavanit, Kristjan Kangurit, Janar Taltsi ja Mihkel Aksalu? Selle firma riietuses 
sebivad korvpalli Balti liigas ringi ka näiteks Utena Juventus ning Ljubertsõ Triumf. Serie A 
klubid SSC Napoli ja  Bologna FC 1909. Eesti võrkpallimeistrivõistlustel saab kuu parim 
mängija just selle firma poolt välja pandud auhinna.Ja mis siin salata ka küsija mängib 
korvpalli tavaliselt selle firma toodangus. 
 
 
30.Kuulete laulmas üht naisterahvast, kes väidetavalt luhtas ühe neegersportlase tiitlivõidud 
möödunud hooajal. Kes laulab? 



 

 
6.Üks tuntud Ameerika kunstnik (1844-1916) on vasakpoolsel maalil kujutanud oma 
sõpra(1843-1900), kes oli 19. sajandil üks USA tugevamaid sõudjaid. Kunstnikku loetakse 
üheks ameerika kunstiajaloo silmapaistvaimaks tegijaks. Talle meeldis üldse spordist ainest 
otsida –eriti meeldis talle maalida noori alasti mehi ujumas nagu näha ka ühel tema tuntuimalt 
tööl „Swimming hole“ Nimetage kunstnik ja sõudja! 
 

7.Möödunud kevadel küsis Jevgeni Nurmla meie käest Tallinnas 
vene hokimeest, kelle kohta Tarassov olevat öelnud -NSVL koondis 
see on AKSK pluss tema!- jutt siis Aleksandr Maltsevist. Minu 
hinnangul oli Maltsevist märksa kõvem mees aga hoopis küsitav, 
sama aja hokitäht, kes samuti polnud kunagi AKSK mängija. 2 
kordne Olümpiakuld, 7 kordne maailmameister, 3 korda NSVL mv 
parim väravakütt. 1975 MMi parim ründaja.1974 ja 75 MMi All-
Star, NSVL-Kanada superseeriate parim väravakütt nii 1972 kui ka 
1974.Ilmselt oli tegu  ühe esimese nõukogude hokimängijaga, kellel 
õnnestus läände pääseda( selle nimel tuli loobuda Lake Placidi 
OMist ja koondisekarjäärist) 1980-83 mängis küsitav Austrias 
Kapfenbergi klubis. 1998-2000 oli küsitav Venemaa hokikoondise 

peatreener. Kellest jutt? 
 
8.Anna Iljustsenko on oma pikkuse 168 juures suutnud hüpata 28 cm 
üle oma pea. Naiste arvestuses juhib selles osas aga pildil olev 168 cm 
pikk naine, kelle isiklik tippmark on 2.04.Naise auhinnakapis on ka 
MMilt hõbe ja pronksmedalid. Kes? 
 
 
9. Oma esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali võitis Kristiina 
Shmigun 1999 Ramsau MMil 15 km vabatehnikasõidus, kui ta sai 
Stefania Belmondo järel hõbeda. Kes võitis aga pronksi? See pronks 
jäi ka küsitava ainsaks medaliks 12 aastase karjääri(1988-2000) 
jooksul. OMilt jäi ta parimaks 6. koht Nagano 30 km  
vabatehnikasõidus. 
 
 

10.Just selle sporditarvete firma varustuses tuli Hispaania 
meeskond 2011 Euroopa meistriteks. Mis firma?Selle firma 
riideid kannavad näiteks ka J. Ishinbajeva, A.Powell ja 
A.Thorkildsen 



1. Fotol oleva legendaarse pesapalluri(1903-1941) hüüdnimi oli 
„The Iron Horse“. Kahjuks on see NY Yankeesi legend ja 
mitmete rekordite omanik, mujal maailmas siiski pigem tuntud 
kui Amüotroofilisele lateraalskleroosile( mis ta maha murdis) 
nime andnud inimene. Seda halba tõbe kutsutaksegi teise 
nimega ..........  tõbi.  Nimetage see pesapallur! 
 
  
 
 
 
 
 

2.Bill Russellil on 11 NBA meistrisõrmust, fotol 
olev mees on aga ainsana 11 korda võitnud 
Stanley Cupi. Nimetage see 1955-75 Montreal 
Canadiensit esindanud hokimängija!      

 
 
 
 
3.Fotol on kahekordne olümpiavõitja, kahekordne 
maailmameister. Ainsa naisena 5 korda MM finaalis 
mänginu. Rekordinternatsionaal 352 mänguga 
koondise eest. Vanim MMil värava löönud naine.  
Eelmisel aastal riputas ta putsad varna ja tema poolt 
koondise kasuks löödud 130le väravale lisa enam ei 
tule. Kes?     
 
 
 

4.Kes on pildil?                   
 
 
 
 
 
 

5. Paljud korvpallisõbrad mäletavad 
veel kindlasti BC Baltika 
korvpalliklubi, kes startis 1993 kuni 1998 aastani alati eestikatel alati ühe favoriidina, 
kuid kuld jäigi võitmata. Kuue aasta jooksul saadi 3 hõbedat, kaks pronksi ja üks 4. 
koht. Eesti spordiajalugu tunneb aga ühte veel pikema taolise seeria teinud 
meeskonda, tõsi, teiselt spordialalt. Eesti mv debüteeriti aastal 2002 ja tasuks kohe 
pronksmedalid. 2003 tuli ainus tõsine ebaõnnestumine heasse seeriasse ja saadi 9. 
koht. 2004 pronks, 2005 hõbe, 2006 4. koht, 2007 pronks, 2008 pronks, 2009 4. koht 
ja 2010 hõbe. 2011 aasta hooajaks võistkonna peasponsor loobus ja parimad mängijad 
liikusid edasi teistesse võistkondadesse. Kusjuures sel 2011 aasta mv võitsid küsitava 
meeskonna mängijad eestikatelt nii kuld kui ka hõbemedaleid. Mis meeskond on 
teinud sellise silmapaistva seeria Eesti mv? (Õige spordiala eest 1 punkt.) 



31. Paljud Eesti mälumängurid on viimase 10 – 15 aasta jooksul näinud üht Eesti 
esikilvareist Indrek Salist liikumas mängult mängule juba legendaarseks muutunud 
õlakotiga, kus on kindlasti sees igasugu hüva kraami, headest küsimustest kuni 
õllepudelini. Kotil olevate kirjade järgi otsustades, on kott pärit just 
minu poolt küsitavast linnast. Kotil on näha ka linna vapp, mis näeb 

välja selline    või siis moodsamalt selline      
Spordimängus tasub lisaks Salisele seda linna küsida 
juba sellepärast, et linnas on üsna kõva vutiklubi, kus mängib teiste seas 
näiteks kodanik Beria. Kuulsaim sellel hooajal klubi eest väljakule 
jooksnud mees on aga kindlasti Joe Cole, kes on Liverpoolist 

küsitavasse klubisse laenule antud.Kui Meistrite liigas loodeti edu saavutada sellel 
hooajal, siis UEFA Intertoto Cupi võit on klubil aastast 2004 juba olemas, nagu ka 
kolm kodumaa meistritiitlit. Mis linn? 
 
 
32. Fotol olev neeger ei suutnud Souli OMi poolfinaalis mängus 
NSVL vastu visata ühtegi punkti ning seda on ta hiljem nimetanud 
oma elu suurimaks ebaõnnestumiseks.Ebaedu olümpial ei takistanud 
aga tema siirdumist NBAsse drafti esimese valikuna juba samal 1988 

aastal. Kogu karjääri vältel kimbutasid meest 
ohtrad vigastused ja suurimaks tunnustuseks 
NBAs jäid talle kaks All Star mängu ja Liiga 
parima 6. mehe nimetus aastast 1998.Fotol olev 
valge mees on aga tänapäeval üks enim teenivaid USA sportlasi. 
2010 aastal pani ta taskusse 38 miljonit USD. Endast kümme 
aastat vanema nimekaimuga kõrvalpildilt seob teda  see, et ka 
tema valiti draftis 1. valikuna kuid 1998 aastal. Muidu on tal aga 
läinud oluliselt paremini kui nimekaimul-igasugu tiitleid saaks 
välja printida ilmselt terve A4. Lisaks ühisele perekonnanimele 

seob neid veel  asjaolu, et ka mõlema isad olid samades liigades tunnustatud tegijad. 
Mis on meeste ühine perekonnanimi?  
 

 
33. Itaalia Spordijalatsite tootja Vibram on toonud turule sellised 
mõnusad jookussussid nagu Vibram fivefingers ........... Millise 
tuntud spordisuuruse nimi on neile papudele antud?  
 
 
34. Küsin 388 km pikka jõge. Selle jõe nime kandev 
jalgpallimeeskond loeb oma suurimaks saavutuseks Jugoslaavia meistritiitlit aastast 1987. 
(Tõsi 1988 anti see tiitel ametlikult  Belgradi Partizanile.10 klubi, ka Partizan, alustas sel 
aastal kokkuleppemängude tõttu  meistrivõistlusi -6 punktiga.1988 Jugoslaavia ülemkohus 
aga tühistas selle karistuse).Riigi meistriks on see klubi tulnud jalgpallis 5 korda. Selle 
nimega korvpalliklubile on riigi meistritiitel jäänud siiani kättesaamatuks, küll aga on  5 
viimase aasta jooksul 3 korda mängitud finaalis. Samanimeline käsipalliklubi(vahepeal oli 
neid meistriliigas lausa kaks) on võitnud riigi meistritiitli 7 korda ja kohtunud eurosarjades nii 
Põlva Serviti kui HC Chocolate Boysiga. Nimetage jõgi, mis on andnud nime neile 
spordiklubidele! 
 
35. Nimetage maahoki valitsevad maailmameistrid  nii meeste kui naiste seas! 



36. Eric võitis kuldmedali võrkpallis 1988 OMil ja lisas sellele 
pronksi 1992 OMilt. Tema õde Liane sai samuti Barcelonas 
võrkpallipronksi. Yuka võitis kulla 1994 aasta iluuisutamise MMil. 
Ühe riigi parim vormel-1 piloot, kes on korra tõusnud poodiumile 
ja kogunud 8 hooajaga 44 punkti kannab samuti küsitavat 
perekonnanime.Nagu ka see fotol olev Euroliiga võitja korvpallis. 
Mis on see ühine perekonnanimi? 
 
 
37. Need kaks meest on niivõrd sarnased, et võiksid teineteise passi kasutades 
reisida.Vasakpoolsel pildil on tuntud näitleja keda te mäletate „Pulp Fictionist „ ja „Mission 
Impossible“ filmidest. Samuti kehastab ta Kojakit selle 
teleseriaali uusversioonis. Parempoolne poksilegend aga 

lahkus meie seast täpselt 2 
kuud tagasi taevasesse 
poksiringi, kus ta kindlasti 
oma uut „Sajandi matshi“ 
ootab.Kes on piltidel? 
 
 
 
 

 
 
38.Euroopa aasta parimaks jalgpalluriks on tunnistatud vaid kolm 
argentiinlast. Messi on argentiinlane ja mängib Argentiina eest. 
Ülejäänud kaks on aga mänginud nii Argentiina kui ka ühe Euroopa 
riigi eest. Di Stefano ja Hispaania koondis on spordimängus küsimiseks 
liiga lihtsad. Seega küsingi 1961 aasta Euroopa parimat jalgpallurit, 
Itaalia koondise eest 1962 aastal MMil mänginud argentiinlast, kes 
Argentiina koondisega on võitnud ka Copa America.Kes?  
 
 

 
39.Kettaheitja isikliku margiga 
66.45, võib olla ka natuke 
showmees. Kes on pildil? 
 
 
 
 
40.USA neli parimat maletajat on 
praegu araablane Seirawan, 
ukrainlane Onistsuk, tatarlane 
Kamsky ja küsitav. Mis rahvusest 
on hetke USA parim maletaja, 

keda treenib muuseas Kasparov isiklikult? ELO rankingult on mees kusagil TOP -10 
piirimail. 
 



 
 
11.Fotol on Soome parim sportlane aastast 2010. 8 kordne 
maailmameister ja 2 kordne Euroopa meister, kusjuures oma 
EM kullad on ta võitnud Eestis 2006aastal.Kes? 
 
 
 
 
12.Fotol olev rattalegend oli 
võrdselt tugev nii mägedes 
kui sprindis. Ta suutis võita 

raskeid eraldistarte ja tuli maailmameistriks ka trekil.Ta 
võitis 5 korda Giro ja 2 korda Tour de France. Maanteel tuli 
ta maailmameistriks 1953. Ta on püstitanud maailmarekordi 
tunnisõidus.Tema surma asjaolud on siiani selgusetud aga 
surm saabus 1960 aastal Ülem Voltas, kus ta viibis 
presidendi kutsel koos teiste tollaste rattaässadega.  
Ametlikuks surmapõhjuseks märgiti malaaria, kuid juttu on 
olnud ka kokaiini üledoosist ja isegi mürgitamisest.KES?    
13. Fotodel olev maadleja tuli NSVL mv klassikalises maadluses 1972 hõbe ja 1973 
pronksmedalile.1972-82 kuulus Eesti koondisesse.1982 aasta sügisel üritas ta koos kahe 
kaaslasega kummipaadil läände põgeneda, jäi aga piiril vahele ja pandi 7 aastaks kinni. 
Aastatel 2000-2009 on tulnud kolm korda veteranide maailmameistriks maadluses. 
Uudiskünnise on ta ületanud ka kui Kuressaare striptiisiklubi-lõbumaja Aspasia omanik. Kes? 
 
 
14.Küsitav viinamarjasort on üsna 
kapriisne, kasvatamise raskusastmelt 
võrreldakse seda mõnikord Pinot 
Noiriga. Kõrgekvaliteedilist saaki 
õnnestub kasvatada praktiliselt ainult 
Itaalias Piemonte maakonnas. Sealsest 
viinamarjast valmivad kuulsad Itaalia DOCG veinid Barolo ja Barbaresco. Sellest sordist 
valminud veinid on tumepunased, parkainerikkad ja täidlased, nende aroomis leidub ploomi, 
!okolaadi, tubakat ja tõrva. Viinamarjasort kannab  peaaegu sama nime kui üks endine 
kaugushüppaja, keda J.A. Samaranch tema matustel 1999  nimetas kui - „One of the greatest 
leading sportsmen of this century". Nimetage  viinamarjasort või kaugushüppaja! 
 

 
15. NBAs on tavaline asi, et mõni mängumees 
teeb paar head hooaega – teenib hiigellepingu ja 
laseb seejärel põlve sirgu. Pildil olev praegune 
Washingtoni mängija on sellise suhtumise 
markantseim näide. Teenistuselt(22,152 milj 
USD aastas) on ta NBAs Kobe järel teisel kohal. 
Ta on selgelt ülemakstuim korvpallur NBAs. 
Kes? 
 



16.  Nimetage selle õnneliku paari mõlemad osapooled.  
Meespool on võitnud IndyCar seriesi  2007, 2009, 2010 ja 2011. 
Naine on tuntud kantrimuusikute perekonnast pärit näitleja ja Estee 
Lauderi reklaaminägu. 
 
 
17.Valged kristlastest  mängumehed on Prantsusmaa jalg-ja 
korvpllikoondistes ilmselgelt vähemuses. Seda lihtsam peaks 
olema neid meelde jätta. Vasakpoolne mees on peale Bilal Yusuf 
Mohammedi( tuntud ka kui Frank Ribery) ja enne Samir Nasrit, 
aastal 2009, valitud Prantsusmaa aasta jalgpalluriks. Praegu on ta 
koduklubiks Lyon Olympique.  Parempoolne võitis 2010 Valenciaga Eurocupi ja sai koos 

koondisega Leedus möödunud 
sügisel EM hõbemedali. San 
Antonio Spurs valis mehe 2009 
aasta draftis. Tema vanemad pole 
küll prantslased vaid 
portugallased aga nahavärv on tal 
siiski võrreldes ülejäänud 
prantsuse kossuvõluritega vägagi 
hele. Nimetage need kaks           
“ valget varest“ Prantsumaa 
koondistes! 
 

 
 
18. Üks tuntud moekunstnik on koostöös Adidasega disaininud 
spetsiaalsed poolläbipaistvad tennisekleidid Caroline Wozniackile. 
Wozniacki hakkab neid uuel aastal vastavalt lepingule ka kandma. 
Kes on see moekunstnik?  
 

 
 
 
 
 
 
19. Kes on see (eks)maailmameistrist Ontika 
mõisnik? 
 
 
 

 
 
 
20.USA kõige tuntum ja tähtsaim hobuste võiduajamine toimub alates 1875 aastast 
Louisvilles,  alati maikuu esimesel laupäeval. 2011 aastal võitis 2 kilomeetri pikkusel rajal 
hobune Animal Kingdom.. Mis on selle ratsutamisvõistluse nimi? 
 
 



KOMMENTAARIDETA 

46.                          47.  
 
 

         48.  
 
 

49.       50.  
 



21.    Kes?         
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
22. Fotol oleva mehe ainus 
medalivõit suurvõistlustelt on 2001 aasta Universiaadikuld Pekingist. 
Tänaseks tippspordist loobunud mees oli Euroopa mõistes igati korralik 
sprinter, kuid teda on põhjust küsida ainult ühe jooksu põhjal. 1999 Sevilla 
MMi poolfinaalis saavutas ta 200 m aja 19,98. Valgetest meestest on kiiremad 
olnud ainult Pietro Mennea, Kreeka dopinguäss Kenteris ja Prantsuse valge 
sprindiime Lemaitre. Praegu on küsitav oma riigi ühe tuntuima death metal 
ansambli Sceptic solist. Kes? Kuulete ka tema lauluhäält. 

 
23.  Fotol on üks Eesti rekordiomanik. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.Umbes kuu aega tagasi kaotas fotol olev kolmekordne 

olümpiavõitja Perthis toimunud MMil närvid ja ronis peale finishit meediapaati kaklema. 
Selline käitumine tõi kaasa disklaffi ja MM tiitel jäi saamata. Vaevalt see küsitavat eriti 
morjendas sest  MMtiitleid on tal niigi juba 10 ja mitmetes erinevates paadiklassides. Inglased 
peavad teda üheks kindlamaks kullavõtjaks ka Londonis. Kes? 
 

 
25.Pildil on oluline osa- millest?(1 punkti vastust ei ole) 



41.  Neil kahel mehel on praktiliselt sama nimi ja 
eesnimi-sportlikult võimekuselt on nad aga erinevad. 
Parempoolne on“ peessekukkunud“ korvpallur, 
vasakpoolne aga olümpiavõitja. Sündinud on mehed 
muuseas samas riigis. Tahaks teada, mis ala 
valitsev olümpiavõitja on vasakpoolne mees? 
 

 
 
42.Kes on see kaunitar?  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
43.Väikest kasvu suurmees. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.Kes on see AC Milani maailmameistrist 
„kägistaja“ ja kes tema ohver? 
Ohver on  muuseas samuti endine AC Milani mängija 
(52 mängu 12 väravat aastail 1981-83) 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.Hincapie veenilaiendeid teavad nüüd kõik Eesti spordikilvarid, vaadakem koos ka mida 
teeb okastraat profiratturi reiega. Kelle  jäse? 2011 aastal jõudis küsitav kanda ka Tour de 
France mäekuninga särki. 
 



VASTUSED    Paikuse spordipilt 2012. 
 
Paarikapool                                                            Individuaal 
1.Lou Gehrig 26.Hans-Jorg ja Nicky Butt 
2.Henri Richard 27.Tarmo Neemelo 
3.Kristine Lilly 28.Adrian Annus 
4.Antero Mertaranta 29.Macron 
5.Kvart,mälumäng 30.Nicole Scherzinger 
6.Thomas Eakins, Max Schmitt 31.Lille 
7.Aleksandr Jakushev 32.Manning-Peyton ja Danny 
8.Antonietta di Martino 33.Bikila 
9.Maria Theurl 34.Vardar(Skopje Vardar) 
10.Li Ning 35.Austraalia ja Argentiina 
11.Minna Kauppi 36.Sato 
12. Fausto Coppi 37.Joe Frazier, Ving Rhames 
13.Olev Kiirend 38.Omar Sivori  
14.nebbiolo, Primo Nebbiolo 39.Ben Harradine 
15.Rashard Lewis 40.jaapanlane( Hikaru Nakamura) 
16.Dario Franchitti, Ashley Judd 41.skeleton-Jon Montgomery 
17.Yoann Gourcuff, Nando de Colo 42.Therese Johaug 
18.Stella McCartney 43.Lembit Peegel 
19.Kalle Palander 44.Gennaro Gattuso ja Joe Jordan 
20.Kentucky derby 45.Johnny Hoogerland 
21.Hope Solo 46.James Edward (Trey) Hardee III 
22.Marcin Urbas 47.Ott Mõtsnik 
23.Tarmo Jallai 48.Justyna Kowalczyk 
24.Ben Ainslie 49.Jimmy Connors 
25.florett 50.Sebastian Loeb 
 


