
MAATEADUS 
 
1. Pildil on Hayward Fieldi nime kandev staadion, mis 
kuulub Oregoni ülikoolile ja on saanud oma nime 
legendaarse kergejõustikutreeneri William “Colonel Bill” 
Haywardi järgi. Sellel staadionil toimub igaaastane Just 
Prefontaine`i mälestusvõistlus Prefontaine Classic ja 
tavaliselt on see ka USA olümpiakatsevõistluste paigaks. 
Staadion asub Oregoni suuruselt teises linnas (üle 150 000 
elaniku). Mis linn? 
 
 
2. Murdmaasuusatamise MMi on korraldatud aastast 1925 
ja vaid kolmel korral on see suurvõistlus toimunud väljaspool Euroopat, kui jätta välja 
olümpiamängud, mis olid kuni 1980. aastani  samaaegselt ka MM. Millistes linnades? 
 
3. 8. veebruar 1966 on ilmselt seni viimane kord, mil Eestis sai hokiväljakul näha tervet 
võistkonnatäit maailmaklassiga staare, sest Tallinna Kalev kohtus NSVL karikasarjas Moskva 
AKSKga. Moskvalased tulid hommikul rongiga, vormistasid 16:0 võidu ja sõitsid õhtuse rongiga 
tagasi. Kohtumine toimus tööpäeval, päise päeva ajal. Fotograaf Lembit Peegel on meenutanud, et 
külma oli 26 kraadi, pealtvaatajaid aga sellest hoolimata paar tuhat. Küsimus on aga see, kus see 
mäng Tallinnas toimus? 
 
 
4. Ilmselt on ka Londoni olümpial võimalik näha sportlasi, kes võistlevad olümpialipu all, seda tänu 
sündmusele, mis leidis aset 10. oktoobril 2010. Millest jutt? Oma endise lipu all võistledes jäi nende 
saagiks üks hõbemedal Söulis, teine oleks peaaegu tulnud Pekingis, kuid sportlane diskvalifitseeriti. 
 
 
5. Mõned kuud tagasi esitas oma 
kandidatuuri 2020. aasta 
olümpiamängude korraldamiseks linn, 
mis oli pakkumise teinud juba ka 2016. 
aastaks, kuid jäeti tookord ROK-i poolt 
ametlike kandidaatide hulgast välja. 
Suurtest võistlustest on linn viimastel 
aastatel võõrustanud näiteks 
iluvõimlemise (2005), maadluse (2007) 
ja poksi (2011) MM-i, üks oluline 
võistlus peetakse maha ka tänavu 
kevadel. Lisaks võib veel märkida, et 
linna jalgpalliklubides on palli tagunud 
mõned Eesti koondislased ning linnas on sündinud üks male maailmameister. Pildil näete 
kavandatavat olümpiastaadioni. Milline linn? 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAUNID KUNSTID 
6. Vasakpoolsel pildil on 
aastal 2003 ehitatud Braga 
staadion, mida juba aasta 
hiljem väisas jalgpalli EM-
finaalturniir ning kus peab 
oma kodumänge mullu 
Euroopa Liiga finaali jõudnud 
Braga Sporting. Staadionil on 
aga oluline roll ka 
parempoolsel pildil oleva 
medali viimatisel väljaandmisel. Millise medaliga on tegemist? 
 
 
7. 17aastaselt hakkas see muusikute 
poeg professionaalseks jalgratturiks, 
päris edukale sportlaskarjäärile tõmbas 
kriipsu tüüfus. Pärast armeeteenistust 
teenis elatist viiulimängijana ööklubides 
ja poolprofessionaalse 
piljardimängijana. 26aastaselt avaldas 
oma esimese romaani, mille pelkiri 
tõlkes oleks “Ühest voodist teise”. 
Kõige suurem kirg oli tal aga maalimine 
ja kõike muud tegi ta selleks, et 
kunstnikueluks raha saada. Ja enamus 
pilte kujutab mehe enda sõnul seda, 
mida ta noorpõlves jalgratta seljast nägi. 
Pärast Teist maailmasõda sattus mees 
kollaboratsionismis süüdistatuna põlu alla. Pilt ei ole talle küll kõige iseloomulikum, aga originaalis 
see-eest mustvalge. Kes on see “Metselajate” nime kandnud kunstnikerühmitise üks juhtfiguure? 
 
 
8. Pesapalli kuulsuste hallis mängib katkematult ühe kuulsa muusiku, kunagise menubändi liidri 
1985. aastal ilmunud sooloplaadi nimilugu “Centerfield”, mida on oma lemmikooks nimetanud ka 
USA ekspresident George W Bush. Seda lugu lastakse pidevalt ka kõikidel pesapallistaadionitel ja 
nii on see paljude ameeriklaste arvates populaarseim spordilaul. 2010 esitas laulu autor selle loo 
kuulsuste halli uute tegelaste sissekandmisel ja pärast seda kinkis kurikakujulise kitarri, mis oli 
spetsiaalselt selleks etteasteks tehtud, kuulsuste hallile. Muusika alustas oma karjääri 1957 
12aastaselt, tema kuulsaim ansambel tegutses 1967-1972. Kes on see muusik? 
 
 
9. Peeter Saul on meenutanud, et ühel sügisel poksitrenni minnes sai ta uue kuti käest kõvasti 
sugeda. Päris suur oli aga üllatus, kui koolis selgus, et uus poiss, kellest kohe Sauli pinginaaber sai, 
oli ka kõva klaverimängija. Saul on öelnud, et enda arvates oli ka tema klaverimängus päris kibe 
käsi, aga uus poiss, kellest hiljem sai helilooja, andis talle pika puuga silmad ette.Muuhulgas on see 
mees (1930-1991) Eesti ilmselt kuulsaima unelaulu, raadio unejutu signatuur "Mina ei taha veel 
magama jääda" viisi autor. Sai orkestriteose "Kolm eesti tantsu" eest ülemaailmsel noorsoo- ja 
üliõpilasfestivalil 1959 Viinis hõbemedali. Kes on see helilooja, kelle kuulsus poksijana ei ole nii 
tuntud kui mõnel teisel muusikul, sest kindad viskas ta üpris ruttu nurka? 
 
10. Kes laulab seda lugu, mille on paljud kaklussportlased oma tunnuslooks valinud? 



NAABRID 
 
11. Põlissoomlaste liider Timo Soini jõlgub pidevalt ringi ühe 
jalgpalliklubi salliga, kandes seda isegi mullustel edukatel 
parlamendivalimistel valimiskasti juures. Valimistel kolmandale 
kohale tulnud partei juht kuulub nimelt ühe Londoni klubi 
andunud fännide hulka, nagu ka näiteks poksitśempion David 
Haye, näitlejad Daniel Day-Lewis ja Gary Oldman ning muusik 
Morrissey. See jalgpalliklubi on vaid korra lõpetanud hooaja 
Inglise kõrgeima liiga esikümnes, kuid aastal 2004 jõuti 
karikafinaali ja kuigi seal jäädi alla Manchester United´ile, tagati 
omale järgmiseks hooajaks koht UEFA sarjas. "Lõvideks" hüütava 
klubi tuntuim mängija läbi aegade on ilmselt Teddy Sheringham, kes veetis seal oma 
noorpõlveaastad 1983-1991. Milline klubi on Soome hetke ühe populaarseima poliitiku 
lemmikmeeskonnaks? 
 
 
12. Täna 11 aastat tagasi tuli Andrus Veerpalu Lahtis suusatamise maailmameistriks, mis varjutas 
eestlaste jaoks veidigi dopinguteemat, millega tookordse MM-i murdmaaprogramm ilmselt enim 
rahva mällu süübis. Meenutame: soomlaste üks suuremaid ootuseid suusahüpete kõrval oli 
kuldmedal meeste teatesõidus ning kaugelt enne teisi finiśisse ka jõuti. Paraku jäi Janne Immonen 
EPO kasutamisega vahele ning kuldmedalid tuli tagasi anda. Mõni aeg hiljem selgus, et 
dopingupatused olid ka Harri Kirvesniemi ja kadunud Mika Myllylä. Seega on teatenelikust 
tänaseni puhtaks jäänud vaid üks mees. Kes? Muide teatemeeskonda pääses ta ilmselt seetõttu, et 
Jari Isometsä oli oma positiivse proovi juba paar päeva varem ära andnud. Kuldmedal Lahti 
teatesõidust oleks olnud küsitava mehe sportlaskarjääri väljapaistvaimaks saavutuseks, nüüd jäävad 
selleks "üksnes" kolm individuaalset pjedestaalikohta MK-etappidelt. 
 
 
13. See Eesti olümpiavõitja oli viimased 21 aastat oma elust Soome kodakondne. Juba oma 
sportlaskarjääri tipus olnud ta väidetavalt soomlaste lemmik ning pärast karjääri lõppu osales 
kaheksat võõrkeelt osanud mees autokompanii tõlgina nii Talve- kui Jätkusõjas. Pärast sõda asus 
elama Kuusamosse, kus teda olla hinnatud kõrgelt nii töömehe kui inimesena. Kes oli see 
spordimees, kes oma olümpiakulla võitis muide kahe soomlase ees? 
 
 
14. Selle mõneski mõttes spordiajalugu teinud naisterahva sportlaskarjääri 
parimaks saavutuseks jäi neljas koht 400 meetri jooksus Montreali 
olümpiamängudel aastal 1976. Kes on pildil? 
 
 
15. Kes on ainsa iluuisutajana lisaks Irina Rodninale võitnud paarissõidus 
olümpiakullad erinevate partneritega? Selle mehe partnerid olid Natalja 
Miškutjonok (kuld+hõbe) ja Oksana Kazakova. Tema sama nimega 19aastane 
poeg oli mullu Venemaa juunioride meister üksiksõidus ja juunioride MMi 
seitsmes. 
 
 
 
 
 
 



KOHALIK VÄRK 
 
16. Eesti suusatamise esimeseks ohvriks oli mitmekordne selle spordiala Eesti meister, kes saabus 
ühe favoriidina ka 1931. aastal Rakveres toimunud Eesti meistrivõistlustele. Paraku võistema ta 
enam ei jõudnudki, sest võistluspäeva eelõhtul läks ta rajaga tutvuma ja põrutas Vinni 
mäeseljandikul Karitsa küla lähedal laskumisel nii õnnetult vastu kändu, et suri pool tundi hiljem 
lähedasse tallu kantuna sisemistesse vigastustesse. Eesti Spordileht kuulutas oma järelhüüdes 
küsitava Eesti parimaks suusatajaks. Kes? 
 
 
 
17. Selle oma elu viimastel aastatel Vinnis elanud ja töötanud mehe tippsaavutuseks treenerina 
hinnatakse 44 aastat tagasi korda saadetut. Samuti on tema biograafias ära märgitud vähemalt nelja 
olümpiavõitja üleskasvatamine. Noorpõlves teenis küsitav madrusena ja pääses Teise Maailmasõja 
algusaastatel napilt põlevalt miiniristlejalt "Karl Marx" eluga. Keskhariduse omandas ta alles 32-
aastaselt Sitsi õhtukoolis Tallinnas, kõrghariduse aga 40-aastaselt Leningradi 
Kehakultuuriinstituudis. Kes oli see 23 aastat tagasi surnud mees?   
 
 
 
18. Lääne-Virumaa esimaletajaks võib juba aastakümneid pidada meest, kes on Eesti 
meistrivõistlustelt saavutanud kulla (1988), hõbeda (1987) ja kolm pronksi (1986, 1993, 1997). 
1985 debüteeris ta rahvusvahelisel Paul Kerese mälestusturniiril, kus jäi küll eelviimaseks, kuid 
pälvis tähelepanu Mihhail Tali alistamisega. Hiljem on rahvusvahelise meistri tiitli juurde pidama 
jäänud nuputõstja olnud Eesti naiste- ja noortekoondise peatreener ning mitmel maleolümpial Eesti 
meeste koondise (mittemängiv) kapten, sealhulgas viimati Hantõ-Mansiskis. Kes? 
 
 
 
19. Üheks parimaks (kui mitte kõige paremaks) Rakvere 
korvpalliklubides mänginud välismaalaseks võib pidada 
mängujuhti, kes pallis siin hooajal 2000/01. Rakvere-
hooajale järgnenud suvel mängis ta oma riigi koondises 
EM-finaalturniiril, kus tema võistkond lõpetas oma 
viimaste kümnendite parima, kaheksanda kohaga. 
Viimastel aastatel on mõnelgi korral astunud Eesti 
võistkondade vastu treenerina. Kes?  
 
 
 
 
20. Kes kohvitab endise 
kultuuriministriga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEADUS ja TEHNIKA 
 
21. Kuidas nimetatakse kirurgilist protseduuri liigesesiseste probleemide nägemiseks, 
diagnoosimiseks ning ravimiseks? Selleks sisestatakse liigesesse väike optiline instrument, mille 
abil on võimalik  liigese seisukorda jälgida. Eestisse tõi selle eeskätt spordimeditsiini haru Kaidu 
Meitern, kes on praeguseni ala juhtiv praktik. 
 
 
 
22. Rootsi silmaarsti Henrik Sjögreni järgi on nime saanud sündroom, mille tunnuseks on esialgu 
suu, hiljem ka välissuguelundite, ninaneelu ja limaskesta kuivus. Haigetele on iseloomulik kähisev 
hääl ja neelamishäired, hiljem võivad tekkida ka stomatiit ja kaaries. Ilmselt kuulsaimaks Sjögreni 
sündroomi haigestunuks on sportlane, kes on olümpiamängudel olnud omal spordialal üks 
edukamaid - vaid temal ja inglasel Reginald Doherty´l on ette näidata kolm olümpiakulda. Samuti 
kuulub talle üks kiirusrekordeid oma sookaaslaste hulgas: ümberteisendatuna 58,3 m/s. Kes?    
 
 
 
23. See Eesti ekskoondislane on paar aastat pärast tippspordist loobumist tõusnud oma 
uurimisvaldkonnas Eesti üheks juhtivaks teadlaseks. Kaitsnud aastal 2009 doktorikraadi avalike 
teenuste lepingulisest delegeerimisest, on ta seejärel töötanud Tallinna Tehnikaülikooli 
Sotsiaalteaduskonnas teadurina. Kui mõni MTÜ soovib mõne avaliku teenuse osutamise riigilt või 
kohalikult omavalitsuselt üle võtta, oleks eelnevalt mõistlik tutvuda just küsitava poolt koostatud 
teoreetilise materjaliga. Kes on see Saaremalt pärit spordi- ja teadusemees? 
 
 
 
24. Sellel ringrajal sõidetav MotoGP etapp on ainulaadne kahel põhjusel:  

- see on ainus kalendrisse jäänud ringrada, kus sõideti juba ringrajasõidu MM-võistluste 
avahooajal, aastal 1949; 

- see on ainus etapp MM-kalendris, kus võistlus toimub laupäeviti. 
Nimetage see mootorataste ringrajasõidu "katedraaliks" kutsutav ringrada (õige riik – 1 punkt)! 
 
 
 
25. Chr. Partridge tutvustab teda oma raamatus “Maailma 
usundid” kui vähetähtsat suusajumalat, keda austati hoogsalt 
Rootsis ja Norras, kuid mitte Taanis, kuna seal polnud tasase 
maa tõttu suusatamine nii moes. Wikipedia väitel oli aga 
muinasskandinaavlaste jaoks tegemist suure jumalusega. 
Saxo Grammaticus on kirjutanud, et kui Odin pagendati, 
valitses just see jumal Odini nime all kümme aastat, kuni 
päris Odin naases. Tema järgi on nime saanud üks tuntud 
spordirajatis Rootsis, mille nimi oleks tõlkes “... pühamu”. 
Kellest jutt? 
 
 
 
 
 
 
 



KOLLANE 
26. Berliini olümpial kohtusid finaalis sakslane Toni Merkens ja hollandlane Arie van Vliet. 
Sakslane rikkus reegleid, kuid kohtunikud jätsid selle tähelepanuta. Kui sakslane kuulutati siiski 
olümpiavõitjaks, andsid hollandlased sisse protsesti. Protest küll rahuldati selles mõttes, et reeglite 
rikkumist tunnistati, kuid sakslaselt kulda ära ei võetud ega uut finaali ei korraldatud, vaid talle 
määrati hoopis 100 riigimarga suurune rahatrahv. Mis alal selline lugu juhtus? 
 
 
 
27. Kes on pildil olev suusapaarike? 
 
 
 
28. Mõnede arvates meenutab see Lisa 
Simpsonit suuseksi harrastamas, mõnede 
arvates on selle autoriks makaak. 
Iraanlased pidasid seda rassistlikuks, sest 
lugesid välja sõna ZION, osade arvates 
on aga tegemist hästi maskeeritud 
haakristiga. Animeeritud variant tekitas 
fotosensitiivse epilepsiaga inimestel 
krambihooge ja eemaldati seetõttu 
internetist. Millest jutt? 
 
 
 
29. Piltidel on üks kuulsaima nimega tennisisite ATP edetabeli 
esimese kahesaja hulgas. Kes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30. Eestis on nii mõnigi olümpiavõitja üritanud küsitavat võistlust võita, aga hakkama pole sellega 
saanud. Seevastu USA-s on sellega toime tulnud juba kolm olümpiavõitjat: Apolo Anton Ohno 
(olümpiavõitja lühirajauisutamises 2002 ja 2006), Kristi Yamaguchi (olümpiavõitja iluuisutamise 
naiste üksiksõidus 1992) ja Shawn Johnson (olümpiavõitja sportvõimlemises 2008). Millisest 
võistlusest on jutt?  
 
 
 
 
PALL ON ÜMMARGUNE? 
 
31. Pildil on servimas Euroopa hetke parim 
pinksimees, viiekordne Euroopa meister (2002, 
2007, 2008, 2010, 2011) ja esimene oma maa 
lauatennisist, kes tõusnud jooksvas rankingus 
maailma esinumbriks. Kes on see vasakukäeline 
pinksimees? 
 
 
 
32. Eesti meeste käsipallikoondise 
peatreeneriteks on taasiseseisvumisajal olnud 
viis meest. Jüri Lepp tüüris koondist kuni 
aastani 2001, aastast 2005 on sama tööd teinud 
Riho-Bruno Bramanis ja Kalmer Musting. Kes 
olid need kaks meest, kes olid Eesti koondise peatreeneriteks peale Leppa ja enne Bramanist? 
 
 
 
33. Ragbi üheks mekaks peetakse Suurbritannia suuruselt teist staadioni (Wembley järel), mis asub 
samanimelises Londoni linnaosas. Praeguseks 82 000 pealtvaatajat mahutav staadion avati 
oktoobris 1909 ning mõni kuu hiljem leidis seal juba aset esimene rahvusvaheline kohtumine 
Inglismaa ja Walesi vahel. Lisaks Inglismaa rahvuskoondisele kasutab staadionit koduareenina 
Middlesex Sevens nimeline ragbiklubi. Staadioni juures asub ka maailma suurim ragbimuuseum 
(The World Rugby Museum). Milline staadion?  
 
 
 
34. Kui Argentina valitseva meistri ja ühe lendaarseima jalgpalliklubi Boca Juniorsi mängijaid ja 
fänne tuntakse “genovlastena” (xeneizes), kuna klubile panid aluse sellest linnast pärit immigrandid, 
siis klubi kõigi aegade resultatiivseim väravakütt kannab sama nime ühe teise Itaalia linnaga. Boca 
eest 236 väravat löönud mees pääses 2010. aasta suvel 36-aastasena ka esmakordselt Argentina 
MM-koondisesse, kus temast peale skoorimist sai vanim argentiinlane, kes MM-il värava löönud. 
Guinnessi rekordite raamatusse on ta pääsenud aga hoopis teise asjaolu tõttu: nimelt on ta suutnud 
ühes rahvusvahelises mängus (1999 Kolumbia vastu) eksida penaltilöömisel kolm korda. Kes? 
 
 
 
35. Korvpalliliigas NBA läbi aegade enim punkte visanud korvpallurite pingereast leiame esimese 
valge mehe 12. kohalt. Ühtlasi on selle pingerea esimese 12 mehe hulgas tema ja Kobe Bryant 
ainsad, kes oma NBA karjääri veetnud ainult ühes klubis. Kes  on NBA läbi aegade suurim 



valgenahaline korvikütt (kokku 26 395 punkti), kui on teada, et tema meistrisõrmuste 
kokkulugemiseks ühe käe sõrmedest ei piisa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÄLJAS ON TALV 
 
36. Viimase meeste jäähoki olümpiafinaali kangelastest on teenitult enim tähelepanu pälvinud 
Sidney Crosby, kes viskas lisaajal skooriga 3:2 lõppenud mängus kanadalaste kuldse värvava. Kuid 
ka Kanada kasuks “eeltöö” teinud ja ameeriklaste väravavõrku kahel esimesel korral litri läkitanud 
mehed pole papist poisid: esimese värava visanud mees on NHL-i praegune noorim kapten, noorim 
jäähoki Triple Gold Club´i liige ja 2010.aasta kevade NHL-i play-off´ide MVP; teise värava visanud 
mees aga mulluse NHL-i põhihooaja MVP ja ühtlasi resultatiivseim mängija. Kes viskasid 
Vancouveri olümpiafinaalis kanadalaste kaks esimest väravat?  
 
 
 
37. Kes Eesti sportlastest saavutas 2010/2011 hooajal talispordi olümpiaaladel maailma 
karikavõistluste üldkokkuvõttes parima, 19. koha? 
 
 
 
38. Kui Šveits oli vanasti mitme nimeka suusatootja kodumaa, siis täna tegutseb seal tuntud 
suusatootjatest vaid üks, aastal 1935 rajatud perefirma. Mäesuusatamise MK-sarjas sõideti nende 
suuskadel esimest korda alles aastal 1991, esimese MK-etapivõidu tõi viis aastat hiljem Urs Kälin. 
Vancouveri olümpiamängudelt teeniti aga nendel suuskadel juba viis medalit: sealhulgas Tina Maze 
kaks medalit mäesuusatamises ning nii meeste kui naiste suusakrossi kullad. Lisaks suuskadele 
toodetakse viimastel kümnenditel edukalt ka jalgrattaid. Milline suusatootja? 
 
 
 
39. 2009 võitis see sportlane oma sünnimaale läbi aegade 
esimese MMmedali laskesuusatamises. Aasta hiljem sai temast 
oma sünnimaa esimene olümpiamedalist laskesuusatamises, 
ilmselt andis talle innustust ka lipukandmise au avatseremoonial. 
Eelmisel talvel oleks mehe karjäär aga peaaegu õnnetult 
lõppenud, sest USAs võisteldes külmetas ta oma kätt nii kõvasti, 
et tohtrid kippusid juba üht sõrme amputeerima. Seepärast jättis 
mees vahele ka eelmise talve MMi Venemaal. Alates eelmisest 
hooajast esindab mees aga hoopis oma sünnimaa naaberriiki. 
Kes? 
 
 
 
40. See linn kandideeris edutult 1992 ja 1994 talimängude 
korraldajaks, samuti oldi algstaadiumis kandideerimas 2014 
talimängude korraldajaks. Küll on aga linna kolmel korral 



läbinud olümpiatule teekond. Väga kuulsa spordilinnaga tegemist ei ole, viimase paari aasta 
kaalukaim spordisündmus oli seal kahtlemata Anandi ja Topalovi tiitlimatš 2010, samal aastal 
toimus ka kiiruisutamise lühiraja MM. Tänavusest aastast leiab rock`n`roll-akrobaatika ja biathle 
MMid. Linna elanike arv 2011 seisuga on 1,232 miljonit, linna vapil on deviis “Kasvab, kuid ei 
vanane”. Ilmselt siiski vananeb, sest tegemist on väga vana linnaga, väljakaevamiste andmetel on 
varasemad linnamüürid pärit u 2700-2800 aasta tagant, mil mineraalveeallika äärde asunud rajati. 
Veebruari temperatuuriäärmused selles linnas on olnud +22 ja -25 kraadi. Linnas on toimunud kaks 
korda suve- ja kaks korda taliuniversiaad. Selles linnas sündinud sportlane jagab koos Irina 
Privalovaga maailma kiireima valgenahalise naise au (10,77). Mis linn? 
 
LEGENDID 
 
41. Kuidas on eesti spordiajalukku läinud mees nimega Claes Johansson? 
 
 
 
42. Kes on see USA president, kes Michigani Wolverinesi 
meeskonnaga tuli kahel korral USA ülikookide meistriks 
ameerika jalgpallis ja kelle auks on meeskond külmutanud 
särgi nr 48? Tulevane president oli üks meeskonna 
põhitegijatest.  
 
 
 
43. Edmonton Oilersi esimese ründekolmiku moodustasid 
klubi tippaastatel Wayne Gretzky, Esa Tikkanen ja Jari 
Kurri. Teise kolmiku liider oli Mark Messier, kolmanda 
kolmiku liider aga hilisem sama klubi treener Craig 
MacTavish, kes sai tuntuks kui viimane mees NHL-is, kes 
mängis hokit  ...... Pilti me paraku lisada ei saa. Mis sobib 
punktiirile? 
 
 
 
44. Millise spordiala alusepanija on pildil? Tema nime 
kannavad muuhulgas tänavad Kopenhaagenis, Odenses, 
Arhusia ja Aalborgis. Ta hukkus 1849 Fredericia lahingus 
kindralmajori auastmes ja maeti suurte austusavalduste saatel 
Kopenhaageni garnisoni kalmistule.  
 
 
 
45. Mäesuusatamises on suutnud MK etapi kõigil viiel alal 
võita vaid kümme sportlast, kellest kolm (üks mees ja kaks 
naist) võistlevad veel praegugi. Kes on need tegevsportlased? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÕPUSPURT 
 
46. Kes (1932-2009)? Lõpetas Tallinna 4. keskkooli, töötas tubakavabrikus Leek meistrina ja töö 
kõrvalt käis võrkpalli mängimas, algul Helmuth Kalliku, hiljem Ivan Dratsovi käe all. 1950 ja 1953 
Eesti meister, kuulus ka Eesti koondisesse. Abiellus 1956 võrkpallitreener Boris Leonoviga ja 
siirdus Moskvasse, kus tuli 1957 ja 1958 Lokomotiivi naiskonna koosseisus NSVL meistriks, olles 
nii ainus eestlanna, kes selle tiitlini jõudis. Hiljem siirdus koos abikaasaga USAsse, suri Los 
Angeleses. Kes? 
 
 
47. Soome parlamendi sportlaste seast leiab ka 
kunagise kõva jooksumehe, kes tuli 1971 Euroopa 
meistriks nii 5000 kui ka 10 000 m jooksus. 
Askeetlikes oludes Aafrikas harjutanud mees sai 
hüüdnimeks Julm Juha, tema kodukandis peetakse 
juba hea hulk aastaid Julma Juha Jooksu. 
Põlissoomlane Julm Juha oli ka näiteks kristlikust 
demokraadist presidendikandidaadi Sari Essayahi 
treener. Mees on ka päris arvestataval tasemel 
kunstnik. Kes? 
 
 
 
48. Pildil annab Clint Eastwood 
filmi “Invictus” (2009) võtetel 
peaosalistele Matt Damonile ja 
Morgan Freemanile 
näitlemisjuhiseid. Film jutustab 
sündmustest, mis kulmineerusid 
1995. aasta jaanipäeval Ellis Park´i 
nime kandval staadionil. Kes olid 
need kaks meest, keda Damon ja 
Freeman kehastavad?   
 
 
 
 
49. F1 sarja läbi aegade edukaim tiim Ferrari võttis osa juba kõigi aegade esimesest F1 võidusõidust 
Silverstone´is 1950 ja jõudis oma esimese etapivõiduni aasta hiljem samal rajal. Selle ajaloolise 
võidu tõi Ferrarile mees, kes enamiku oma hüüdnimedest sai oma erakordselt suure pea tõttu. Tolle 
"vesipea" parimateks tulemusteks jäigi kaks etapivõitu (mõlemad Ferraril ja mõlemad Inglismaal). 
Maailmameistriks tal tulla ei õnnestunud, kuid korra lõpetas ta hooaja teise ja korra kolmanda 



kohaga. Kes on see Maranellos Ferrari kuulsuste hallis aukohal seisev mees?  
 
 
50. Uuringute kohaselt on mitmel aastal maailmas televiisori vahendusel enim vaadatuimate 
spordisündmuste esikümnes figureerinud ka Sudirman Cup´i nimeline võistkondlik turniir, mida 
peetakse iga kahe aasta tagant. Turniir on oma nime saanud spordifunkstsionär Dick Sudirman´i 
järgi, kes tegutses üle 20 aasta riigis, kust turniir alguse sai, asjaomase spordialaliidu juhina. Võidud 
on aastast 1989 peetaval karikaturniiril jäänud vaid ühte maailmajakku, eurooplaste parimaks 
tulemuseks on kahel korral finaali pääsemine. Millisel spordialal Sudirmani karikatele võisteldakse 
ja millisest riigist turniir alguse sai (ühtlasi oli tegemist turniiri esimese võitjaga)? 
VASTUSED 

1. Eugene AP 
2. 1950 Lake Placid, 1995 Thunder Bay, 2007 Sapporo AP 
3. Lastestaadionil AP 
4. Hollandi Antillide “ärakadumine” AP 
5. Bakuu IT 
6. Pritzkeri auhind IT 
7. Maurice Vlaminck AP 
8. John Fogerty AP 
9. Heino Jürisalu AP 
10. Carl Douglas AP 
11. Millwall F.C. IT 
12. Sami Repo IT 
13. Eduard Pütsep IT 
14. Pirjo Häggman IT 
15. Artur Dmitrijev APO 
16. Artur Veborn IT 
17. Ivan Dratśov IT 
18. Kalle Kiik IT 
19. Edmunds Valeiko IT 
20. Epp Mäe IT+AP 
21. Artroskoopia IT 
22. Venus Williams IT 
23. Veiko Lember IT 
24. Assen; Holland IT 
25. Ullr/Ull/Ollerus AP 
26. Jalgrattasprint AP 
27. Ola Vigen Hattestad ja Katja Višnar AP 
28. London 2012 logo AP 
29. Sergei Bubka IT 
30. "Tantsud tähtedega" IT 
31. Timo Boll IT 
32. Tarmo Volt; Raivo Laast IT 
33. Twickenham IT 
34. Martin Palermo IT 
35. John Havlicek IT 
36. Jonathan Toews, Corey Perry IT 
37. Kadri Pihla, lumelauakross AP 
38. Stöckli IT 
39. Jakov Fak (Horvaatiast Sloveeniasse) AP 
40. Sofia AP 
41. mees, kellega Martin Klein ei jaksanud maadelda AP 



42. Gerald Ford AP 
43. ilma kiivrita IT 
44. Suusahüpped Olaf Rye AP 
45. Bode Miller, Lindsey Vonn, Anja Pärson AP 
46. Ellen Münter AP 
47. Juha Väätäinen AP 
48. Francois Pienaar; Nelson Mandela IT 
49. Jose Froilan Gonzalez IT 
50. sulgpall; Indoneesia IT 


