
1. Millise spordiala statistika ja analüüsiga tegeleb teadusharu nimega sabermeetrika? Teadusharu 
alusepanijaks on 1947. a sündinud Bill James, kes 2006. aastal valiti ajakirja The Time poolt 
maailma 100 mõjukaima inimese hulka. Oma nime on see teadus saanud lühendist SABR, mis 
kuulub organisatsioonile, mis tegeleb antud spordiala uurimisega (R nagu research). 
 
 
2. See legendaarne võidusõitja, kes tuli oma karjääri jooksul seitse korda NASCARi tšempioniks ja 
võitis sarjas kokku 78 võidusõitu, teenis oma agressiivse sõidustiili tõttu hüüdnime The Intimidator 
(maakeeli võiks olla Heidutaja). NASCARi sõitja oli juba tema isa. Küsitav mees sõitis ligi 20 
aastat autoga number 3, kuni hukkus paar kuud enne oma 50. sünnipäeva Daytona 500 viimasel 
ringil viimases kurvis. Pärast avariid on fännid igal aastal Daytona 500 kolmanda ringi ajal tõstnud 
hukkunu mälestuseks kolm sõrme. NASCARi sõitjad on või on olnud ka tema vanem poeg ja tolle 
poeg ning noorem poeg, kes kannab võidusõitjana isaga sama nime. Noorem poeg alustas 
võistlemist kaks aastat enne isa surma, tema parim tulemus sarja kokkuvõttes on olnud kolmas koht, 
sarja populaarseimaks sõitjaks on ta aga valitud koguni üheksal korral. Isa valiti sarja 
populaarseimaks vaid korra, postuumselt. Meeskonnas JR Racing, mille põhiosanik ta on, on üks 
sõitjaid ilmselt kuulsaim naisvormelipiloot Danica Patrick. Isa surmaga lõppenud sõidus sai juunior 
teise koha. Kuidas on selle võidusõidudünastia perekonnanimi? 
 
 
3. 400 meetri jooksjate jaoks on viimased aastad olnud halvad, sest 2010 ja 2011 lahkusid siitilmast 
kaks selle distantsi eksmaailmameistrit, kusjuures mõlemad surid 42 aastaselt. 2010. a augustis 
enesetapu sooritanud mees tuli maailmameistriks 1991 Tokyos, samas sai ta ka teatehõbeda ja need 
jäidki tema ainukesteks medaliteks tiitlivõistlustelt. 2011 detsembris surnud mees võitis medaleid 
pisut rohkem, kuid peamiselt sisevõistlustel. 1993 ja 1995 sai ta siseMMil hõbeda, 1997 aga kulla. 
Teatehõbeda võitis mees 2000 olümpialt, teatepronksi 1995 Göteborgi MMil. Kes olid need kaks 
meest? 
 
 
4. 1999 tuli ta kõrgushüppes noorte maailmameistriks, aasta hiljem juunioride maailmameistriks ja 
2003 ka täiskasvanute maailmameistriks ning on nii ainus kergejõustiklane, kes on võitnud 
MMkulla kõigis kolmes vanuseklassis. 2000 ja 2004 olümpial piirdus kvalifikatsioonivõistlusega ja 
ega tal peale kirjeldatud saavutuste polegi midagi ette näidata. Kuigi ta saab tänavu alles 30seks, 
loobus ta hüppeliigese pidevate vigastuste tõttu spordist jupp aega tagasi, 2009 üritas küll naasta, 
kuid edutult. Kes? 
 
5. Suvisel Haapsalu paarismängul küsiti 
baltisaksa maadeuurijat (1864-1902), kelle 
haud asub Siberis Kotõlnõi saarel. Vihjeks 
olid Säästumarketis müüdavad õllesordid. 
Kui vahetada omavahel ära küsitud 
maadeuurija ees- ja perekonnanimi, saame 
aga hoopistükis olümpiavõitjast korvpalluri, 
kes on leiba teeninud nii kodumaal (liiga 
MVP aastal 2002), Hispaanias (liiga MVP 
aastal 2003) kui NBA-s. Kes on see saksa 
päritolu 206 sentimeetrine korvpallur? 
 
 
 
 
 



6. Milline on põhiline erinevus kickboxingu ja K1 vahel? 
 
7. Kergejõustiku MM on toimunud 13 korda, seega on alati välja 
jagatud 39 medalit. Meeste 100 m jooksus on medaliriikide arv 
napp. USA on võitnud 18 medalit, Jamaika 6, Kanada ja 
Suurbritannia 4, St Kitts-Nevis ehk Kim Collins 3, Trinidad ja 
Tobago 2. Milline riik on võitnud ühe medali? Juhtus see aastal 
2007. 
 
8. Pildil on oma riigi spordiminister, kellele valitsuse poolt antud 
tähtsaim ülesanne on seista hea jalgpalli EM-i plaanipärase 
ettevalmistamise eest. Kes on see kahekordne olümpiavõitja?   
 
9. Selle spordivahendi kasutamise suurimad meistrid on aastast 
1996 pidanud maailmameistrivõistlusi, mis uuemal ajal leiavad 
aset iga kahe aasta tagant. Viimati jagati MM-tiitleid mullu 
Barcelona lähistel, enim kuldmedaleid võitis seal Austraalia, 
edukaimaks sportlaseks oli aga hüüdnime “Big Ben” kandev 
Benjamin Karl. Kaks kuldmedalit jagus ka soomlastele, sealhulgas sai Enni Rukajärvi´st ühe 
distsipliini läbi aegade esimene maailmameister naiste hulgas. Millise spordivahendiga on tegemist?   
 
10. Budismis tähistatakse selle terminiga armastavat sõbralikkust või tingimatut armastust, mida 
antakse ilma midagi vastu küsitamata. Termin peaks olema tuttav kõigile neile, kes on tuntud ühe 
endise löömamehe uute tõekspidamistega, mis väljenduvad ka tema passis. Milline termin?  
 
 
 
 
 
11. See on Moskva kõrval teine Venemaa linn, kust Venemaa jalgpalli kõrgemas liigas mängib 
hetkel rohkem kui üks meeskond. Linna kahest klubist tuntuimat (asutatud 1928) treenib 
rumeenlane Dan Petrescu, vähemtuntumat (asutatud 2007) aga serblane Slavoljub Muslin. Aastal 
1794 asutatud linna ajalugu on tihedalt seotud kasakatega ning linn on sünnipaigaks näiteks 
Hollandit esindavale maletajale Sergei Tivjakovile ja Kreekat esindavale korvpallurile Lazaros 
Papadopoulosele. Milline linn? 
 
12. See 44 mängu Eesti jalgpallikoondises pallinud vutimees on esimene jalgpallur, kes kuulunud 
Eesti koondisesse nii tava-, ranna-, kui saalijalgpallis. Veelgi enam, käesolevaks hetkeks on mees 
tõusnud nii saalijalgpallis kui rannajalgpallis Eesti koondise peatreeneriks. Kes? 
 
13. Milline riik on XXI sajandil olnud meeste käsipallis valitsejaks? Alates 2001. aastast on nende 
koht MMil olnud I, III, III, IV, I, I. Kõigi aegade edetabelis on kokku 8 medaliga tõustud Rootsi 
järel II kohale. 
 
14. Mille erilisega said 2008. a olümpiamägudel hakkama Poola lauatennisist Natalia Partyka ja 
LAVi ujuja Natalie du Toit? 
 
15. Seda kahe Eesti maakonna territooriumil toimuvat sportlikku katsumust peetakse omal alal 
Euroopa üheks karmimaks. Üritus on seni aset leidnud kuuel aastal (2006-2011), alati aprilli teises 
pooles. Viimati võitsid ürituse, mille reklaamlauseks on "10-20 tundi puhast naudingut", leedukad 
Darius Sukevicius, Aida Vietaite ja Aidas Peleśinas rajarekordiga 7 tundi 51 minutit ja 24 sekundit. 
Milline spordiüritus? 



16. Millise riigi sportlaste käes on juba pikemat aega jäme ots üliraskekaalu tõstmises? Enne mullu 
novembris toimunud MMi kuulusid kõik kolm maailmarekordit Ateena ja Sydney olümpiavõitjale, 
MMil võttis tõukamise rekordi oma kätte tema kaasmaalane, kes tuli ka maailmameistriks. Samasse 
riiki läks ka hõbemedal. Vaid 2008 Pekingi OM oli selle riigi jaoks õnnetu, sest medalist jäädi ilma. 
 
17. Selle aastal 1784 ühes sadamalinnas õlletööstur Johann 
Wilhelm Reincke poolt turule toodud õllesordi reklaam on 
tõsisel (tele)spordisõbral vaevalt silmast ja kõrvast mööda 
läinud. Mullu oldi oma kodumaal toimuvate tiitlivõistluste 
üheks peasponsoriks ja kui aastal 2009 toimusid 
samalaadsed tiitlivõistlused naabrite juures, üllitati oma 
kodulehel reklaamikampaania, kus õpetati kuidas 
demonstreerida paremini oma üleolekut naabritest, põlata 
nende külalislahkust, sööki ja kesvamärga. Iga õige fänn 
eelistavat nimelt sõltumata võistluspaigast küsitavat õlut, mille nimi tähendab tõlkes “majakat”. 
Milline õlu?  
 
18. Ilmselt on enamikule mälumängureile pähe kulunud, et Adolf (Adi) Dassler pani aluse 
Adidasele ja tema vend Rudolf (Rudi) Dassler Puma´le. Küll on vähem teada, et ka Adi poeg Horst 
Dassler on ühe tuntud sporditarvete brändi asutajaks. Nimelt sattus noor Dassler Adidase 
Prantsusmaa-haru juhina vaatama Mark Spitzi ujumisi Müncheni olümpiamängudel ning tuli 
mõttele tollast ujumisriietust edasi arendada. Aastal 1973 lõigi ta küsitava brändi ning juba 
Montreali olümpiamängudel võideti firma ujumisriietes uskumatud 44 medalit. Firma logoga 
ujumisriietes on hiilanud Matt Biondi, Aleksandr Popov, Franziska van Almsick jpt, täna viivad 
ettevõtte head nime edasi näiteks Cecar Cielo, Rebecca Soni, Therese Alshammar ja Alain Bernard. 
Kuni aastani 2007 toodeti rõivaste põhiosa Prantsusmaal, pärast seda on kogu tootmine viidud 
Hiinasse, kontserni peakorter asub aga endiselt Euroopas, Itaalias Tolentinos. Milline bränd? 
 
19. Kes on see hokilegend, kes oli aastatel 2004-2011 
liberaalse partei esindajana Kanada parlamendis ja mitu 
aastat ka sotsiaalminister? 2006 kandideeris ta edutult ka 
liberaalse partei esimeheks. 
 
20. Salt Lake City taliolümpiamängud läksid ajalukku 
skandaaliga, millele hiljem omistati nimetus “skategate”. 
Nimelt tunnistas ühe riigi kohtunik, et tema kodumaa 
uisuliidu juht oli sundinud teda andma paarissõidus 
Venemaa paarile Jelena Bereźnaja ja Anton Sihharulidze 
rohkem punkte, kui nood väärinud oleks. Vastutasuks pidi 
Venemaa kohtunik soosima jäätantsuvõistlustel tema 
kodumaa paari. Tema kodumaa paar tuligi jäätantsus 
olümpiavõitjaks ja tõi riigile iluuisutamises 70 aasta järel 
esimese olümpiakulla, vene kohtuniku rollist selles sündmuses paraku eriti ei räägita. Millise riigi 
kohtunik põhjustas skategate´i?  
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Üks nõme numbriküsimus peab ikka olema ju... Teivashüppes oli mullu kesine aasta. 
Sisevõistlustel hüppas Renaud Lavillenie küll 6.03, aga väljas jäi parimaks poolaka Paweł 
Wojciechowski Daegus ületatud 5.90. Mis aastal oli viimati aasta parimaks tulemuseks sellest 
numbrist väiksem? (+-1 aasta) 
 
22. Pildil on oma sünnilinna Sacramento esimene 
mustanahaline linnapea, kes on kolmel korral valitud NBA 
all-stars meeskonda ja tuli 1994 maailmameistriks. Ta on 
Oscar Robertsoni ja Isiah Thomase järel kolmas, kes kolmel 
järjestikusel hooajal on saanud keskmiseks vähemalt 20 
punkti ja 10 korvisöötu mängust. Kes? 
 
 
23. Isa alustas jalgratturina ja tuli jalgrattakrossis kodurajooni 
meistriks, hiljem valis aga teise ala, mis talle edukamaks 
osutus, sest sellel teenis 13 eesti meistritiitlit, NL 
meistrivõistluste ja karikavõistluste hõbemedal. Vanem poeg 
tuli samal alal mitmel korral Eesti noortemeistriks, noorem 
poeg aga on kahekordne Euroopa meister (lisaks kaks 
hõbedat) ja kahekordne MMpronks, lisaks ka riikliku 
spordipreemia laureaat. Kuidas on nende ühine 
perekonnanimi? 
 
24. Igal aastal võtab selles umbes 170 000 elanikuga linnas 
uut aastat vastu ka trobikond maailma tippmaletajaid, sest 
juba alates aastast 1958 peetakse seal esinduslikku uusaastaturniiri. Turniiri, mille võitjate loetelu 
algab 1958/59 śveitslase Otto Marthaleriga, on 1990. aasta esimestel päevadel võitnud ka Jaan 
Ehlvest. Punktiga Vassili Ivantšukki ja pooleteist punktiga Anatoli Karpovit edestanud “malemaja 
staar” konstateeris ise pärast turniiri: "Pidin uue aasta esimesel päeval mustadega Karpovi vastu 
mängima. Karpov pidi kindlasti võitma, et turniiri esikoha pärast võidelda. Partii lõppes ainult 16 
käigu järel viigiga. Sõbrad Ulf Andersson ja Nick de Firmian olid väga üllatunud, sest pidutsesime 
hommikuni." Millises linnas toimub see maleturniir? 
 
25. Rooma olümpiamängude sõudmis- ja aerutamisvõistlused leidsid aset 
linnast 20 kilomeetri kaugusel asuval 6 km2 suurusel järvel. Monte Cavo 
vulkaanikraatris asuv veekogu on umbes 3,5 kilomeetrit pikk, 2,3 
kilomeetrit lai ja oma 170 meetriga Lazio maakonna sügavaim. Kuna 
esmakordselt olümpiamängudel olid aerutajatele ja sõudjatele maha 
märgitud eraldi rajad, tuntakse radade mahamärkimissüsteemi nendel 
spordialadel tänaseni selle järve nime all. Milline järv? Vastata peaks 
aitama ühe mehe pildi näitamine, kes küll teile laulma siinkohal ei hakka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. Mis on pildil olevate vendade ühine perekonnanimi? Kolmest vennast kaks on hakkama saanud 
ka ühe päevakohase saavutusega: parempoolsel pildil olev vanim vend aastatel 2009 ja 2010, 
keskmisel pildil olev keskmine vend aga aastal 2003.   
 

 
 
 

27. Part on lind, kes andnud nime nii mõnelegi 
eestlasele. Lisaks on ta (hüüd)nime andnud vaskapoolsel pildil olevale vutimehele, kelle kontos 
lisaks mullusele Itaalia meistritiitlile tänaseks ka 18 mängu ja 6 väravat rahvuskoondises ning 
samuti ka parempoolsel pildil olevale polo, korvpalli ja ragbi sugemetega sportmängule, mis 
jalgpalluri sünnimaa naaberriigis on kuulutatud suisa rahvusspordiks. Kes / milline mäng? 
 
28. Kui naiste kuulitõuke kõigi aegade esikümnes pärineb värkseim tulemus aastast 1990 ja seegi 
on just kümnenda koha tulemus, siis meestel olukord nii hull ei ole ja esikümnes on koguni kolm 
eelmisel kümnendil püstitatud tulemust, neist kahe autorid (mõlemad maailmameistrid) võistlesid 
veel eelmisel hooajal. Kes on need kaks vähemalt mullu veel tegevsportlased olnud kuulitõukajat, 
kes oma parima tulemusega (mis küll ka juba aastate eest püstitatud) maailma kõigi aegade esimese 
kümne hulka mahuvad? 
 
29. Vaid üks riik maailmas saab uhkustada sellega, et kaks tema kodanikku on valitud ROKi 
presidendiks. Mis riik? 
 
30. Kõrgushüppaja Kajsa Bergqvist, olümpiavõitjad ujumises Lars Frölander, Steve Lundquist, 
Jerry Heidenreich, Richard Saeger, viiuldaja Mari-Liis Päkk, pianist Hando Nahkur, pornostaar 
Adrianna Lynn, produtsent Aaron Spelling, kaks tuntud Eesti spordimeest jne jne – mis nimega 
õppeasutus neid ühendab? 
 



31. See üks läbi aegade edukamaid tõstjaid sai kuulsaks ennekõike tänu oma ülipikale karjäärile. Ta 
osales neljadel olümpiamängudel (kusjuures ühed mängud jäid vahele) ja iga kord võitis medali (1-
1-2), viimase neist neljakümneselt, võistles ta aga veel neli aastat hiljem. Tema hüüdnimi oli juba 
tudengipõlves Vana professor, sest ta kippus kiilaks minema, kandis vanamoelisi prille ja oli väga 
kõrge IQga. Ise pidas ta olümpiamedalitest olulisemaks maailmarekordeid, mida ta püstitas. 
"Olümpiakulla võitmine on lihtsalt üks võistlus, mis ei pruugi sugugi su kõige parem olla," on ta 
öelnud. "Maailmarekord on aga üle sellest, mida kestahes kustahes teinud on." 
 
32. Hoolimata sellest, et FIDE riikide reitingu järgi on küsitav riik 
käesoleva aasta 1.jaanuari seisuga 34. kohal ning individuaalselt asub 
parim nuputõstja alles kolmandas sajas, on male riigis üks 
populaarsemaid spordialasid. Riigis peeti üks legendaarsemaid male 
MM-tiitlimatśe, mille võitjale hakkas riik niivõrd meeldima, et hiljem 
veetis ta seal oma viimased eluaastad ning seal (täpsemalt pildil oleva 
kiriku aias) asub ka tema haud. Milline riik?   
 
33. Gruusia on viimastel aastatel tõusnud ragbis Euroopa tugevate 
keskmike hulka. Seda eelkõige  seetõttu, et ragbi sarnaneb väga 
grusiinide endi vanale rahvusmängule, mille nime küsimegi. Oma 
rahvusspordiala nime on grusiinid eksportinud ka eestimaale, sest 
mänguga sama nime kannab grusiinide poolt loodud Tartu meeskond, 
mis hoiab hetkel enda käes Eesti meistritiitleid nii 7- kui 
15-mehega mängitavas ragbis. Millist ühist nime 
kannavad nii grusiinide rahvamäng kui Tartu ragbitiim? 
 
34. Sellel aastast 1972 praeguse nime all tegutseval ja 
Arlingtoni linnas resideeruval pesapalliklubil ei ole 
siiani liigavõitu ette näidata, kuid viimasel kahel hooajal 
on saavutatud märkimisväärseid tulemusi. Nii mullu kui 
tunamullu jõuti MLB finaalseeriani (Word Series), kus 
tuli alla vanduda vastavalt San Francisco Giants´ile ja St. 
Louis Cardnals´ile. Meeskonnale on nime andnud aastal 
1835 loodud üksus, mida innukas televaataja tunneb 
ilmselt kõige paremini Chuck Norris´e tegemiste kaudu 
(vt pilti). Milline võistkond?  
 
35. 4. augustil 1981 Prantsusmaal sündinud Benjamin 
Kudjow Thomas Boukpeti võitis Pekingi 
olümpiamängudel süstaslaalomis sellele riigile esimese 
olümpiamedali. Küsitav umbes 6,5 miljoni elanikuga riik 
osales olümpiamängudel esimest korda 1972. Korra on 
pääsetud jalgpalli MM finaalturniirile. 2007 hukkus 20 riigi spordiametnikku eesotsas 
spordiministriga helikopteriõnnetuses, 2010 ründasid terroristid jalgpallikoondise bussi ja tapsid 
kolm inimest. Topeltkodakondsusega Boukpeti on oma isa sünnimaal, mida ta sportlasena esindab, 
praktiliselt tundmatu, sest on käinud seal vaid ühe korra lapsena vanavanematel külas. Mis riigist 
jutt? 
 
 
 
 
 
 



36. Millise riigi olümpiaajaloost pärinevad need seigad? 
• Oma esimesed olümpiakullad võideti Londoni olümpiamängudelt (aasta jätame märkimata) 

ratsutamises. Seejuures oli olümpiamängude edukaimaks ratsutajaks küsitava riigi läbi 
aegade edukaim olümpialane, kelle hilisem elukäik kujunes kriminaalseks - ta istus vangis 
tulistamise eest ja võeti enne surma kinni heroiiniga hangeldamises; 

• Kodustelt olümpiamängudelt saadi läbi aegade ainus olümpiakuld ujumises. Selle võitis 
hilisem riigi olümpiakomitee president, kes kandis hüüdnime "leige" – seda seetõttu, et tema 
isa pärines kohast, mille nimi oli tõlkes "kuum vesi" ja ema kohast, mille nimi on tõlkes 
"külm jõgi"; 

• Siiani viimased kaks olümpiakulda võideti Pekingi olümpiamängudelt taekwondos – neist 
üks meeste kergeimas ja teine naiste raskeimas kaalus.  

 
37. Nendel piltidel on kaks venda, kes olid 
nooruses mõlemad edukad jalgpallurid. 
Jalgpallis osutus edukaimaks vasakpoolsel 
pildil olev vend, hilisem matemaatik, kes 
pälvis Londoni olümpiamängudel 1908 
hõbemedali, lüües olümpiaturniiril ka kaks 
väravat. Teaduses läks edukamalt aga 
parempoolsel pildil oleval vennal, kunagisel 
väravavahil, kes pälvis aastal 1922 Nobeli 
füüsikapreemia ja süstis teadusepisiku ka oma 
poega, kes jõudis Nobeli preemiani veidi 
rohkem kui pool sajandit hiljem. Millist 
perekonnanime kannavad need mõjukatest teadlastest jalgpallurid? 
 
38. Alates 1928. aastast kuni 2000. aastani oli olümpiamedali esikülg samasugune (pisikese 
muudatusega 1992-2000), 2004. aastal Ateenas võeti aga kasutusele uus esikülg, millega parandati 
varasemate medalite viga ja seni seda ehtinud sobimatu ehitise asemel on olümpiamedalil nüüd 
kujutatud Ateena Panathinaiko staadiumi. Mis objekt oli olümpiamedalil varem? 
 
39. Nii aastal 2001 kui 2002 võitsid tennise naiste üksikmängus kõigil neljal Suure Slämmi turniiril 
USA sportlannad. Kui aga hakata otsima riiki, kes meeste üksikmängus ühe aastanumbri sees 
viimati samalaadse saavutusega hakkama sai, peame ajas veidi enam tagasi minema. Milline riik 
võitis viimati meeste üksikmängus ühel kalendriaastal kõik Suure Slämmi turniirid (1 punkt) ja mis 
aastal see juhtus (1 punkt; eksimisvõimalust ei ole)?   
 
40. Millise spordiala väljakuid näete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



41. Millisel spordialal kuulus aastatel 1978-1991 eesti koondisesse tuntud diplomaat Marina 
Kaljurand (aastani 1983 Rajevskaja), kes tuli sel alal ka seitsmekordseks Eesti meistriks? Just selle 
ala harrastamine viis ta kokku ka kirjastust Koolibri juhtiva abikaasa Kallega, kel Eesti 
meistritiitleid ühe võrra rohkem. 
 
42. Sügisel USA jalgpalliliiga võitnud Los Angeles Galaxy´t on 
eesotsas oma tähtmängijate David Beckhami, Robbie Keane´i ja 
Landon Donovaniga viimasel aastal väga palju telepildis näidatud, 
mistõttu peaks kõigile tuttav olema ka nende peasponsori nimi ja 
logo. Tegemist on aastal 1980 Mark Hughes´i (mitte segi ajada 
samanimelise Walesi jalgpalluriga) poolt rajatud ettevõttega, mis 
on Galaxy särgisponsoriks alates aastast 2007. Ettevõte pole 
tuntud mitte ainult USA-s, vaid on juba mitu aastakümmet otsinud 
kandepinda ka Eestis: olnud paljudele (võimalik, et ka näiteks 
harrastussportlastele toitumise alal) abiks, kuid paljudele 
inimestele kindlasti oma jõulise kampaaniaga parajaks nuhtluseks. 
Milline bränd? 
 
43. See maailmameistrivõistlustel kuuenda koha saanud spordimees oli hea laulja ja astus sageli 
noorpõlves näiteks restoranis Volga orkestri saatel lavale. Päris ärevaks läksid asjad aga siis, kui 
mees Pärnu rannahoones lavale ronis ja "Ai-tsihh-ai-tsahh-ai-velled" laulma hakkas. Õnneks 
mingeid sanktsioone ei järgnenud. Ta on kaasa teinud ka mitmes filmis, näiteks "Verekivis" ja saksa 
ohvitserina Savva Kulitši üleliidulises menukis "Vaikne hooaeg". Kes? Tema poeg on Eesti 
meistriliiga tasemel korvpalli mänginud ja on Eesti sportlikuma ettevõtte Eesti Posti spordiklubi 
juht. 
 
44. Kellest jutt? Ta sündis 25. mail 1973, oli oma klubi ja koondise kapten ning kodumaa 
jalgpalliliidu president. 2003 sõlmis lepingu Perugiaga, tema tehniline konsultant oli Diego 
Maradona ja personaalne treener Ben Johnson, sai osaleda vaid ühes mängus, enne kui narkotsiga 
dopinguproovis vahele jäi. 2005/06 hooajal oli Udineses, mänguaega sai taas ühes matšis, 2006=07 
hooajal oli Sampdoria pingipoiss. 
 
45. Kui mäletate suurvõistluste maskotte, siis ilmselt oskate vastata, millise rahva poolt aretatud 
koeratõug on pildil olev sapsali ehk sapsaree?   
 

 
 
 
 
 
 



46. See suusamägi avati aastal 1936 ja kohandati esimest korda ümber lennumäeks 30 aastat hiljem. 
Mitmete hilisemate ümberehituste tulemusel on sellest tänaseks saanud maailma suurim lennumägi 
- ainus, mille absoluutne kõrgus ulatub 225 meetrini. Mõistagi on ka kehtivad lennumäe 
maailmarekordid hüpatud just sellelt mäelt. Lennumäe MM-võistlusi on seal peetud aastatel 1977, 
1990 ja 2000 ning peetakse ka tänavu. Kus asub hetke maailma võimsaim lennumägi? 
 
47. Lars Seier Christensen ja Kim Fournais kohtusid 1990-ndate algul Londonis ja panid aluse 
investeerimispangale, mis algselt kandis nime Midas Fondsmæglerselskab. Kümnendiga paisus 
finantsasutus suureks, sai aastal 2001 oma praeguse nime ja hakkas teenitud kasumit ka sporti 
investeerima, mille värvikaimaks väljundiks sai jalgrattasõit. Sellest ajast on panga nime kandev 
jalgrattatiim pidevalt orbiidis: 2006 võitis Ivan Basso Giro, 2008 Carlos Sastre Tour de France´i, 
tiimi tippsõitjate hulka kuulusid kuni mulluseni ka vennad Schleckid ja olümpiavõitja Fabian 
Cancellara. Mullu värvati oma meeskonda superstaar Alberto Contador, kes saavutas esikoha küll 
Giro´l, kuid oma Tour´i esikohta uue meeskonna värvides kaitsta ei suutnud. Lisaks võib märkida, 
et mullusel Tour´il oli tegemist ainsa võistkonnaga, mille tiimipealik on ka ise Tour´i omal ajal 
võitnud. Millisest pangast (ja rattatiimist) on jutt?    
 
48. Põhjamaade suurim omataoline asub Stockholmis Bromma linnaosas ja kannab nime Solvalla. 
Iga aasta maikuu viimasel pühapäeval toimub seal Elitloppet, mida peetakse omas kategoorias 
üheks olulisemaks rahvusvaheliseks võistluseks. Aastast 1952 peetaval võistlusel on enim võite 
(20) läinud võrdselt Rootsi ja Prantsusmaa esindajatele. Mis laadi objekt on Solvalla? 
 
49. Harry Potteri raamatute austajad teavad seda riiki kui üht parimat lendluupalli kantsi, mis 
jõudnud Viktor Krumi eestvedamisel ka maailmameistritiitlini. Päris pallimängudes pole riik 
saanud ühtegi olümpiakulda, kuid nii jalg-, korv- kui võrkpallis on võidetud kõigis üks hõbe- ja üks 
pronksmedal, medalistide hulgas on seejuures nii mehi kui naisi. Ühel kolmest eelnimetatud 
pallimängust on riigi mehed ja naised tulnud mõlemad korra ka maailmameistriteks. Milline riik? 
 
50. Kes on see mees, kes on öelnud, et 
tema edu üheks aluseks on see, et tema 
lapsepõlv möödus kõrtsis Alsace`is, mida 
tema vanemad pidasid ja kus ta kuulis nii 
mõndagi kõrva taha panemist väärivat 
spordi kohta? 2007. aastal anti asteroidile 
nr 33179 tema nimi. 
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