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1. Millises Eesti alevikus asub Bruno Jungi nimeline tänav? Samanimeline vallavolikogu 
langetas vastavasisulise otsuse 2009. aasta septembris. Jungi lapsepõlvekant on igati 
spordilembene piirkond siiani. Näiteks kohalik korvpallimeeskond ... Sokud võitis 
tänavu veteranide MM-il korvpallis Brasiilias pronksi 35+ vanuseklassis (nimekamatest 
mängisid Andrus Renter, Toomas Liivak, Vallo Reinkort). Seal asub Tartu Rattamaratoni 
üks teeninduspunktidest (36,5 km stardist) ja selle valla rahvas osaleb Võrtsjärve 
mängudel. 

 

 

2. See on ainus ringrada, kus tänavu 
võisteldi nii vormel-1, MotoGP kui 
Superbike'ide MM-sarjas. Pildil on raja 
skeem, kus tumedaga on kujutatud F1 
masinate poolt läbitav trass (5901 m). 
Vormel-1 sarjas oli ringrada tänavu 
õnnelik Ferrarile, kellele Fernando 
Alonso tõi seal seni ainsa etapivõidu. 
Muide, sama rada kuulub ka Renault 3.5  

 

 World Series kalendrisse – augustis jäi Sten Pentuse parimaks 6. ning Kevin Korjusel 8. 
koht. Mis ringrada? 

 

 

 

3. Roger Federer on nüüdseks Grand Slami turniiride üksikmängu finaalis mänginud 23 
korda ja võitnud 16 korda. Lisaks Rafael Nadalile on teda finaalides lüüa suutnud vaid 
üks mees. Kes? 

 

 

 

4. Kes kümnevõistlejatest on ainsana tulnud Euroopa meistriks kolm korda? Tegemist on ka 
eestlaste jaoks tuttava nimega - tema üks EM-kuld tuli niimoodi, et pjedestaalil seisis ka 
eestlane, lisaks oli ta võistlustules ka siis, kui meie mees olümpiamedali kaela sai (küsitav 
lõpetas toona 7. kohaga). 

 

 

 

5. Moodne viievõistlus koosneb tänapäeval ratsutamisest, vehklemisest, ujumisest ja 
laskejooksust. Antiikolümpiamängudel kavas olnud viievõistlus koosnes jooksust, 
kaugushüppest, kettaheitest ja veel kahest alast. Millistest? 
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6. Võidusõidumootorratta sadulas on Mani saarel elu ja surma peale võidu kihutatud 
juba eelmise sajandi algusaastatest alates. Esimesed kaks (ja seni ka viimast) eestlast 
pääsesid 60,7 km pikkusele ohtlikule maanteeringile võistlema aga alles 1990. aastal. 
Kes nad olid? Paraku on üks neist juba 11 aastat manalamees – juba tippspordist 
loobununa hukkus ta Saaremaal uut tsiklit katsetades. Teine on aga ringrajasõitjatest 
ainus, kes võitnud kahel korral kunagise sotsialismimaade Sõpruse karikavõistluse. 

 

 

7. Cresta Run on spordirajatis, mis loodi 1880ndatel Briti 
sõjaväelaste poolt. Nii siis kui praegu on Cresta Runi 
"ehitusmaterjaliks" looduslikud vahendid. Cresta Runi haldab 
klubi, mille logo näete kõrval, seejuures naisi klubisse ei võeta. 
Briti saarte aristokraadid annavad seal tooni siiani - näiteks 
Cresta Runil rekordilised 35 erinevat võistlust võitnud iirlane 
lord Clifton Wrottesley on sel sajandil saanud  
olümpiamängudel 4. koha. Olümpiateema pole võõras ka 
rajatise enda jaoks - Cresta Run on olnud paigaks, kus kahel 
korral on jagatud ka olümpia- 

 

 medaleid. Märkimisväärne on see, et mõlemal olümpiavõistlusel sai teise koha 
John Heaton. Mis ala harrastatakse Cresta Runil? 

 

  

8. Alates 1998. aastast on see 208 cm pikkune korvpallur rassinud NBA klubide heaks. 
Maailma tugevaimas korvpalliliigas pole ta hätta jäänud – korra on õnnestunud 
tõusta NBA meistriks, lisaks on ta ainsa eurooplasena kahel korral võitnud kaugvisete 
võistluse. Küsitav on tegusid teinud ka väljapool Põhja-Ameerikat - tal on ette 
näidata nii EM- kui MM-kuld. Enne ookeani taha siirdumist näitas toona 18-aastane 
nooruk oma oskusi ka Kalevi spordihallis, kusjuures siis kanti ta mänguprotokolli 
perekonnanime Kinis all. Kellest on jutt? 

 

 

 

9. Uudisteagentuur Associated Press (AP) on aasta parimat sportlast valinud alates aastast 
1931. Mulluste saavutuste eest tunnistasid USA spordiajakirjanikud parimaks naiseks 
mäesuusataja Lindsay Vonni ja meessportlaseks Drew Breesi. Millisel spordialal praegu 
32-aastane Brees (183 cm, 95 kg) oma mehetegusid teeb? 

 

 

10. Kuuldav "Fog On The Tyne" on nimilugu Inglise rokkansambli Lindisfarne'i 1971. 
aastal ilmunud kauamängivalt heliplaadilt. 1990 tegi bänd vanast loost uue 
versiooni ning kutsus kampa räppijaks ühe tollal oma jalgpallurikarjääri tippu 
jõudnud spordimehe (s. 1967). Kes on see elumehest vutimees, kelle koduklubid 
olid karjääri jooksul Newcastle United, Tottenham Hotspur, Rooma Lazio, Glasgow 
Rangers, Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu Tianma ja Boston United? 

 



TARTU SPORDIMÄNG 2011. 22. oktoobril 2011 Taskus 

 

11. Millist spordiala on harrastatud klubides Essex Estonians ja Brentwood Estonians? 
Kumbki neist pole jõudnud koduses sarjas medalile (kõrgeimat liigat kutsutakse 
Super8), näiteks Brentwood Estonians tõusis sel kevadel tugevuselt teise liigasse. 
Küsitava spordiala Inglismaa alaliidu peasekretäriks on veel sel sajandil olnud Toomas 
Ojasoo. Inglismaa (just Inglismaa, mitte Suurbritannia) on 11 aastat tagasi Eesti pinnal 
pidanud meie rahvuskoondisega ka EM-valikmängu, mis lõppes eestlaste selge 
võiduga. 

 

12. Kui Tiger Woods on maailma golfiedetabelit 
juhtinud rekordilised 623 nädalat, siis 
esikümnes püsimise rekord on ühe teise mehe 
käes. Küsitav on edetabelijuht olnud küll vaid 
9 nädalat, kuid esikümnest ei langenud ta välja 
788 nädalat. Kes? 

 

 

13. Oslo MM-il võitis individuaalse kuldmedali üks murdmaasuusataja, kes mitte kordagi 
pole võitnud oma riigi meistrivõistlusi. Tänavuse MK-sarja kokkuvõttes oli see 173 cm 
pikkune suusataja 25. ja ühelgi “täisväärtuslikul” etapil tal pjedestaalile asja polnud. 
Tema sportlastee ainus MK-etapi esikoht pärineb Davosi 15 km vabatehnikasõidust. 
Kui tahta asja keeruliseks ajada, siis võib öelda, et tema treeneri abikaasa on 
kolmekordne maailmameister, kes ei jäänud ka Oslos medalita. Kes on see suusataja? 

 

 

14. See 169 cm pikkune jalgpallur alustas oma karjääri klubis nimega Newell's Old Boys. 
Oma praeguse tööandja juurde siirdus ta juba 13-aastasena, lisaks kohustus klubi 
aitama teda võitluses kasvuhormooni puudulikkusega. Rahvuskoondise debüüdi tegi 
ta aastal 2005, aga see kestis vaid minutikese, kui mängu kohtunik Markus Merk 
mehele punast kaarti näitas. Aasta hiljem sai temast oma riigi noorim jalgpallur, kes 
osalenud MM-finaalturniiril. Pekingi olümpiaturniiril sai ta jala valgeks nii 
alagrupimängus kui play-offis. Saavutusi on rohkemgi, kui siin jõuaks kirja panna. 
Kellest on jutt? 

 

 

15. Kes tennisistidest on viimasena hoidnud korraga enda käes kõiki Grand Slami 
turniiride üksikmängu tiitleid? Rida hakkas pihta French Openiga Pariisis ja lõppes 
järgmise aasta Austraalia lahtistega Melbourne’is. Küsitav on pildile pääsenud ka 
paarismängudes, kus talle on korduvalt toeks olnud Max Mirnõi. 
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16. 13. novembril 1996 juhtus nii, et Eesti jalgpallikoondis nahutas 
Andorra la Vellas oma esimese maavõistluse pidanud kohalikku 
rahvusmeeskonda 6:1. Ühest Eesti pallurist sai sel päeval meie 
jalgpalliajaloo esimene mängija, kes löönud ühes koondise 
kohtumises 4 väravat. Märkimist väärt on seegi, et ta sai sellega 
hakkama 20 minuti sees. Ülejäänud tabamused kanti Indrek 
Zelinski ja Marko Kristali arvele. Kes on ainsa jalgpallurina 
löönud Eesti koondise eest ühes mängus 4 väravat?  

 

 

 

17. Paljudele on tuttav teleseriaal "Dr. House", kus peaosatäitjaks Hugh Laurie. Teatavasti 
on britt Laurie olnud noorpõlves edukas sõudja. Tema tegelaskuju seriaalis, Gregory 
House, töötab linnas, mis on läinud omapärasel moel sõudmise ajalukku. Nimelt on seal, 
täpsemalt Merceri järvel, peetud läbi aegade ainus MK-etapp sõudmises väljaspool 
Euroopat. Niisiis - filmisõbrad saavad vastata, millises linnas töötab dr. House ja 
spordisõbrad saavad vastata, kus toimus aastal 2001 väljaspool Euroopat sõudmise MK-
etapp! 

 

 

 

18. Mis arv? ± 2  annab 1 punkti 
- niipalju sekundeid peab judoka vastast kinni hoidma ipponi teenimiseks (üldjuhul);  
- just selle koha sai Gerd Kanter oma esimesel MM-il 2003;  
- just nii suur oli Rein Taaramäe edu sekundites järgnevate ees tänavu Vueltal 
  etapivõitu saades;  
- just sellel kohal valiti Martin Müürsepp 1996. aasta NBA drafti I ringis;  
- just nii vana on Rahvusvaheline Saalihokiliit;  
- just nii mitu maailmarekordit püstitati Pekingi olümpiamängudel ujumises;  
- just nii mitu olümpiamedalit võitsid kolme peale kokku Hannes Kolehmainen, 
   Paavo Nurmi ja Ville Ritola;  
- nii mitu aastat tagasi võideti viimati meeste jäähoki MM-tiitel kodupubliku ees. 

 

 

 

19. Vaid kaks tänavu Daegus individuaalselt maailmameistriks tulnud kergeatleeti said oma 
alal kuldmedali ka 2007 Osakas ja 2009 Berliinis. Kes? 

 
 

20. Mis tantsu tantsitakse?  
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21. Tõstmise ametlikud maailmarekordid avaldati esimest korda 1. oktoobril 1922. 
Eestlastele kuulus selles nimistus kaks rekordit - 91 kilo kahe käega rebimises ja 87,5 
kilo kahe käega surumises. Sama aasta MM-il sai üks meestest kulla ja teine hõbeda. Kes 
olid need eestlastest rekordimehed? 

 

22. See 191 cm pikkune rattur, kes tänavu pedaalis BMC Racing Teami eest, on osalenud 
viitel järjestikustel olümpiamängudel (1992-2008), pääsenud mitmel korral 
esikolmikusse suurtel klassikutel, jõudnud etapivõiduni Tour de France'il ja korduvalt 
kodumaise meistritiitlini. Väga palju seob teda Lance Armstrongiga. Esiteks on ta ainus, 
kes olnud Armstrongi tiimikaaslaseks kõigil tolle võidukatel Touridel. Teiseks tunnistas 
ta sel kevadel, et tarvitas koos Armstrongiga EPO-t. Kui teile pole tuttav tema nägu, siis 
olete usutavasti näinud fotosid tema jalast. Kes? 
 

 

  

 

23. Millise spordiala värava mõõdud? Laius 160 cm, kõrgus 115 cm, sügavus all 65 ja üleval 
40 cm. Sellisesse väravasse aetakse 72 mm läbimõõduga ja 23 grammi kaaluvat palli. 

 

24. Inglise profijalgpallurite assotsiatsioon (PFA) on Inglise jalgpallihooaja parima noore 
jalgpalluri auhinda välja andnud alates 1974. aastast. Selle aja jooksul on vaid kolm 
pallivõlurit suutnud selle auhinna võita kaks korda, kusjuures ka järjestikustel aastatel. 
Viimati võitis kaks aastat järjest Wayne Rooney (2005 ja 2006), enne teda Robbie 
Fowler (1995, 1996). Kes oli aga 1992 ja 1993 esimene kahekordne võitja? Tema ja 
Rooney on Premier League'is väljakul ka sel hooajal. 

 

25. Sel kõval spordimehel on ette näidata 3 OM-kulda, 7 MM-tiitlit ja 3 EM-tiitlit. Lisaks 
on ta end olümpiaajalukku jäädvustanud veel vägagi mitmel juhul. Münchenis 1972 
kandis ta N Liidu lippu, 1980 andis Moskvas olümpiavande kohtunike nimel ja aastal 
2004 oli Ateena avatseremoonial tema hoida Valgevene riigilipp. Praegu peab 
lugupeetud Александр Васильевич Valgevene Olümpiakomitee asepresidendi ametit, 
kuigi on juba 73-aastane. Kellest on jutt? 
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26. Ujumises on Eestit olümpial esindanud kaks paari vendi. Ühed vennaksed on 
olümpiavette hüpanud mõlemad vaid korra, teisel paaril on mõlemal kirjas kaks 
tulemust. Palun nimetage nende perekonnanimed! 

 

 

27. Tuntud näitleja Kurt Russell (pildil) 
kehastas peaosa 2004. aastal 
ekraanidele jõudnud mängufilmis 
"Miracle". Eric Guggenheimi 
stsenaariumi vormis Disney stuudios 
kassahitiks Gavin O'Connor. Samal 
aastal sai film ESPY auhinna kui 
parim spordifilm, kinodes tõi see üle  

 maailma sisse enam kui 64 miljonit dollarit. Olgu öeldud, et Russelli kehastatav oli ka 
filmi konsultandiks, kuid esilinastuse ajaks paraku juba siitilmast lahkunud. Keda 
mängis filmis Russell? 

 

 

 

28. 1990ndatel toimusid viied kergejõustiku MM-võistlused. On tähelepanuväärne, et üks 
mees jõudis 100 m jooksus finaali kõigil viiel MM-il. Haitil sündinud sprinter, kelle 
isiklik rekord 100 meetris on 9,84 ja 200 meetris 20,21, noppis MM-idelt sel 
ajavahemikul erinevatel distantsidel kokku kaks kulda, kaks hõbedat ja ühe pronksi. 
Ka neljal olümpial osalenud atleet tegi oma tiitlivõistluste debüüdi 1988 Soulis, kus 
platseerus kaugushüppes 15. kohale. Kes on see välejalg? 

 

 

29. Mis aasta? ± 1 aasta annab 1 punkti 
- Sports Illustrated valis aasta parimaks Bill Russeli; 
- NHL-is pääses esmakordselt play-offi kaheksa klubi; 
- ainus II maailmasõja järgne aasta, kui meeste kettaheite maailmarekord paranes 
   üle 3 meetri - 65.22 pealt 68.40 peale; 
- Mati Alaver tuli N Liidu noortemeistriks murdmaasuusatamises ja Jaak Salumets 
   Euroopa juunioride meistriks korvpallis; 
- suri Georg Hackenschmidt ja hukkus vormelisõitja Jim Clark; 
- Manchester United võitis esimest korda Euroopa meistrite karikasarja jalgpallis; 
- Wimbledoni tenniseturniiri meesüksikmängu võitja sai auhinnaraha 2000 naela. 

 

 

30. Vaid kaks murdmaasuusatajat on suutnud olümpiavõitjaks tulla nii individuaalses 
sprindis kui individuaalsel tavadistantsil. Üks neist on Marit Bjørgen. Kes on teine? 
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31. EM-võistlused on kujunemas Eesti sõudjatele edukaimaks tiitlivõistluseks. EM-il on 
pjedestaalile jõudnud rohkem meie sõudjaid kui ühel käel sõrmi, ometi pakub 
medaliomanike pingerida teatava üllatuse. Kes eestlastest on sõudmises täiskasvanute 
tiitlivõistlustelt saanud rekordilised viis medalit (kolm kulda ja kaks hõbedat)? 

 

32. Tänapäeval oleme Jamaica sprinterite 
võitudega juba harjunud, otsa tegi aga lahti 
see päris hirmuäratava välimusega jooksja. 
Kes tõi jamaikalastele esimese olümpia-
kulla? Ühe punkti saate selle eest, kui 
märgite õige aasta. 
 

 

 

33. Mis spordiala? 
- esimene organiseeritud võistlus toimus Kiandras (Austraalia) 1861; 
- selle ala esimesed kuldmedalid OM-il (nii meestest kui naistest) läksid Saksamaale; 
- just sel alal sai Jaapan oma esimese medali taliolümpiamängudelt; 
- selle ala läbi aegade edukaimal olümpiavõistlejal on kodus 8 medalit, nendest pooled 
on kuldsed; 

- tänavusel MM-il olnuks ühel sportlasel võimalik maksimaalselt koguda 6 kuldmedalit; 
- MK-sarjaga tehti algust aastal 1967; 
- on täiesti tavaline, et (suur)võistluste korraldajatel tuleb kokku puutuda selliste 
   keemiliste ühenditega nagu NaCl, CaCl2, (NH2)2CO, NH4NO3, KNO3. 

 

34. Kes on ainus poksi raskekaalu maailmameister, kes oma elukutselise karjääri jooksul ei 
kaotanud ühtki kohtumist? Ta sai oma esimese tiitlivöö Jersey Joe Walcotti alistamise 
järel. Kokku pidas ta 49 matši ja võitis neist 43 nokaudiga. Ta mängis iseennast 
ulmefilmis "The Superfight: ... vs. Ali" (punktiirile küsitava nimi), kus kujutatakse tema 
ja Muhammad Ali kohtumist, kusjuures mõlemad on elu parimas vormis. Filmi Põhja-
Ameerika variandis võidab küsitav 13. raundis nokaudiga, Euroopas näidatud versioonis 
osutus aga paremaks Ali… 

 

 

35. F1 eksmaailmameister Kimi Räikkönen kihutab praegu ralli-MM-il kaardilugeja Kaj 
Lindströmiga. Viimane on varem istunud veel ühe maailmameistri paremal käel. 
Millisele sõitjaga on Lindström tõusnud ralli maailmameistriks? 
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36. 

 

 

 

 

 

 

 

37. 

Laskur Anžela Voronova kindlustas hea 
esinemisega tänavustel Euroopa 
meistrivõistlustel Eestile koha Londoni 
olümpial. Milline on laskeasendite järjestus 
naiste väikepüssi standardharjutuse 
põhivõistlusel? Ühe punkti võimalust selle 
küsimuse juures pole. 
 

 
 
 

Pildil on tänavune omaealiste 
maailmameister, keda mitmetel teistel 
“jõuproovidel” kippusid saatma viiendad 
kohad. Kes? 

 

 

 

38. 1976 Montreali olümpiamängudel tegid jänkid meeste ujumises peaaegu puhta töö - 13 
võimalikust kuldmedalist võideti 12. Kes napsas USA meesujujate eest ühe kulla? Oma 
kahelt olümpialt kogus too Sri Lankal sündinud mees 1 kulla ja 2 hõbedat, lisaks 
peetakse teda esimeseks, kes hakkas võisteldes koos kandma nii ujumismütsi kui –prille. 
Õige riigi eest anname 1 punkti. 

 

 

 

39. Millise ainega on dopingukontrollis vahele jäänud järgmised sportlased?  
1990 - kõrgushüppaja Tamara Bõkova pidi eemale jääma EM-võistlustest  
1994 - Diego Maradona saadeti MM-ilt koju  
1997 - Aleksandr Bagatš kaotas kuulitõukes MM-kulla  
1999 - Martin Müürsepp sai kolmekuulise võistluskeelu  
2006 - rahvasportlane jäi vahele Tartu Maratonil 

 

 

40. Kui curlingu "end" lõppeb nii nagu juuresoleval pildil, siis mitu 
punkti saab kollaste kivide võistkond ja mitu siniste kivide 
võistkond? Arusaamatuste vältimiseks vastake nii: kollased x, 
sinised y, kus x ja y on arvud. 
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41. Läbi aegade on N Liidu Olümpiakomiteesse kuulunud viis eestlast. Sporditegelaste Jüri 
Rebase, Heino Sisaski ja Juhan Ungeri kõrval said selle au vääriliseks ka meie kaks 
olümpiamedalisti. Küsitavad on sarnased mitmes mõttes. Mõlema kasv jäi alla 175 cm ja 
mõlemat on EV president autasustanud teenetemärgiga. Mõlemad on olümpiamängude 
kõrval saanud kaela kaks täiskasvanute tiitlivõistluste kuldmedalit (üks EM-ilt ja teine 
MM-ilt). Mõlemad on tudeerinud spordivärki väljaspool Eestit - üks Leningradis 
Lesgafti KKI-s, teine Moskvas KKKI-s ja Smolenski KKI-s. Mõlemal on olnud ka 
omanimeline võistlus - ühel Tallinnas ja teisel Järvamaal Albu vallas. Kes on need kaks 
eestlast? 

 

42. Kes on pildil? Tegemist on kahekordse olümpiavõitjaga ja 
kahekordse World Cup’i võitjaga, kes oli tänavuste naiste 
jalgpalli MM-võistluste patroon. Ta on täiskasvanute 
klassis kaasa löönud 145 “lahingus”, millest võitnud 36. 
Foto on tehtud aastal 2007, mil ta valiti 20-aastasena oma 
kodumaa parimaks naissportlaseks. 

 

 

43. Selle spordiala parimateks sportlasteks valiti ülemaailmse alaliidu poolt esmakordselt 
1988. aastal korraldatud küsitlusel toonase Jugoslaavia esindajad Svetlana Kitić ja 
Veselin Vujović. Viimati (2010) pälvisid sama tunnustuse tšehh Filip Jícha ja 
rumeenlanna Cristina Neagu. Vahepeal on aasta parima tiitel läinud ka Lõuna-
Koreasse, Austriasse, Rootsi, Saksamaale, Poolasse, Hiinasse ja veel mitmesse teise 
riiki. Mis spordiala? 

 

 

44. Pika basseini (50 m) ujumise maailmarekordid on valdavalt püstitatud imetrikoode 
võidukäigu aastatel 2008 ja 2009. Leidub vaid üks naiste võistlusala, mille MR on 
ujutud enne aastat 2008. Millise võistlusalaga (pikkus + ujumisviis) on tegemist? 
Küsitava ala rekord pärineb suvest 2007 ja rekordiomanikuks on ameeriklanna Kate 
Ziegler. Tänavusel MM-il võitis selle distantsi Lotte Friis Taanist. Ühe punkti 
võimalust selle küsimuse juures pole. 

 

45. Juba õige mitu aastat jagatakse iluuisutamises punkte uue süsteemi järgi ja 6,0-ide 
ajajärk on jäänud unustusse. Tuletaks nüüd seda taas meelde ja küsiks nii - milline 
iluuisutaja on oma karjääri jooksul kogunud kõige rohkem hindeid 6,0, kokku 57? 
Tegemist on uisutajaga, keda on lihvinud mitmed tuntud nõustajad alates Tatjana 
Tarassovast ja lõpetades Christopher Deaniga. Küsitav sai kaela 5 MM-kulda, kuid 
olümpiamängudel jäi tal pjedestaali kõrgeimal astmel käimata. 
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46. See andekas kergejõustiklane püstitas oma esimese Eesti rekordi 18-aastaselt, heites 
ketast 46.91. Samal aastal sõitis ta Los Angelese olümpiale ja saavutas 7. koha. Nelja 
aasta pärast tuli OM-ilt 4. koht ja veel aasta hiljem ületas ta rahvuskaaslastest 
esimesena kettaheites 50 m joone. Oma karjääri jooksul on ta tulnud ka Euroopa 
meistriks ja hoidnud pikka aega enda käes ühte Euroopa rekordit. Kellest on jutt? 

 

47. Selle mootorispordiala esimese ametliku MM-tiitli võitis 1975. aastal britt Martin 
Lampkin. Läbi aegade rekordimees on tema poeg Dougie Lampkin kokku 12 MM-
kullaga. Muide, alates 1993. aastast jagatakse MM-tiitleid kaks korda aastas. Viimasel 
viiel aastal on puhta töö teinud hispaanlane Toni Bou tsiklil Montesa, kes on kokku 
korjanud 10 tiitlit. Euroopast väljapoole on läinud vaid kaks kulda - üks USA-sse ja 
teine Jaapanisse. Millisest motospordi distsipliinist on jutt? 
 

 

48. Mis olümpiamängud (linn + aasta)? 
- olümpiatuli põles sellises urnis-tornis; 
- ilma kuldmedalita jäid teiste hulgas Soome, Suurbritannia, 
   Poola, Ukraina; 
- antud riigis toimusid olümpiamängud kolmandat korda; 
- kokku oli kolm erinevat olümpiaküla; 
- osavõtjaid oli 2508, Eesti delegatsioon koosnes 26 
   sportlasest; 
- lõputseremoonia raames toimus ka üks autasustamine, kus 
mängude viimane kuldmedal riputati kaela korraldajamaa 
sportlasele. 

 

 

49. Inglismaal Sheffieldi Crucible Theatre seinal olevalt tahvlilt saab kokku lugeda järgmise 
pingerea: 
7 - Stephen Hendry 
6 - … 
4 - John Higgins 
3 - Ronnie O'Sullivan 
2 - Mark Williams 
Kelle nimi tuleb kirjutada punktiirile? 

 

50. NHL-i pikimast (206 cm) mängijast slovakist Zdeno Charast sai tänavu teine Euroopas 
sündinud ja Vanas Maailmas ka jäähokitreeninguid alustanud mängija, kes viinud ühe 
NHL-i meeskonna (Boston Bruins) kaptenina Stanley karikavõiduni. Esimesena sai 
sellega hakkama 2008. aastal mängumees, kes samuti kuulsust kogunud kaitsjana. NHL-
is on see praegu 41-aastane mees mänginud 19 hooaega ning võitnud Stanley karika 
kokku neljal korral. Ta on ka maailmameister ja olümpiavõitja. Kes? 
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51. Aastatel 1957-1966 mängis Boston Celtics 10 korda järjest NBA finaalis, millest 
võideti 9. Milline klubi suutis sel ajavahemikul ainsana Celticsi finaalis alistada? 
Küsitava klubi järeltulija (1968 vahetati linna) ridadesse kuulub näiteks grusiin Zaza 
Pachulia. Tänavuses play-offis võideti kõigepealt Orlando Magic, kuid kaotati seejärel 
Chicago Bullsile. Õige linn annab ühe punkti, klubi nime eest saab teise juurde 

 

52. See spordivarustuse tootmisega tegelev firma loodi aastal 1924, veerand sajandit 
hiljem nägi nende kontor välja nagu lisatud fotol. 2008 läks firma Nike'i omandusse. 
Kõige enam kohtame me seda kaubamärki vutiplatsidel. Pilku püüavad nii 
värvikirevad ja hoolikalt disainitud putsad (SX seeria isegi koostöös Micheliniga) kui 
ka mehed, kes firma toodangut kasutavad (kui nimetada mõnda - Rootsi ja Norra 
jalgpallikoondised, Manchester City, Glasgow Rangers). Eesti poodidest on võimalik 
osta ka sama kaubamärki kandvaid parfüüme, käekellasid, jalgpalle. Mis firmast on 
jutt? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

53. Tour de France'il on kolmel korral juhtunud nii, et edukaima noore sõitja valge särgi 
omanik on lõpetanud ka üldarvestuses esimesena. Otsa tegi aastal 1983 lahti Laurent 
Fignon, 1997 sai teisena samaga hakkama Jan Ullrich. Kes on veel võitnud Touri nii 
noorte arvestuses kui ka kokkuvõttes? Võiks vihjata, et kui tihtipeale otsivad 
tippratturid elukoha soodsasse treeningpiirkonda, siis tema elab igapäevaselt oma 
kodumaa pealinnas. See üllatusi täis mees võib peavalu valmistada ka ratturitele, kes 
tavapäraselt jahivad parima sprinteri tiitlit - näiteks Giro d’Italial on suutnud ta 
võtta ka aktiivseima sõitja (punktiarvestus) särgi. 

 

54. Kes on mälumängus valitsev maailmameister ja kes valitsev Euroopa meister 
(individuaalselt)? Vastuseks soovime kahte nime. 

 

55. Oma klaveriõpingutest räägib kolm korda Eesti parimaks sportlaseks valitud mees. 
Tema hääl ei tohiks võõras olla ka tugitoolisportlastele. Kes? 
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56. Ta on noorim eestlane, kes tulnud korvpallis Nõukogude Liidu meistriks. Vanust oli 
mehel siis 19 aastat ja 8 kuud. Ka tema abikaasa ja tütar on tegelenud korvpalliga ning 
võitnud medaleid Eesti meistrivõistlustelt. Olgu öeldud, et küsitav on treenerina 
tulnud Eesti meistriks. Kes? 

 

 

57. Pildil on 32-aastane sportlane, 
kes septembris lisas oma 
auhinnakollektsiooni kahe 
individuaalse olümpiakulla ja 
kahe individuaalse EM-tiitli 
kõrvale lõpuks ometi ka 
individuaalse MM-kulla. Eestil 
pole juba hea mitu aastat olnud 
ühtegi nii tublit sportlast, keda 
selle ala tiitlivõistlustele medali 
järgi saata. Kes? 

 

 

 

58. Mis jahiklass? 
- loodi 1966-67 inglaste poolt spetsiaalselt eemärgiga jõuda olümpiaprogrammi;  
- temal võisteldi Pekingi olümpial, kuid Londonis enam mitte;  
- Tallinna olümpiaregatil võidutsesid Alexandre Welter ja Lars Sigurd Björkström;  
- valitsevad maailmameistrid on Iordanis Paschalidis ja Konstantin Trigonis Kreekast;  
- Eestis on toimunud selle klassi MM-võistlused;  
- Eesti meistrivõistlusi pole selles jahiklassis kunagi peetud. 
 

 

59. Millise Saksamaa Bundesliga jalgpalliklubi aktsiad on vabalt börsil kaubeldavad? 
Tegemist on seitsmekordse riigi meistriga, kes on edukas olnud ka UEFA Meistrite 
liigas. Klubi koduareeniks on enam kui 80 000 pealtvaatajat mahutav Signal Iduna 
Park. Nädala alguses asuti Bundesligas esiviisikus ja klubi tänavuse liigahooaja 
resultatiivseim mängija on Robert Lewandowski 5 väravaga. 

 

 

60. Kevadel 2010 kuulus see hokimees ikka veel oma kodumaa tugevuselt teise liiga 
klubisse, kuigi oli juba 27-aastane. Aprillis 2011 debüteeris ta rahvuskoondises, kuu 
aega hiljem valiti aga MM-võistluste MVP-ks ja lisaks koos kahe tiimikaaslasega ka 
turniiri All Stars rivistusse. Muide, temaga sarnast eesnime on kandnud veel üks sama 
ampluaa hokisangar, 8-kordne maailmameister ja 2-kordne olümpiavõitja. Kelle 
Tuhkatriinu-karjäärist on jutt? 
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VASTUSEDVASTUSEDVASTUSEDVASTUSED    
    
  1. Puka (TK)  1. Puka (TK)  1. Puka (TK)  1. Puka (TK)    
  2. Silverstone (VU)  2. Silverstone (VU)  2. Silverstone (VU)  2. Silverstone (VU)    
  3. Juan Martin del Potro (US Open 2009) (TK)  3. Juan Martin del Potro (US Open 2009) (TK)  3. Juan Martin del Potro (US Open 2009) (TK)  3. Juan Martin del Potro (US Open 2009) (TK)    
  4. Vassili Kuznetsov (1954, 58, 62) (VU)  4. Vassili Kuznetsov (1954, 58, 62) (VU)  4. Vassili Kuznetsov (1954, 58, 62) (VU)  4. Vassili Kuznetsov (1954, 58, 62) (VU)    
  5. maadlus ja odavise (VU)  5. maadlus ja odavise (VU)  5. maadlus ja odavise (VU)  5. maadlus ja odavise (VU)    
  6. Jüri Randla jun ja Jüri Raudsik (TK)  6. Jüri Randla jun ja Jüri Raudsik (TK)  6. Jüri Randla jun ja Jüri Raudsik (TK)  6. Jüri Randla jun ja Jüri Raudsik (TK)    
  7. skeleton (VU)  7. skeleton (VU)  7. skeleton (VU)  7. skeleton (VU)    
  8. Peja Stojakovic (VU)  8. Peja Stojakovic (VU)  8. Peja Stojakovic (VU)  8. Peja Stojakovic (VU)    
  9. ameerika jalgpall (TK)  9. ameerika jalgpall (TK)  9. ameerika jalgpall (TK)  9. ameerika jalgpall (TK)    
10. Paul Gascoigne (TK10. Paul Gascoigne (TK10. Paul Gascoigne (TK10. Paul Gascoigne (TK))))    
11. võrkpall (VU)11. võrkpall (VU)11. võrkpall (VU)11. võrkpall (VU)    
12. Ernie Els (TK)12. Ernie Els (TK)12. Ernie Els (TK)12. Ernie Els (TK)    
13. Matti Heikkinen (VU)13. Matti Heikkinen (VU)13. Matti Heikkinen (VU)13. Matti Heikkinen (VU)    
14. Lionel Messi (VU)14. Lionel Messi (VU)14. Lionel Messi (VU)14. Lionel Messi (VU)    
15. Serena Williams (VU)15. Serena Williams (VU)15. Serena Williams (VU)15. Serena Williams (VU)    
16. 16. 16. 16. Argo Arbeiter (TK)Argo Arbeiter (TK)Argo Arbeiter (TK)Argo Arbeiter (TK)    
17. Princeton (TK)17. Princeton (TK)17. Princeton (TK)17. Princeton (TK)    
18. 25 (VU)18. 25 (VU)18. 25 (VU)18. 25 (VU)    
19. Valerie Adams19. Valerie Adams19. Valerie Adams19. Valerie Adams----Vili, Olga Kaniskina (TK)Vili, Olga Kaniskina (TK)Vili, Olga Kaniskina (TK)Vili, Olga Kaniskina (TK)    
20. 20. 20. 20. quickstep (VU)quickstep (VU)quickstep (VU)quickstep (VU)    
21. 21. 21. 21. Eduard Vanaaseme, AlfredEduard Vanaaseme, AlfredEduard Vanaaseme, AlfredEduard Vanaaseme, Alfred Neuland (TK) Neuland (TK) Neuland (TK) Neuland (TK)    
22. George Hincapie (VU)22. George Hincapie (VU)22. George Hincapie (VU)22. George Hincapie (VU)    
23. saalihoki (TK)23. saalihoki (TK)23. saalihoki (TK)23. saalihoki (TK)    
24. Ryan Giggs (TK)24. Ryan Giggs (TK)24. Ryan Giggs (TK)24. Ryan Giggs (TK)    
25. 25. 25. 25. Aleksandr Medved (VU)Aleksandr Medved (VU)Aleksandr Medved (VU)Aleksandr Medved (VU)    
26. 26. 26. 26. Pachel (Raiko ja Marko),  Roolaid (Boris ja Egon) (TK)Pachel (Raiko ja Marko),  Roolaid (Boris ja Egon) (TK)Pachel (Raiko ja Marko),  Roolaid (Boris ja Egon) (TK)Pachel (Raiko ja Marko),  Roolaid (Boris ja Egon) (TK)    
27. Herb Brooks (TK)27. Herb Brooks (TK)27. Herb Brooks (TK)27. Herb Brooks (TK)    
28. Bruny Surin (VU)28. Bruny Surin (VU)28. Bruny Surin (VU)28. Bruny Surin (VU)    
29. 1968 (VU)29. 1968 (VU)29. 1968 (VU)29. 1968 (VU)    
30. Julija Tšepalova (VU)30. Julija Tšepalova (VU)30. Julija Tšepalova (VU)30. Julija Tšepalova (VU)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
31. 31. 31. 31. Aino PajusaluAino PajusaluAino PajusaluAino Pajusalu----Milodan (VU)Milodan (VU)Milodan (VU)Milodan (VU)    
32. Arthur Wint (1948) (TK)32. Arthur Wint (1948) (TK)32. Arthur Wint (1948) (TK)32. Arthur Wint (1948) (TK)    
33. mäesuusatamine (VU)33. mäesuusatamine (VU)33. mäesuusatamine (VU)33. mäesuusatamine (VU)    
34. 34. 34. 34. Rocky Marciano (VU)Rocky Marciano (VU)Rocky Marciano (VU)Rocky Marciano (VU)    
35. Tommi Mäkinen (TK)35. Tommi Mäkinen (TK)35. Tommi Mäkinen (TK)35. Tommi Mäkinen (TK)    
36. lamades, püsti, põlvelt (TK)36. lamades, püsti, põlvelt (TK)36. lamades, püsti, põlvelt (TK)36. lamades, püsti, põlvelt (TK)    
37. Jonas Valančiūnas (VU)37. Jonas Valančiūnas (VU)37. Jonas Valančiūnas (VU)37. Jonas Valančiūnas (VU)    
38. David Wilkie (Suurbritannia) (TK)38. David Wilkie (Suurbritannia) (TK)38. David Wilkie (Suurbritannia) (TK)38. David Wilkie (Suurbritannia) (TK)    
39. efedriin (VU)39. efedriin (VU)39. efedriin (VU)39. efedriin (VU)    
40. sinised 1, kollased 0 (VU)40. sinised 1, kollased 0 (VU)40. sinised 1, kollased 0 (VU)40. sinised 1, kollased 0 (VU)    
41. Joann Lõssov, Erika Salumäe (VU)41. Joann Lõssov, Erika Salumäe (VU)41. Joann Lõssov, Erika Salumäe (VU)41. Joann Lõssov, Erika Salumäe (VU)    
42. Magdalena Neuner (VU)42. Magdalena Neuner (VU)42. Magdalena Neuner (VU)42. Magdalena Neuner (VU)    
43. käsipall (TK)43. käsipall (TK)43. käsipall (TK)43. käsipall (TK)    
44. 1500 m vabaujumine (VU)44. 1500 m vabaujumine (VU)44. 1500 m vabaujumine (VU)44. 1500 m vabaujumine (VU)    
45. Michelle Kwan (VU)45. Michelle Kwan (VU)45. Michelle Kwan (VU)45. Michelle Kwan (VU)    
46. Kalevi46. Kalevi46. Kalevi46. Kalevi Kotkas (TK) Kotkas (TK) Kotkas (TK) Kotkas (TK)    
47. trial (TK)47. trial (TK)47. trial (TK)47. trial (TK)    
48. Torino 2006 (TK)48. Torino 2006 (TK)48. Torino 2006 (TK)48. Torino 2006 (TK)    
49. Steve Davis (VU)49. Steve Davis (VU)49. Steve Davis (VU)49. Steve Davis (VU)    
50. Nicklas Lidström (TK)50. Nicklas Lidström (TK)50. Nicklas Lidström (TK)50. Nicklas Lidström (TK)    
51. St. Louis Hawks (VU)51. St. Louis Hawks (VU)51. St. Louis Hawks (VU)51. St. Louis Hawks (VU)    
52. Umbro (VU)52. Umbro (VU)52. Umbro (VU)52. Umbro (VU)    
53. Alberto Contador (VU)53. Alberto Contador (VU)53. Alberto Contador (VU)53. Alberto Contador (VU)    
54. Pat Gibson (MM), Olav Bjortomt (EM) (VU)54. Pat Gibson (MM), Olav Bjortomt (EM) (VU)54. Pat Gibson (MM), Olav Bjortomt (EM) (VU)54. Pat Gibson (MM), Olav Bjortomt (EM) (VU)    
55. Toomas Leius (TK)55. Toomas Leius (TK)55. Toomas Leius (TK)55. Toomas Leius (TK)    
56. Heino Krevald (VU)56. Heino Krevald (VU)56. Heino Krevald (VU)56. Heino Krevald (VU)    
57. 57. 57. 57. Andrei Moissejev (TK)Andrei Moissejev (TK)Andrei Moissejev (TK)Andrei Moissejev (TK)    
58. Tornado (VU)58. Tornado (VU)58. Tornado (VU)58. Tornado (VU)    
59. Dortmundi Borussia (VU)59. Dortmundi Borussia (VU)59. Dortmundi Borussia (VU)59. Dortmundi Borussia (VU)    
60. Viktor Fasth (VU)60. Viktor Fasth (VU)60. Viktor Fasth (VU)60. Viktor Fasth (VU) 
 


