
51.	  Kloostriturniiri	  tabel	  (mäng	  toimus	  26.	  jaanuaril	  2013	  Pirita	  Vaba	  Aja	  Keskuse	  peeglisaalis)	  

	  

1.	   Duubel	   Ove	  Põder,	  Rein	  Põder	   80	  punkti	  
2.-‐3.	   Issanda	  Vits	   Alar	  Heinaste,	  Jevgeni	  Nurmla,	  Indrek	  Salis	   74	  punkti	  
2.-‐3.	  	   Keila	   Andres	  Allpere,	  Allar	  Viivik,	  Tenno	  Sivadi	   74	  punkti	  
4.	   Historia	   Janek	  Salme,	  Erkki	  Bahovski,	  Heiki	  Suurkask	   65	  puntki	  
5.	  	   Keila	  Kruvi	   Viktor	  Treimuth,	  Toivo	  Lodjak,	  Kuldev	  Ploom	   59	  punkti	  
6.	  	   Anija	   Rein	  Laumets,	  Eik	  Sagen,	  Anne	  Ehala	   53	  punkti	  
7.	  	   Kaks	  ja	  pool	  meest	   Juhan	  Teder,	  Tõnu	  Talve,	  Lauri	  Tammerand	   48	  punkti	  
8.	  	   Sammas	   Mihkel	  Lasn,	  Kaido	  Lasn,	  Katrin	  Lasn	   45	  punkti	  
9.	  	   MÖH	   Kadi	  Jairus,	  Tanel	  Jairus,	  Andreas	  Türk	   38	  punkti	  
10.	  	   Juubel	   Jüri	  Veiderma,	  Tiit	  Kabrits,	  Jaak	  Wackermann	   34	  punkti	  
11.	   Laur	   Anne-‐Liis	  Lahi,	  Jaan	  Urgas,	  Kalmer	  Männik	   21	  punkti	  
	  

Mängu	  juhtideks	  olid	  Peeter	  Kubo,	  Jaan	  Loide	  ja	  Eduard	  Rihm.	  Esitati	  75	  küsimust	  sõnas,	  helis	  ja	  pildis.	  Tegemist	  oli	  Peeter	  Kubo	  75.	  juubeli	  mänguga.	  Kokku	  

on	  ta	  juhtinud	  juba	  1121	  mängu.	  	  
Võitjad	  said	  eripreemiana	  piduliku	  Raehärrade	  Jahipeosöögi	  Tallinna	  Keskaegse	  Restorani	  Olde	  Hansa	  poolt.	  Peale	  selle	  kuulusid	  neile	  ka	  keraamilised	  
taksikoerad	  Koopa	  Galeriilt	  (kunstnikud	  Ülle	  Sink	  ja	  Aare	  Freimann).	  Sünnipäeva-‐	  ja	  juubeliauhinnad	  olid	  ka	  seekord	  Altia	  Eesti	  poolt.	  Ainsana	  vastajad	  said	  

Pirita	  TOP	  SPA	  ja	  KUMU	  pileteid	  ja	  Sonatiin	  Groupilt	  dvd-‐sid.	  Meie	  kõiki	  mänge	  on	  toetanud	  Tallinna	  Kultuuriväärtuste	  Amet,	  Pirita	  klooster,	  Pirita	  Selver,	  
Pirita	  Linnaosa	  Valitsus,	  Pirita	  TOP	  SPA,	  Andres	  Koger,	  KUMU,	  raamatukauplus	  Rahva	  Raamat,	  Sonatiin	  Group,	  kirjastused	  Koolibri,	  TEA,	  Grenader,	  Menu,	  
Eesti	  Raamat,	  Allecto,	  Eesti	  Piibliselts,	  teatritest	  on	  meid	  priipiletitega	  toetanud	  Theatrum,	  VAT-‐Teater,	  Von	  Krahli	  Teater,	  NO-‐teater,	  Tallinna	  Linnateater,	  

kontserdikutseid	  on	  jaganud	  ERSO	  ja	  Jazzkaar.	  Seekord	  said	  mälumängurid	  auhindadeks	  graafik	  Tarmo	  Roosimölderi	  töid.	  Täname	  kõiki	  neid,	  kes	  leidsid	  
võimaluse	  toetada	  traditsioonilise	  Pirita	  Kloostriturniiri	  korraldamist	  (2001–2013).	  


