Eesti Spordimuuseumi paarismälumäng / 2012-2013 hooaja 9. mäng, 2. märts 2013
1) Küsime mängumeest, kes veetis enamiku oma pesapallikarjäärist
Birmingham Baronsi ridades. Näete pildil tema mängusärki ning
juuresolevas tabelikeses on välja toodud ka statistiline kokkuvõte selle
paremakäelise tagaväljakumängija parimast hooajast. Kes ta on?
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2) Pea igal nädalal teavitatakse meid Soome hokisangari Leo Komarovi tegudest ja tegematajätmistest
NHL-is. 29. jaanuaril 2013 saime osa tema esimesest resultatiivsest söödust ning me küsime, mis
klubi vastu mängides ta selle söödupunktikese teenis? Sündmuspaigaks oli First Niagara Center ja
see on hokiareen, kus kodumänge peab 1970. aastal asutatud klubi. Stanley Cupi võiduni nad veel
jõudnud pole, kahel korral on finaalseeria kaotatud (1974/75 ja 1998/1999, mõlemad 2:4), kuid seeeest on korra võidetud NHL-i põhihooaeg (2006/2007). Klubi kõikvõimalikke rekordeid jagavad
peamiselt Gilbert Perreault, Pat LaFontaine ja Aleksandr Mogilnõi, praegusest kaadrist on
resultatiivseim austerlane Thomas Vanek ja teenekaim sakslane Jochen Hecht. Mis klubi?
3) Näete pildil ühte spordimuuseumi külalist möödunud aasta detsembrist. Tegemist on oma ala suure
nimega, 2-kordse olümpiavõitja, 6-kordse maailmameistri ning 5-kordse Euroopa meistriga. Pärast
sportlaskarjääri on ta töötanud mitmete riikide koondiste vanemtreenerina. Olümpiavõitja on ka tema
kaksikvend. Kes on see kuulus külaline?

4) Näete pildil samme seadmas kahte meest, kel
sama ees- ja perekonnanimi. Mõlemad on
tulnud kergejõustikus Eesti meistriks ning
mõlemad on äranägemist mööda omi oskusi
ja teadmisi edastanud noorematele (nt on
mõlemal töökogemus kehalise kasvatuse
õpetajana). Mis on nende nimed?
5) Ainult üks staadion maailmas võib uhkeldada sellega, et on suveolümpiamängude avatseremooniat
võõrustanud rohkem kui ühe korra. Tahame teada staadioni nime! Mis staadion see on?
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6) Premier League’is mängib hetkel 6 Londoni klubi. Milline on neist vanim? Asutamisaasta 1879, mis
tähendab, et ühtlasi ollakse üldse vanim (täis)professionaalne jalgpallikubi Londonis. Klubi koosseis
on väga internatsionaalne, koos laenatutega mängivad klubi eest hetkel 20 erineva riigi alamad (Briti
saarte mehed on üheks riigiks loetud). Nende seas näiteks iirlane Duff, kreeklane Karagounis, Mali
mees Diarra jt. Mis jalgpalliklubi?

7) See Belgradis sündinud tennisemängija pole üksikmängus
võitnud ainsatki ATP turniiri, kuid on siiski ainus
maailmas,
kes
maitsnud
võidurõõmu
kõigil
viieteistkümnel tähtsamal tenniseturniiril. Selle ainulaadse
kollektsiooni moodustavad kümme võitu suure slämmi
turniiridel (finaalikaotusi on veel rohkem), neli esikohta
ATP aastalõputurniiridel (World Tour Finals, 2007-2011),
vähemalt üks esikoht kõigil üheksal ATP World Masters
Series turniiril ning olümpiavõit (2000 Sydneys). Kes?

8) Tippsõudmises eelistavad ässad viimasel ajal võistelda peamiselt kahe suure paadivalmistaja
toodetel, mis eristuvad ka värvi poolest (“valged” vs “kollased”). Üks neist ettevõtetest alustas
tegevust 1923. aastal Saksamaal ja teine 1980. aastal Itaalias. Nimetage need paaditootjad?

9) See kunagine trekisõidulegend ja hilisem treener (s 1944) oli kolmekordne olümpiavõitja ja lisaks 8kordne maailmameister. Olümpiakullad tulid talle 1968. aastal 1 km sprindis ja tandemisõidus ning
1972. aastal 1 km sprindis. Peale amatöörikarjääri lõppu oli 1980. aastal lühidalt elukutseline rattur.
Kes?

10) Küsitav on vana slaavi päritolu mehenimi. Selle tähendus ei ole üheselt selge, kuid usutakse, et see
tähendab ligilähedaselt kas “ei oma midagi” või hoopis “mitteatraktiivne”. Millegipärast on nimi
osutunud eriti populaarseks sportlaste seas. Seda eesnime kannavad näiteks Serbia jalgpallurid
Jovanović, Matić ja Vidić, Montenegro jalgpallurid Vuković ja Vukašinović, Bosnia korvpallur
Gordić ja veel ka Serbia laskur Mirosavljev. Mis nimi?
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11) Vene telekanalite HTB ja HTB+ ning ajalehe „Советский спорт“ heaks teeb spordiajakirjaniku ja –
kommentaatori tööd ka omaaegne ujumiskuulsus, liblikujumise 2 x OV (1996) ning ainus Euroopa
meesujuja, keda kahel aastal järjest (1995-1996) on tunnustatud Swimming World Magazine´ aasta
ujuja tiitliga. Teda teatakse mehena, kelle tehnika (või taktika) tõttu oldi sunnitud muutma
rahvusvahelisi ujumisreegleid. Nimelt oli „Vene allveelaeval“ kombeks pärast starti ja pöördeid
kümneid meetreid vee all ujuda. Mis on ta nimi?

12) Piltidel näha olevat 1965. aastal sündinud korvpallikohtunikku hinnatakse oma alal maailma tippu
kuuluvaks vilemeheks. Selles veenavad nii tema teeneteleht (Euroliiga, OM, EM jt suurte mängude
vilistamine) kui ka emotsionaalne korvpallikommentaator Kalev Kruus, kelle kinnitusel peaks meest
tänaseks Eestiski teadma juba “iga minikorvpallur”. Kes on see mees?
13) See tegus Tööjõureservide esindaja, Raimond Sepa ja Rein Tambiku
hoolas õpilane, jõudis reserve oskuslikult kasutades oma lemmikalal
eestlastest ainsana rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esikolmikusse.
NSV Liidu koondislasena sai ta hõbeda nii EM-ilt (1966) kui ka
MM-ilt (1967), võitis Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused (1966)
ning sai lisaks hulga (meistri)medaleid Eesti ja NSV Liidu
esivõistlustelt. Pärast reservide (ning sportlaskarjääri) lõppu oli
aastaid treeneripostil, seejärel leidis rakendust ekstruuderijuhina
tootmiskoondises Polümeer. Tema abikaasa oli samuti spordiinimene,
mitmekordne Eesti meister ja rekordimees laskespordis, hilisemal ajal
ka Eesti koondise vanem- ning Eesti Laskurliidu peatreener. Kes?
14) Üks 2012. aasta Euroopa kergejõustikumeistreid oleks oma EM-i võiduresultaadiga võinud
Londonis tulla ka olümpiavõitjaks, ent seda suutmata jäi tihedas konkurentsis koguni medalita. Eriti
kibedaks muutis olukorra ehk see, et kuld jäi siiski Euroopasse. Mõlemad 1986. aastal sündinud
mehed olid üsna võrdsed ka 2012. aasta hooaja edetabelis – maikuus Chula Vistas riigi rekordit
korranud olümpiavõitja lõpetas aasta tabelijuhina, kuid Euroopa meister kaotas napimast napimalt –
vaid sentimeetriga. Muide, selle EM-i kullamehe elu parimast sooritusest (2009. aastal) on läbi
aegade enamat suutnud vaid kolme riigi sportlased. Kes on need kaks meest? 1 õige = 1 punkt.
15) 1982. aastat võib F1 sarjas üheks traagilisemaks lugeda. Mais hukkus Belgia
GP treeningul Gilles Villeneuve ning kuu aega hiljem Kanada GP võistlusrajal
oma teisel stardil vormel-1 roolis üks noor Itaalia spordimees. Kes? Sama nime
kannavad 2002. aastal asutatud Soome spordikaupu müüv firma ning ka Eesti
postkaarditurgu valitsev firma. Pildil jupike sellest postkaarditootja logost.
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16) Pildil on kaks vägagi kummalist tegelast ning küsimus nende kohta on samuti kaheosaline: millise
spordiala võistluste maskottidega on tegu ja kus need võistlused toimusid? (1 õige = 1 punkt)

17) Tõenäoliselt võib teda (1895-1968) pidada esimeseks eesti soost puudega sportlaseks, kes
tiitlivõistlustel medalini jõudnud ja olümpiamängudel osalenud. See Jamburgist (Kingissepp) pärit
kurttumm atleet harrastas tõstmist ja maadlust ning tuli karjääri jooksul kolmel korral Eesti meistriks
ja püstitas tõstmises ka kaks maailmarekordit. 1922. aasta MM-il Tallinnas võitis ta pronksi
kergekaalus, Pariisi OM aga ebaõnnestus ja lõppes vigastuse tõttu alles 22. kohaga. Kes?
18) Mis riigi tegemistega sobivad sellised faktid 2012. aasta Londoni suveolümpiamängudelt?
- mitteametlikus medalitabelis oldi oma maailmajao riikidest kõige kõrgemal positsioonil
- medaleid saadi sama palju kui 1908. ja 1948. aasta Londoni olümpiamängudel kokku
- kuldmedaleid võideti vaid vee peal võisteldes: ujumises ja sõudmises
- natuke muud metalli lisandus kergejõustikus ning süstasõidus
- paar pallimänguvõistkonda jõudsid OM esikümnesse
- delegatsiooni kuulus nt preili Lee-Ann Persse
19) Parempoolne mees (tumedas särgis) lahkus meie seast
tunamullu 56-aastasena ja temast jäi lõpetamata raamat,
mille sündmustik puudutanuks 2014. aasta suviseid
sündmusi kodumaal. Ta oli ühteaegu meditsiinidoktor,
intellektuaal, telekommentaator, kolumnist ajakirjanik
ning kõva napsu- ja suitsumees. Vasakul (heledas särgis)
on tema noorem vend, jalgpalli maailmameister, ent MMtiitlist hoolimata oleks siiski ebaõige väita, et kahest
vennast olnuks just tema parem mängumees. Kes on
need kaks jalgpalli rahvuskoondise kunagist kaptenit?
20) Riistvõimlemise mitmevõistlus Ateena olümpiamängudel lõppes skandaaliga – võistluse järel
märgati, et kohtunikud olid eksinud korealase Yang Tae-youngi kava raskuse märkimisel ja nii oleks
kolmandana lõpetanud korealasele pidanud kuuluma hoopis kuld. Kuna žüriil polnud enam õigusi
tulemusi tagantjärgi muuta, tehti kuldmedali võitnud sportlasele ettepanek medalist vabatahtlikult
loobuda, kuid sportlane lükkas selle tagasi. Kes oli see sportlane? Ta oli tol hetkel mitmevõistluse
valitsev maailmameister ning võitis (lisaks mitmevõistluse kullale) Ateena olümpiamängudelt veel
hõbeda rööbaspuudel ning meeskonnavõistluses, seejuures kuulus meeskonda ka tema kaksikvend.
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21) Ühe põhjuse neid kahte oskuslikult vasakut kätt kasutavat sportlast koos küsida leiab mütoloogiast.
Ent ka eraldivõetuna on neis piisavalt sisu – naisterahvas on oma maa esireket ja paari suure slämmi
turniiri poolfinalist, meespool aga maailmameister (2011). Mis on nende nimed? 1 õige = 1 punkt
22) Saksa korvpalli meistriliigas on esikohta jahtinud mitmed eestlased, kuid sihi saavutas vaid üks.
Küsitav jõudis tiitlini 2012. aastal Wolfenbütteli võistkonnas ning mängukogemust tal veel mõnest
teisestki Euroopa riigist. Eesti meistrivõistlustelt on tal (tartlase ja tallinlasena) aastaist 2003-2008
kokku 2 kulda, 2 hõbedat ja 2 pronksi, 2012/13 hooajal kuulus juba Eesti karikavõitjate sekka. Kes?
23) Et hokiliigas NHL kakeldi väljakute asemel pikalt hoopis
väljakute kõrval, sai tänavustel juunioride MM-il võimalikuks
seik, kus teineteise vastu astusid kahe viimase aasta drafti
avavalikud (pildil). Kollanokkade järgmist omavahelist
arveteklaarimist tuleb ilmselt mõnda aega oodata, sest mõlemad
esindavad Edmonton Oilersit. Et mõlema küsimine oleks ehk
liiga karm, ütleme ära, et kandalase nimi on Ryan NugentHopkins ning keskendume vaid 2012. aasta avavalikule – tegu
on etnilise tatarlasega ja ühtlasi läbi aegade esimese NHL-i
draftis nr 1 all valitud muslimiga. Kes on see hokimees?

24) Pildil on jalgpallur, kes on 2008. aastal tuli esimese
asiaadina UEFA Meistrite Liiga võitjaks. Kodumaalt
Euroopasse jõudis ta 2002. aastal, kui Guus Hiddink
kutsus ta PSV-sse. Kolm aastat hiljem liitus ta juba
klubiga, mille värvides on võitnud nii UEFA Meistrite
liiga, FIFA Klubide Karika kui ka neli riigi meistritiitlit.
Et talle avarivistuses enam kindlat kohta ei nähtud, liikus
sellest hooajast QPR-i ridadesse. Rahvuskoondise eest
pidas ta täpselt 100 mängu, osaledes ka kolmel MM
finaalturniiril, kusjuures lõi igal turniiril värava. Kes?
25) Olümpiamängude kergejõustikuvõistlustel on juhtunud nii, et 110 m tõkkejooksu võitja eesnimi
kattub samal olümpial kaks kulda võitnud meessprinteri perekonnanimega. Sama perekonnanimi on
olümpia kergejõustikuradadel võiduni aidanud ka naiste tõkkesprindis (aastakümneid hiljem) ja
meeste maratonijooksus (aastakümneid varem, pärast protesti). Taliolümpiavõitjaist on seda nime
kandnud vaid üksainus – VII taliolümpia võitja meeste üksiksõidus – ja seejuures oli tegu tema
eesnimega. Kes aga otsib mõnda olümpiakauget vihjet, siis palun – selle otsitava (perekonna)nime
leiame ka NBA läbi aegade suurimate punktikogujate Top 10 hulgast. Ja pika jutu lõpetuseks veel
üks vihje – kõik need mainitud tegelased on pärit ühest ja samast riigist. Mis nimi?
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26) Eesti jalgpallikoondisel jäi 2012. aasta EM-ist küll ühe hea
mängu jagu puudu, aga kuigivõrd oli Eesti vutt finaalturniiril
siiski esindatud. Harkivis tegutses kõrgeima ametnikuna
eestlasest UEFA delegaat, Eesti Jalgpalli Liidu asepresident,
kelle vastutada oli kolme surmagrupi kohtumise eel, ajal ja
järel staadionil ja fännialas toimuv. Sama töö oli talle tuttav ka
mõnest varasemast mängust Meistrite ja Euroopa Liigas. Kes?

27) Pildil on täht vanavene kirillitsast, mis omakorda tuleneb kreeka tähestiku teetast (Θ). Tänases vene
keels asendab seda tähte ‘f’ (Ф). Kuidas seda tähte nimetati? Sama nime kandis ka ühe
rahvusvahelise spordialaliidu endine prantsuse keelest tulenenud lühend. Alaliit loodi 1931. aastal
Lvovis (toona Poola), ühe eesmärgina olümpiamängudele tagasi jõudmine. See eesmärk täitus 1972.
aastal. 2011. aastal muudeti alaliidu senine nimi (ja lühend!) ära, praeguseks rahvusvaheliseks
alaliidu lühendiks on WA.
28) See daam võitis eri tiitlivõistlustelt (OM, MM; EM) üle
veerandsaja medali, enamaltjaolt kulda. Võitmist ja võistlemist
alustas ta 16-aastasena ja juba 23-selt otsustas sporditeele joone
alla tõmmata. Karjääri tippaastal, mil ta valiti nt UEPS (Union
Européenne de la Presse Sportive) poolt Euroopa aasta naissportlaseks, võistles muuhulgas ka Tallinnas, aga mitte eriti
säravalt. Praegu tegutseb spordiajakirjanikuna ZDF heaks. Kes?

29) 2011. aasta kriketi MM-i teine poolfinaal osutus
ülivõimsaks meediasündmuseks, kogudes maailmas
ülemiljardilise teleauditooriumi. Täpse numbri osas
lähevad andmed küll pisut lahku, ometi on seda
hinnatud vähemalt tolle aasta suurimaks spordiauditooriumiks, kui mitte millekski enamaks.
Muuhulgas ületati mäekõrguselt ka hilisema finaali
vaatajanumbrid. Milliste riikide rahvusmeeskonnad
siis sellise enneolematu kriketimelu põhjustasid?
30) Seda spordiala on kindlasti võrreldud kirju Issanda loomaaiaga ehk siis – välja annab mõelda kõike.
Mõne jaoks aga ala nagu ala ikka. Tegemist on pallimänguga (kasutusel on veepalli pall), mille
juured ulatuvad möödunud sajandi 20. aastatesse ning varustust läheb mängimisel vaja omajagu.
Maailmameistrivõistlusi peetakse 1994. aastast iga kahe aasta tagant nii meestele kui naistele. Hetkel
on troonil Hollandi mehed ja Saksa naised. Lisaks peetakse 2005. aastast iga nelja aasta tagant ala
maailmamänge. Demonstratsioonalana oli kavas ka 1986. aasta Hea Tahte Mängudel. Mis ala?
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31) Selle loetelu avas kuue aastakümne eest norralane Asgeir Dølplads ning norralasi on esimese viie
seas koguni neli – teisena on nimekirja kantud Erling Kroken, neljandana Halvor Næs ja viiendana
Olaf B. Bjørnstad. Kuuendal real paikneb esimese soomlasena Aulis Kallakorpi. Asiaate leiame
loetelust kolm, ameeriklasi esindab ainsana Mike Holland, NSV Liidust oli esimene Koba Zakadze
ja viimane Juri Ivanov. Läbi aegade on see saavutus olnud jõukohane veidi üle sajale mehele, neist
enam kui pooled on suutnud seda sportlaskarjääri vältel teha rohkem kui ühel korral, edukaimad
koguni 10 korral. Ühe aasta jooksul on maksimumiks jäänud neli (korda). Mis saavutusest on jutt?
32) Kes on need mehed? Nad on muuhulgas võitnud järjestikustel aastatel NBA kaugvisete võistluse.
Tahame kahte nime, 1 õige = 1 punkt

33) Pildil olev valitsev Eesti meister kergejõustikus (sünd. 1980. aastal Türil) paistab silma sellega, et on
hetkel kõige rohkem aastaid järjest olnud Eesti meistrivõistluste ühel ja samal individuaalsel
võistlusalal esikolmikus. Seeria sai alguse 2002. aastal ning koosneb kahest I, ühest II ja kaheksast
III kohast. Sisevõistluste medalisaak on kasinam, kuid kirkam – alates 2003. aastast 2 x I, 5 x II ja 3
x III koht. Eesti kõigi aegade edetabelis on ta oma lemmikalal 11. kohal ning tiitlivõistlustel
(erinevalt põhikonkurentidest) pole käinud. Sama perenimega mehi on olnud ka Eesti jalgratta- ja
käsipallikoondises. Mis perekonnanimi?
34) Küsime UCI Pro Continental rattavõistkonda, millel kindlat Tour de France´i osalusõigust pole, kuid
kodusel suurtuuril kindlasti starti kibeleb. Tegu on Erki Pütsepa kunagise leivaandjaga, mis siis
kandis veel nime Bouygues Télécom. Praeguses koosseisus on peamiselt prantslased, kellest
esmajoones tuleks mainida Thomas Voecklerit ning Pierre Rollandi, aga ka jaapanlast Yukiya
Arashirot ning Eritrea ässa Natnael Berhanet. Touri jälgijail on kindlasti meeles selle klubi
(tume)rohelised särgid, mis paljudel etappidel grupi peas aktiivselt sõelusid. Mis rattatiim see on?
Rattaspordiväliselt pakub see ettevõte huvilistele kasutamiseks igat sorti rendisõidukeid ja –veokeid.
35) Kuulete olümpiafanfaaride teemat, mida esmakordselt mängiti 1984. aastal Los Angelese mängude
avamisel. Hiljem on seda teemat kasutatud ka Vancouveri mängude lõpetamisel. Kes on kuuldava
teema autoriks? Et tema loodud on veel ka Souli, Atlanta ja Salt Lake City olümpia
tunnusmeloodiad, autasustas ROK küsitavat, viis Oscarit ja neli Kuldgloobuse auhinda võitnud
heliloojat, 2011. aastal olümpiaordeniga.
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36) Me ei küsi, kes on piltidel, vaid hoopis, mis klubi kasvandikega on tegemist? Teadaolevalt on
tegemist ainsa klubiga, mis on üles kasvatanud kaks FIFA aasta jalgpalluri preemia laureaati.

37) Aasta oli siis?
- sündisid Ljubov Jegorova ja Claudio Taffarel
- suri Hannes Kolehmainen
- spordiajalukku läks hea ninaga koerake Pickles (pildil)
- Euroopa meistriteks kergejõustikus tulid prantslased Bambuck ja Madupost ning poolakas Maniak
38) See mees on neljal viimasel aastal võitnud MM-ilt kaks hõbedat (2009, 2010) ning kaks kulda
(2011, 2012), kuid kodupubliku silme all peetud olümpiavõistlus lõppes vaid 5. kohaga. Koduseinte
tuge saab ta taas tunda juba järgmisel nädalal Londonis algaval MM-il, kus asub pürgima oma
kolmanda järjestikuse MM-tiitli suunas. Kes ta on?

39) Pildil olev sportlane teatas mõned nädalad tagasi karjääri lõpetamisest. Maailma parimaks oli ta
olnud möödunud sajandi lõpust, individuaalselt püsis võitmatuna üle 10 aasta (2003. aasta
jaanuarist), loomulikult pärjati ta sel ajal ka kõikvõimalike saada olevate tiitlitega. Koduses
auhinnakapis on tal 2 spordi Oscarit – Laureuse auhinda (2002 ja 2008). Tema spordist lahkumist
kommenteerisid muuhulgas Hollandi jalgpallilegend Johan Cruyff, kelle sõnul peaks küsitav olema
kõigile meile eeskujuks, ning Šveitsi tenniseäss Roger Federer, kes ütles: “Ta on hämmastav!” Kes?
40) Eesti aasta parimate sportlaste valimisel on kõige nooremana – 16-aastastena – triumfeerinud kaks
ühe ja sama spordiala esindajat ning nende võitusid eraldasid vaid mõned üksikud loetud aastad.
Kes? 1 õige = 1 punkt!
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41) Piltidel on tubli Eesti naistõstja, kes läinud ajalukku esimese eestlannana, kes saanud sirgetele kätele
100 kg kaaluva kangi. Usinalt harjutava sportlanna karjääri parim tulemus on seni ilmselt 2012.
aasta U23 EM-i kuues koht. Mis on tema nimi?
42) Küsime korvpallurit, kelle nimele jäi NSV Liidu meistrivõistluste ühe mängu punktirekord. 1983.
aastal viskas ta kahe lisaajaga võidumängus (155:152) Moskva Dünamo vastu koguni 69 punkti!
Olümpiamängud jäid mängimata, kuid tiitlivõistlustelt on tal aastaist 1981-1987 ette näidata MMkuld ja -hõbe ning kaks EM-kulda, -hõbe ja -pronks, lisaks valiti ta 1981. aasta EM-turniiri parimaks
mängijaks. Korvpalli oskajaid on tema peres teisigi. Kes?
43) 1928. aasta Amsterdami OM-il põhjustas skandaali naiste pikim jooksumaa – 800 meetrit, kus
osalenud sportlased olevat liigse kurnatuse tõttu rohkesti kokku kukkunud ja seeläbi tõestanud, et
selline sport naisterahvastele ei sobi. Piltidel näeme selle ajaloolise jooksu võitja. Kes?

44) Küsitav jalgpallur pole kuulsust kogunud mitte ainult sellega, et
kandis särki numbriga 1+8. Tegemist on nn FIFA 100 klubi
mängijaga, kes oma riigi koondises mängis üle 14 aasta, osales ka
maailmameistrivõistlustel ning olümpiamängudel ning lõi palju
ilusaid väravaid (oli ka nt Sydney OM edukaim ründaja). Kes?

45) Selle maa seni ainus olümpiamedal (hõbe) pärineb Soulist 1988 ning selle võitjaks oli purjetaja Peter
Holmberg. Kuigi elanikke on vaid veidi rohkem kui Tartu linnas, on sealt võrsunud teisigi maailmas
teada-tuntud spordinimesid ja -nägusid, muuhulgas mitmeid NBA- ning pesapallitähti. Olge palun
täpsed ja vastake, mis maa see on?
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46) Kaks meeste jalgpallikoondist kaunistavad oma koondise logo nelja tärniga. Üks neist on
loomulikult neljakordne maailmameister Itaalia. Milline (ka meie vutimeestele tuttav) koondis on
“see teine”?

47) Pildil on kaks ühe ala tegijat, kaks „pronkspoissi“,
kaks soomlaste ainsat 2012. aasta kergejõustiku
suurte tiitlivõistluste medalimeest. Vasakpoolne
sai III koha olümpialt, parempoolne aga kodustelt
EM-võistlustelt. Mis on nende nimed? 1 õige = 1
punkt.

48) Vasakpoolse pildi vasakpoolsem mees on
muidugi kõikvõimas, parempoolne aga
kõigest olümpiavõitja ning tänavune
kolmekordne maailmameister. Küsime siiski
just teda, seega – kes on parempoolne?

49) Kompositsioon Putiniga vol 2. Möödunud aasta
Londoni OM võrkpallifinaalis kulges kõik Brasiilia
rada – venelaste liider diagonaalründaja Mihhailov oli
blokeerijate poolt kenasti kinni võetud ning teist
diagonaalründajat polnud pingilt võtta. Viimases hädas
tegi treener Alekno ootamatu vangerduse – Mihhailov
liigutati nurgaründajaks, diagonaalründajaks toodi aga
keskblokeerija. See 2.18 pikk ründaja hammustas
Brasiilia bloki kenasti läbi ning kogus kullamängu
lõpuks olümpiaturniiride rekordit tähistavad 31 punkti.
Kes on see pildil kõrguv ootamatu jokker?
50) Selle spordiala juured ulatuvad vanglamüüride taha, kuid sünnipaigaks peetakse siiski Harrow´ kooli
Inglismaal, kus see ala XIX sajandil tasapisi populaarsust kogus. Päris omaette spordialast võib
rääkida ehk alates 1864. aastast, mil rajati neli esimest spordiplatsi. Kuivõrd Uues ja Vanas
Maailmas oli reegleist eri nägemus, domineerisidki 1966. aastani kaks eri suunda. Tänaseks on
erimeelsused ammu ületatud ning meistreid on selgitatud ka Eestis. Esimeseks Eesti meistriks tuli
Rauno Tiesel, medalimeeste seast leiame ka ERR-i spordistruktuuridest tuttava Jaanus Pruuli.
Harrastajaid on sel “kaloripõletajana” tuntud alal vast tuhatkond ning võitja selgitamisel võivad
määravaks saada nii kiirus, osavus, vastupidavus kui ka õige taktika. Mis spordiala?
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51) Kunagine Soome ralliäss Ari Vatanen võib peagi teha spordiajalugu, saades esimeseks
välismaalaseks, kes mõne Eesti spordialaliidu presidenditoolil istunud. Viimati oli veidi käärival
Eesti Autospordi Liidul päris president (mitte kohusetäitja) ametis aastail 2009-2011. Küsitav oli
samal ajal ning on ka praegu Maroko Kuningriigi aukonsul Eestis. Tuntud ka kui mootorispordi
suurtoetaja, muuhulgas näiteks oma tütre elukaaslase Sten Pentuse sportliku tegevuse üks
rahastajaid. Kes?
52) Korvpallis on naiste maailmameistrivõistlused olnud peamiselt USA ja NSV Liidu võita. Vaid kaks
riiki peale nende on suutnud maailmameistriks tulla. Mis riigid? Huvitava kokkusattumusena on
mõlemad riigid võitnud just teise küsitava riigi poolt korraldatud turniiril.
53) Federer-Nadali valitsemine tennniseväljakutel on jätnud Suure Slämmi võiduta terve põlvkonna
tennisiste. Hetkel 46. kohal asuv mängija, kelle suurimateks võitudeks jäid Davis Cupi võit 2006.
ning ATP Tour finaali võit 2009. aastal, jõudis parimal hetkel ATP edetabelis 3. kohale. Suure
Slämmi turniiridel jäi (?) tema laeks veerandfinaal. Karjääri jooksul on võitnud 21 turniiri, ent
viimane võit jääb aastasse 2011. Et suuremad võidud on jäänud saavutamata, meenubki nii mõnelegi
temaga seoses hoopis süüdistused kihlveopettustes – 2007. aastal kaotas ta mitmel turniiril avaringis
endast oluliliselt madalamal edetabelikohal olevale mängijale. Vähemalt ühele sellisele mängule
olevat tehtud ka kõrgeid panuseid kihlveokontorites... Kes?

54) Kahele vasakpoolsele pildile on jäänud Zaporožjest pärit näitleja ja laulja (s 1967), kelle arvukatest
filmirollidest võib siin ära mainida nt Antikilleri seeria filme ning filme “Ema, ära kurvasta” ja
“Türgi gambiit”. Lauljana on küsitav esinenud koos ansambliga Anatomy of Soul ka Eestis.
Spordiküsimuseks muutub käesolev aga tänu asjaolule, et sama ees- ja perekonnanimega mees oli
ka edukas kümnevõistleja (s 1952), kes pälvis hõbeda 1980. aasta Moskva olümpiamängudel ning
viis 1984. aastal oma isikliku rekordi 8519 punktini (näete teda kolmel parempoolsel pildil). See
andekas mitmevõistleja jõudis oma karjääri paremail päevil tulla ka NSV Liidu meistriks. Mis on
nende kahe mehe ühine nimi?
55) See teenekas piibumees sündis I maailmasõja esimestel päevadel ja
kaotas isa esimestel sõjakuudel. Koos austraallannast emaga ei jäänud
ta suurde ilma siiski üksi, vaid sai tõhusat tuge suguvõsalt. Noorukina
harrastas ta nt poksi, sõudmist, ragbit ja ratsutamist, elatist asus teenima
aga (aja)kirjaniku ning sõjakorrespondendina. II maailmasõjas osales
vabatahtlikuna, andis panuse D-Day õnnestumisse ning teenis välja
majori aukraadi. Pärast sõda tegutses usinalt ka nt äri- ja filmimaailmas,
koostöös John Fordiga linastus nt The Quiet Man (1952). Kodumaal oli
ta nõnda populaarne isik, et talle olevat tehtud lausa ettepanek riigi
presidendiks hakata (kuid sellest aust ta siiski loobus). Üht-teist jäi
siinkohal lisamata ka, sest paberipind hakkab paraku otsa saama. Kes?

Eesti Spordimuuseumi paarismälumäng / 2012-2013 hooaja 9. mäng, 2. märts 2013
56) Mis võistluse (võistlussarja) logo näete pildil? See logo pole tegelikult täielik, eemaldatud on
mõned reetlikud komponendid.

57) Aasta alguses toimunud jalgpalli Aafrika rahvaste karikavõistlustel tekitas furoori üks maailma
edetabeli esisaja lõppu kuulunud võistkond. Selle riigi seni üsna kesist vutiajalugu ilmestas ainsa
sähvatusena 15 aasta tagune kodune rahvaste karikavõistluste finaalturniir, mil nelja parema hulka
jõuti. Eriliste ootusteta 2013. aasta turniiri alustanud „täkud“ kõrvaldasid juba alagrupiturniiri käigus
tiitlikaitsjad ja näitasid südikat mängu viimase turniiripäevani välja. Meeskonna liider Jonathan
Pitroipa (pildil) tunnistati kogu turniiri parimaks mängijaks ning võistluste staaride hulka kuulusid
veel kolm väravat löönud Alain Traoré ning kaitse tugisammas Bakary Koné. Üks selle maa
vutimees – Aristide Bancé – on Ragnar Klavani klubikaaslaseks FC Augsburgis. Mis riik?
58) Sellele karjääri jooksul Pittsburgh Pirates’i ja San Francisco Giantsi esindanud MLB jumaldatud ja
põlatud pesapallilegendile (s 1964) kuuluvad mitmed liiga tippmargid, muuhulgas ka karjääri
kodujooksude (762) ja hooaja kodujooksude (73) rekordid. Kui tuli ilmsiks tema steroidisõltuvus ja
seotus BALCO dopinguafääriga, vapustas see „halb päev pesapalli jaoks“ kogu Ameerikat. Kes?
59) Pildil on selleaastase snuukri Welsh Openi finalistid. Inglaselt Stuart Binghamilt võtab õnnitlusi
vastu šotlane Stephen Maguire (vasakul tumedas). Maailma edetabeli hetke 6. number Maguire on
tuntud ühe reegleid eirava eripära tõttu. Selleks, et ta nö džentelmenide mängus kaasa lüüa võiks, on
tal ette näidata arstitõend. Mis eripära?

60) Pildil on detsembris Läti Spordimuuseumis toimunud konverentsil esinenud Läti Olümpiaakadeemia
asepresident. Praegusel Läti seimi liikmel on ette näidata ka väga korralik sportlaskarjäär – olümpiakuld (1988), olümpiahõbedad (1992, 1996) ning seitse maailmameistritiitlit (1985-1994). Kes?
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Michael Jordan
Buffalo Sabres
Sergei Beloglazov
Margus Luik
Memorial Coliseum, Los Angeles
Fulham F.C.
Daniel Nestor (Kanada)
“Valged” – Filippi, “kollased” – Empacher
Daniel Morelon
Nemanja
Deniss Pankratov
Luigi Lamonica (Itaalia)
Signe-Mai Paisjärv-Talu
Kaugushüppajad Sebastian Bayer (EM kuld 8.34) & Greg Rutherford (OM kuld 8.31)
Paletti, vormelisõitja Riccardo Paletti
Nove Mesto, laskesuusatamine (MM 2013)
Voldemar Noormägi
LAV
Raí (Souza Vieira de Oliveira) ja Sócrates (Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira)
Paul Hamm (kaksikvend Morgan Hamm)
Angelique Kerber, Alexander Os (Kerberos)
Heila Rosenfeldt
Nail Jakupov
Park Ji-Sung
Hayes
Ainar Leppänen
Täht fita, alaliit FITA
Kristin Otto
India ja Pakistan
Kanuupolo
Nelja suusahüppemäe turnee etapivõit
Kyrie Andrew Irving ja Kevin Wesley Love
Jaanus Suvi, kolmikhüppaja
Europcar
John Towner Williams
Lissabon Sporting (Lisboa Sporting Clube de Portugal)
1966
Patrick Chan (Kanada iluuisutaja)
Esther Vergeer, hollandi ratastoolitennisist (7 paraolümpiakulda, 53 Grand Slami võitu jmt)
ujujad Kaire Indrikson ja Marina Trofimova
Triin Põdersoo
Valdis Valters
Lina Radke (Karoline Radke-Batschauer)
Iván Luis Zamorano Zamora (Tšiili)
USA Neitsisaared
Uruguay (kaks tärnikest on 1924 ja 1928 olümpiaturniiride võitude eest)
Antti Ruuskanen ja Ari Mannio (Soome odaviskajad)
Theodore Sharp "Ted" Ligety (USA mäesuusataja)
Dmitri Muserski
Squash
Margus Reinsalu
Brasiilia (MM kuld 1994) ning Austraalia (MM kuld 2006)
Nikolai Davõdenko
Juri Kutsenko. Näitleja “lavanimi” on aga Gosha Kutsenko
Lord Killanin, Michael Morris (Iirimaa), ROK-i president 1972-1980
Euro Hockey Tour
Burkina Faso
Barry Bonds
mängib ilma kikilipsuta (kilpnäärme haigus)
Ivan Klementjev (läti: Ivans Klementjevs)
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