Paikuse Spordikas 2013

Mälumängu toetab

56.Kes?

57.Kes?

58.Kelle pulmapilt?

59. Millise spordiala esimene olümpiavõitja on Lori Fung?

60. Vennad need mehed ei ole aga väga sarnased on küll.
Nimetage mõlemad!
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1. Nimetage see nö "One race winner"! 2005 aastal tuli ta Obersdorfis naiste sprindis
maailmameistriks. Ei enne ega ka peale seda ei paistnud ta mitte millegi erilisega
silma. OMidelt jäi näiteks tema parimaks kohaks 22. Peale Torino OMi ta ka loobus
suurest spordist. Praegu on ta tegev telekommentaatorina, keda suurvõistlustel kasutab
meeleldi ka Eurosport.Kes?

2. Paljud ehk ei teagi, et seda 2011 aasta
ühe tuntuimat fotot, kus Scott Jones
suudleb oma tüdruksõpra Alex Thomast
otse keset tänavarahutusi, võib käsitleda
spordifotona. Nimelt põhjustas rahutused
ühe klubi kaotus otsustavas 7
finaalmängus.Mis linnas on foto tehtud?
(NB! Otsustavat mängu ei peetud selles
linnas)
3. 7.juunil 2007 peeti Helsingi Olümpiastaadionil EM valikmängu jalgpallis.
Mäng oli kestnud umbes veerand tundi kui väljakule lendas kassikakk(pildil),
kes võttis kohta sisse kordamööda mõlema värava põiklatil. Mäng tuli 8
minutiks peatada. Peale kassikaku lahkumist lõi Soome koondis mängu
avavärava ja võitis hiljem 2:0. Kassikakk kuulutati aga 2007 aasta Helsingi
kodanikuks. Mis riigi koondist aitas kassikakk alistada? (Selle riigi
koondise on sama tulemusega suutnud alistada ka Eesti jalgpallikoondis.)

4. Fotol oleval Jacksonsville Jaguarsi cornerbackil on kodus
kaks Superbowli võidusõrmust, Jim Thorpe Award ja neljakordsest
olümpiavõitjast naine. Tema abikaasa nimel on ka mitteametlik maailma kõige
kõvema sositamise tippmark.(Vähemalt kui uskuda Eesti olümpiaraamatu
London 2012 autoreid, kes kuulsid täpselt, mida küsitav stardimomendil
olümpiastaadionil sosistas.)Kes?

5. Fotol on NLKP poliitbüroo liige 1962-1982. Küsitav oli üks 1964 aasta
paleepöörde organisaatoritest, kindel Breznevi liini mees. Breznevi surm mõjus
mehe vaimsele ja füüsilisele tervisele niivõrd laastavalt, et Antropov oli sunnitud
ta Poliitbüroo koosseisust välja arvama. Spordimängus küsin teda seetõttu, et
tema nimekaim( nii ees kui perekonnanimi on samad) oli Venemaa
olümpiakoondise lipukandja Pekingi OMi avatseremoonial. Nimetage see vana
kommu!
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6. Pildil olev jalgpallur on lisaks headele esitustele
palliplatsil jäänud silma ka papparazzodele ja üsna
vallatus olekus. Nimetage see Saksa jalgpalli üheks
suurimaks tulevikutäheks peetav jalgpallur!

7. Fotol olev sportlane kannatab küll
bipolaarse häire all ja on vähemalt
kolm korda üritanud enesetappu, kuid
need asjaolud ei ole teda seganud püstitamast kaht
tunnisõidu maailmarekordit ja tulema kaks korda
maailmameistriks. Nimetage see ebatavalise sõiduasendi poolest tuntud jalgrattur, kes
üldjuhul konstrueeris oma sõiduriistad ise?
8. Fotol on kõigi aegade edukaim paraolümpialane. Ta on paramängudelt
võitnud ujumises kokku 55 medalit, neist 41 kulda. Kes?
9. Kui ühe tennisemängija kohta võib öelda“ paha poiss“ siis oleks küsitav
see kõige õigem valik.Küsitava parim koht ATPedetabelis oli 55.(okt.2009).
2002 aastal profikaruselliga liitunud mees sai oma esimese 6 kuuse
võistluskeelu aastal 2006-seda halva käitumise eest tenniseväljakuil. Tema
kaasmaalane Stefan Koubek diskfalifitseeriti riigi meistrivõistlustel, kuna ta
üritas pooltevahetuse ajal küsitavat surnuks kägistada. (niivõrd hullusti suutis
too oma vastast mängu kestel provotseerida). 2010 aastal kaebas tema peale
brasiillane Julio Silva-nimelt olevat küsitav teda mängu ajal korduvalt
ahviks nimetanud ja soovitanud tal tagasi dzunglisse minna ja seal puu otsa
ronida. Lõpuks aastal 2011 sai mees aga esimese profitennisistina eluaegse võistluskeelu ja
100 000 dollarit trahvi(hiljem trahv tühistati) kuna oli organiseerinud kokkuleppemänge.Kes?
10.Fotol on mehed, kes tõid Rootsile Londonist riigi ainsa OM
kulla. Mis alal? (vastata saab nii 1 kui 2 punkti vääriliselt)
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11. 2009/10 hooajal oleks seda“haruldast“ spordisündmust olnud teoreetiliselt võimalik
Tallinnas vahetult jälgida umbes 16 000 spordisõbral, kuid seda ei näinud keegi. 2010/11
hooajal oleks see suurepärane võimalus olnud juba maksimaalselt umbes 27 000 spordisõbral.
Vahetult sai sellest aga kahjuks osa vaid u 1000inimest. 2011/12 hooajal oleks õnnelike arv
võinud küündida lausa 44 000 ni, kuid vahetuid osasaajaid oli jälle vaid 1000 ringis.
Käimasoleval hooajal pole see kahjuks veel kellegil õnnestunud. Asjaolude õnnelikul
kokkusattumisel võivad aga mõned teist ehk juba esmaspäeval seda ehk siiski kogeda(kuigi
raha ma sellele ei panustaks) Millest jutt?
12. Fotol olev kohtunik on teadaolevalt esimene, kes on vilistanud Eesti
meistrivõistluste kõrgeima liiga mänge nii korvpallis kui ka jalgpallis.
Kes?
13.Kui 2000 aastal üritati USAs taaskord ritta seada
kõigi aegade silmapaistvamaid ameeriklasi(surnud
ameeriklasi), siis sportlastest sai kõrgeima koha pildil
olev neegerpesapallur, edestades isegi Babe
Ruthi(rohkem sportlasi sellesse valikusse ei
mahtunudki). Küsitav oli esimene neeger, kes sai
üleameerikalise kuulsusega sporditäheks. Ta valiti
1947 ka MBLi MVPks. Kes oli see piiride murdja?
14. 17.augustil 1998 sõitsid selle autoga end
surnuks korraga kaks kergejõustiku olümpiavõitjat.
Kes?

15. Premier Leagues on peale Vinnie Jonesi loobumist olnud
mõnda aega põud tõeliselt „pahade poiste„osas, kuid tundub,
et pildil olev keskpoolik teeb kõik endast oleneva, et vaba koht täita. Kes on see ajutiselt küll
QPR ist Marseille laenatud pallur, kes on istunud muu hulgas ka 77 päeva vangis
tänavakakluse eest? Väiksemate pahategude hulka kuuluvad enda neegrist
meeskonnakaaslase läbipeksmine, regulaarne alkoholi kuritarvitamine ja kohtunike, fännide
ning treeneritega sõimlemine. Kuid üldiselt peab mainima, et mees mängib jalgpalli
tegelikult väga hästi kui viitsib. Ta ise aga arvab, et on jalgpalli jaoks liiga intelligentne!
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16. Fotol on Slovakkia hokikoondise kauaaegne kapten, kes hukkus 2011 aasta
novembris Jaroslavli lennukatastroofis.Just tema mälestuseks tegi Slovakkia
hokikoondis 2012 aastal MMil oma viimase 10 aasta parima turniiri, kõik
mehed kandsid võistlusvormi all küsitava pildiga T- särke, mida autasustamisel
ka näha sai.Nimetage see NHLi kolmekordne All-Star ja Torino OM
turniiri resultatiivseim mängija?
17. Vigursuusatamise rennisõit (superpipe) debüteerib
Sochi OMil paljuski tänu fotol olevale kaunitarile, kes
hukkus 19. jaanuaril 2012 treeningul juhtunud
õnnetuse tõttu. 4 kordne talviste X mängude võitja
superpipes ja 2005 aasta maailmameister Half-Pipes, tegi aastaid
edukalt lobbytööd, kasutades oma suurt populaarsust
suusaringkondades. Kahjuks jäi Sochi suurfavoriidil selles elus OMil
võistlemata. 2012 aasta X mängud pühendati küsitava mälestusele.
Kes?
18. Selle Alabama osariigis asuva ülikooli
spordivõistkonnad on tuntud Tigersi nime all. Ülikoolis
on õppinud ka mitmed Eesti sportlased. Nagu näiteks
Jana Kolukanova- Haitz ja Kerdu Arbet-Lenear, kes
mõlemad sellest koolist endale ka abikaasad
leidsid.Lisaks spordile on küsitav ülikool hiljuti
(juulis2012) ületanud uudiskünnise ka USA mõistes
tagasihoidlikuks jäänud „koolitulistamisega“. Naiste
pärast tülli läinud neegerõppur Desmont Leonard suutis
teise ilma saata vaid kolm ja haavata samuti vaid kolme
inimest.Nimetage see ülikool, millise tuntuimaks
kasvandikuks spordimaailmas on Charles Barkley!
19. Ärge laske ennast fotolt paistva sportlase särgivärvist heidutada. Tegelikult
on tema värv roheline. Just rohelise särgi tõi küsitav koju 2012 Tour de Francelt,
lisaks kolmele etapivõidule. 3 etappi võitis küsitav ka 2011 Vueltal. Kes?

20. Küsin elanike arvult suurimat Ülemjärve(Lake Superior) äärset linna,
kus tegi oma elu parima võistluse fotol olev sportlane?
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21. Fotol on üks Ameerika tuntumaid ja maailma seksikaimakski valitud
spordireporter. Hetkel on ta Fox spordi „Fox College Footballi“ saatejuht.
Aastaid töötas ta ESPNile nende saadetes nagu“ ESPN National Hockey
Night“ ja teistes Ameerika jalgpalli, korvpalli ja pesapalli puudutavate
sarjades. Samuti on ta aastaid figureerinud telekanali ABC „Good Morning
America“ saates. Eesti ajakirjandusse jõudis küsitav tänu Andres Kalvikule
2009 aastal, kui üks uudishimulik amatöörpaparazzo filmis küsitavat läbi
tema hotellitoa lukuaugu ning lekitas küsitava alastifotod internetti. Kes?

22. Fotol olevatel isal ja pojal on mõlemal kaks
NBA meistrisõrmust.Siiani on tegu ainsa sellise
duubli teinud perekonnaga. Isa oli 1978 aasta
NBA MVP. Just tema vedas 1977 NBA tiitlini
Portland Trail Blazersi. Oma teise tiitli sai ta
1986 Celticsiga. Poeg mängib praegu Clevland
Cavaliersi eest, tiitlid võitis aga Lakersiga.
Nimetage see edukas korvpalliperekond!

23. Fotol on kahekordne olümpiavõitja, 9 kordne
maailmameister. 5000 m ja 10 000 m
maailmarekordiomanik kiiruisutamises.Tulevikulootus
kiiruisutamises on ka tema noorem vend, kes hoiab enda
nimel mitmeid juuniorite maailmarekordeid. Kes?

24. Kes on see“püss“ tibi?
Olümpiapronks. MMilt seni kuld, 3
hõbedat ja pronks.

25. Fotol olevale teivashüppajale on karjääri kestel
kaks korda alistunud ka 6 meetrine kõrgus. Ta hoiab
enda käes kümnevõistluse sees saavutatud
teivashüppe maailmarekordit, mis on nii hea kui 5.76.
Kes?
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26. Londonis OM pronksi võitnud Itaalia
võrkpallimeeskonnas mängis kaasa ka kaks
meest, kelle isad on olümpiavõitjad võrkpallis.
Üks lausa kahekordne. Nimetage need
võrkpalliperekonnad, kellede nooremat
generatsiooni näete fotodel.

27. See ühekäeline pinksimängija võistleb edukalt nii para kui
tavaolümpiatel. Näiteks Londoni OMil jõudis ta välja 32
parema sekka, mis on normaalsuurusega silmadega naise kohta
suurepärane tulemus. Paraolümpialt on tal 3 kulda.
Tavasportlastega võisteldes on ta aga EMidelt võitnud nii
hõbeda kui pronksi. Eesti spordikilvaritel ei tohiks selle
sportlase nime meeldetuletamisega olla mingeid raskusi. Kes?
28. On heameel tõdeda, et lisaks Eesti
meesatleetidele, kes välismaalt tublisid spordinaisi koju
veavad(Levandi,Kiivikas), on asja võtnud tõsiselt käsile ka Eesti kaunid
spordinaised. Kunagi WTA edetabelis 900. koha piirimail asetsenud Eesti
tennisepiiga on kodustanud ühe üsna tubli Tsiili tennisisti, kelle puhul
pole põhimõtteliselt võimatu ka Eesti kodakondsuse saamine. Nimetage
selle kauni paari mõlemad osapooled!
29. Nimetage need ujujatest koondise ja
elukaaslased. Küsitavatel tekkis Londoni OMil
erimeelsusi selles osas, kas enne starti peaks
seksima(naise arvamus) või peaks seksist
loobuma(mehe nõue) Seksist ilmselt loobuti,
sest naine sai vaid kaks viiendat kohta oodatud
medalite asemel.Siiski on tal OM kuld Pekingist ja hõbe Ateenast
olemas. Mees on aga ühe hädise teateujumise pronksi peal.
Nimetage need ujujad, kellel on kahe peale kokku ka 8 MM
tiitlit.
30. Millise USA profiklubi(asutatud 1970) logo?Oma liiga
on nad korra suutnud ka võita.
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31.Mis linna Olümpiastaadion on pildil?
Viimati 2011 renoveeritud staadion mahutab
pisut üle 70 000 pealtvaataja. Staadion on
koduks jalgpalliklubile, milline on korra
võitnud ka UEFA Supercupi.

32.Näete üht maailma tuntuimat ja hinnatuimat
spordifotot. Neil Leiferi foto on tehtud 25. mail
1965. Mats oli kestnud selleks hetkeks vähem kui
minuti. Kes on põrandal?
33. ."......... meenutab mulle Claude Monet'd, Ta
pintslitõmbed ehk läbiminekud
pole teravad, aga kui oli vaja
kenasti maalida (visata), siis teeb
ta selle ära. Lihtne, loogiline mängumees. Samas, mõnikord harva tundub ta
justkui udune platsil, ei oska palliga midagi peale hakata, seega on Monet'iga
võrdlus täiesti õigustatud, kui te vaatate ta pilte ja maalimistehnikat, siis
teatud hetkedel jääb veidi arusaamatuks, mis kunstnik on tol hetkel
mõtelnud." - Nii on kommenteeritud internetis pildiloleva korvpalluri mängu.
Tiit Sokk üritas(üritab) küsitavast vormida kaasaegset pea 2 meetri pikkust
teravat ja hea platsinägemisega mängujuhti, kuid ilmselt on küsitava tase
siiski vaid Eesti meistriliiga. Kellest jutt?
34. Fotol on viimane mittenorralasest maailmameister meeste
murdmaasuusatamises 50 km distantsil. Kes?

35. Fotol on ilmselt hetke maailma parim käsipalli väravavaht.
Kolmekordne maailmameister, kahekordne olümpiavõitja ja
kahekordne Euroopa meister. Mängib klubiväravpalli THW Kielis ning
on pälvinud austava hüüdnime Die Mauer(müür) Aastal 2008 valiti ta
ka rahvusvahelise käsipalliliidu poolt maailma parimaks käsipalluriks.
Kes?
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36. Pildil oleva Washingtoni Capitalsi legendaarse
väravavahi hüüdnimeks oli Godzilla. Kogu oma
karjääri NHLis (va arvatus 8 mängu Tampa Bay eest
karjääri lõpul) veetis küsitav Capitalsis.Aastal 2000
pälvis Ta ka NHL parimale väravavahile antava Vezina
Trophy. Ta on üks vaid neljast väravavahist, kes on
suutnud NHL All-Star mängus ühe kolmandiku vältel
oma värava puhtana hoida. Ta on ka esimene LAVis
sündinud NHL hokimees. Kes?
37. Fotol olev sportlane on kolmekordne maailmameister ja OMidelt on tal
saagiks kuld ja pronks. Tema nimi on tekitanud Eesti spordihuvilistes alati kerget
muhelust. Kes?
38. Fotol olev mees mängis 11 hooaega Itaalia
Serie As ja tuli korra ka Itaalia meistriks.
Meistrite liiga võite on tal aga kaks. 2012 sai ta
aga oma kodumaa energeetikaministriks ja
riputas putsad varna. Kes?

39. Fotol olev korvpallur on küll olümpiavõitja, kuid
ihaldatud NBA meistrisõrmus jääb tal suure
tõenäosusega saamata, sest ta juhtub alati mängima
liiga nõrgas klubis. 8 kordne NBA All Star valiti 1999
liiga aasta uustulnukaks. Tema klubid NBAs –Raptors,
Nets, Magic, Suns, Mavericks. Kes?

40. Hoolimata 2 olümpiakullast ja neljast maailmameistritiitlist
tundub pildil olev atleet veel ikka näljane olevat.Ju on tegu
rahvusliku omapäraga. Kes järab oma olümpiakulda?
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41. Seda tennisisti kutsutakse tema ebaharilike ja julgete kostüümide tõttu
tennise Lady GaGa ks. Küsitava kõrgeim edetabelikoht on olnud WTA 30 .
Praeguseks peaks ta asetsema kusagil teise saja keskel. Kaia Kanepiga samal
aastal sündinud ja u sama palju auhinnaraha teeninud tennisist siiani kohtunud
ei ole. 2011 aasta Open GDF Suez Pariisi turniiri finaalis oleks see aga võinud
juhtuda kui Kanepi poleks kaotanud poolfinaalis Clijstersile ja küsitav
Kvitovale. Sama turniiri paarismäng õnnestus küsitaval aga koos Meghann
Shaugnessyga võita. Kes?

42. Näete Dirk Nowitzkyt tervitamas
oma kodulinna rahvast peale NBA
meistritiitlit. Nimetage Nowitzky kodulinn. Selles
Baieris asuvas 133 000 elanikuga linnas on lisaks
Nowitzkyle sündinud ka röntgenkiirgus, millise
avastas kohaliku ülikooli juures töötades Wilhelm
Röntgen.16. märtsil 1945 purustasid briti pommitajad 19 minuti jooksul 90% linnast.
Nimetage see Maini äärne linn?
43.Kes on need „poksikuulsused“?

44. Vasakpoolne mees on nime poolest
Sved(rootslane), rahvuselt aga venelaneolümpiapronks.Parempoolne mees on aga
nime poolest ........, rahvuselt aga..........Täitke OMidelt 3 hõbedat ja kaks pronksi
võitnud meest puudutavad lüngad!

45.Mis firma tennisereket?
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46. 2011 aastal tegi maailmakuulus fotograaf Annie
Leibovitz Nike tellimusel fotoseeria tuntud naisatleetidest.
Kas tunnete selle topispalliga sportlase ära?

47. 130 kilone
väravavaht Daniel „Baronul“ Badislav on hetkel maailma
raskeim tegevjalgpallur. Mis riigi 4. liigas mees mängib?
48. 2011 aasta NBA finaali parimat valget korvpallurit poleks mõtet
küsida, Nowitzkyt teaksid kõik. Küsin aga 2012 aasta finaalmängude
ilmselt parimat valget korvpallurit. 2001 aasta „Rookie of the year
Award“ ja 2006 „NBA Sixth Man of the Year Awardi“ laureaati. Peale
2012 aasta otsustavat finaalmängu on tema nimel ka NBA finaalide
rekord - pingilt sekkununa enim kolmepunktiviskeid (7) tabanud
mängija osas. Kes on see valge korvpallur, kes on küll ohtrate
tätoveeringute abil üritanud oma nahavärvi NBAle kohasemaks
tuunida?
49. Fotol olev mees on üks kahest ratturist, kes on 9 korda võitnud
võistkondlikult Tour De France. 7 korda vedas ta võidule Lance Armstrongi,
2007 tegi sama Contadoriga ja 2011 Cadel Evansiga. Kokku on ta lõpetanud
Touri 17 korral, mis peaks olema rekordiline tulemus. Lance Armstrongi hea
sõbrana tegi ta ootamatu sammu 2012 aasta oktoobris, mil tunnistas, et on
oma pika sportlaskarjääri kestel ka dopingut tarvitanud, tunnistades seega ka
Armstrongi vastu.Kes?

50. Loodetavasti saab pildil olev kaunitar oma
OM medali kätte Sochis 2014. Londoni OMil pidi ta leppima 4.
kohaga. Kuna Tianna Madisonil ja Hyleas Fountainil on
olümpamedalid juba olemas, peaks küsitav olema kõige
motiveeritum tegija USA neljabobis. Kes?
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51. Kellega vahetab Pele mängusärki 1970 aasta MMil? Ka
küsitav oli tollal esimese suurusjärgu staar.
52. See Celticu staar kannab sama perekonnanime nagu oma
kodumaa peaminister. Kes?

53. Järgnev küsimus tekitab hiljem kindlasti vaidlusi ja pahameelt, kuid küsin siiski. Mis
aastal on see üks kõigi aegade parimaid jalgpallifotosid tehtud? (nimelt on internetis
liikvel ka ohtralt väärinfot selle sama foto kohta.)
54. 23.09.2012 ootasid sajad kui mitte tuhanded spordiajakirjanikud ja fotograafid ühel
jalgpallimatshil eelkõige nende kahe mehe mängueelset käepigistust. Nimetage mehed!

55. Fotol olev väravavaht on enim ametlikke väravaid löönud väravavaht jalgpalliajaloos.
Tema nimel on 107 tabamust, neist 57 on tulnud karistuslöökidest ja 50 penaltidest. Nimetage
see oma pika karjääri(1990-?) kestel ka kahel MM finaalturniiril osalenud( kaitses
väravat kokku kahes mängus) väravavaht!
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Vastused Paikuse spordikas 2013
1.Emelie Öhrstig
2.Vancouver
3.Belgia
4.Aron Ross
5.Andrei Kirilenko

31.Kiiev
32.Sonny Liston
33.Erik Keedus
34.Martin Koukal
35.Thierry Omeyer

6.Mario Götze
7.Graeme Obree
8.Trisha Zorn
9.Thomas Koellerer
10.purjetamine(1p) Star(2)

36.Olaf Kolzig
37.Astrid Kumbernuss
38.Kahha Kaladze
39.Vince Carter
40.Mijain Lopez

11.Kalev-Cramo võit VTB liigas
12.Toomas Nõmmiste
13.Jackie Robinson
14.Wladyslaw Komar, Tadeusz Slusarski
15.Joey Barton

41.Bethanie Mattek-Sands
42.Würzburg
43.Timati & Kirkorov
44.Laszlo Cseh,ungarlane
45.Head

16.Pavol Demitra
17.Sarah Burke
18.Auburn
19.Peter Sagan
20.Thunder Bay

46.Li-Na
47.Rumeenia
48.Mike Miller
49.George Hincapie
50.Lolo Jones

21.Erin Andrews
22.Bill & Luke Walton
23.Martina Sablikova
24.Darja Domratshova
25.Tim Lobinger

51.Bobby Moore
52.Samaras
53.1982
54.Evra, Suarez
55.Rogerio Ceni

26.Lasko & Zaitshev
56.Novak Djokovic
27.Natalia Partyka
57.Rait Rikberg
28.Barbara Kvelstein ja Hans Podlipnik –Castillo 58.Vladimir Voskoboinikov
29.Federica Pellegrini, Filippo Magnini
59.iluvõimlemine
30. Portland Trail Blazers
60.Mats Hummels/ Orlando Bloom

