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1.Järgmisel nädalal ehk 20.04 algab väga tugeva koosseisuga maleturniir eksmaailmameister
Aleksandr Aljohhini (Alekhine) mälestuseks (osalejate hulgas on nt maailmameister Viswanathan
Anand, reitingutabeli 2. ja 3.maletaja Vladimir Kramnik ning Levon Aronian, kokku 10
tippsuurmeistrit). Võistluste esimene pool peetakse Prantsusmaal, teine aga Venemaal.
Mängupaikadeks on kaks tuntud muuseumit (vt pilte). Nimetage need.

2. Ajaleht asutati 1938 Hispaania kodusõja ajal San Sebastianis. Algselt nädalakirjana ilmunud
väljaanne ilmub aastast 1942 päevalehena. Tegemist on Hispaania loetuima päevalehega, lugejate
arv 3 000 000 päevas. Põhiliselt kajastatakse jalgpalli (eriti Madridi Reali tegemisi). Samanimeline
raadiojaam rajati 2001, televisioonikanal aga 2010. Millisest meediakompaniist on jutt?
3. Endise NSV Liidu vabariikidest on OM korraldaja kandidaatideks end üles seadnud nii mõnedki
huvitavad linnad. Kui mitte arvestada Venemaad, samuti 2016.a. ja 2020.a. suveOM
korraldusõigust soovinud/soovivat Bakuud, on pärast NL lagunemist oma taotluse esitanud 3 linna,
neist üks 2000.a. suveOM korraldamiseks ning kaks 2014.a. taliOM korraldamiseks. Nimetage need
3 linna.
4. Kes on pildil (ainult spordiala nimetamine 1 p)?
Olles klubiga mõni nädal pärast Londoni OM-i treeninglaagris Horvaatias, sooritas see treener
(sünd 1969) enesetapu. Arvatavalt oli suitsiidi põhjuseks see, et Londonis tema poolt juhendatud
võistkond ei suutnud pärast alagrupi võitmist medalikonkurentsi sekkuda ning hilisem kriitika viiski
mehe enesetapuni. Samanimeline mees (sünd 1970) oli muide sama riigi jalgpallikoondise
väravavahiks aastatel 1993-2005, praegugi on ametis koondise väravavahtide treenerina.

5. Küsitav sportlane (sünd 1964, tema eesnimi tähendab tõlkes olümpialeeki) on osalenud erinevatel
OM-del 7 korda, kusjuures kõik osalemiskorrad jäid ajavahemikku 1984-1996. Ainsa medali võitis
1992.a. Albertville taliolümpial. Kes?

6. Küsimus rubriigist vähetuntud pallimängud. Millise alaga tegelevad mehed fotol? Tegu pole
petanque'iga, vaid selle Itaalia versiooniga, mis praegu on eriti populaarne Aadria mere idakaldal
ehk Horvaatias ja Montenegros. Erinevus petanque'ist pole suur, kuid ...... väljakul on kindlad
mõõtmed, võimalikult tasane pind ja piire (vaata fotol). Kui petanque'is visatakse palli koha pealt,
siis siin on lubatud ka liikumine nagu bowlingus. Eesmärk on aga sama, võiduks peab võistkonna
kuul olema väikesele pallile lähim. Tasase pinna tõttu eelistatakse ...... mängida kuuli veeretades,
mitte visates nagu petanque'is. Mis nime kannab see petanque'i sõsarala, mida mängiti juba vanas
Egiptuses, Kreekas ja Roomas?

7. Rootsi hokimängija Peter Forsberg oli 22-aastane, kui temast sai Triple Gold Club'i liige, mis
tähendab, et ta oli võitnud nii MM-tiitli, olümpiakulla kui ka Stanley karika. Kuid 2010. aastal lõi
üks mees tema saavutuse üle, kui tuli Chicago Blackhawksi meeskonnas 22 aasta ja 1 kuu vanuselt
Stanley karikavõitjaks, olles seni noorimana kolmikvõidu teeninu. Maailmameister oli ta aastast
2007 ja olümpiavõitja 2010. Kes on see mees, hetkel Triple Gold Club'i eelviimane liige?
8. Äsja ilmunud spordiraamatus „Tomson. Päikesepoiss“ kirjutatakse ka tuntud korvpalluri eraelust.
Tomsoni teine abikaasa oli varieteetantsija Tiina, kes oli just lahku läinud oma näitlejast abikaasast
ning nii võttis ta uue mehe juurde kaasa ka kahe-aastase poja (sündinud 1973), kellest sai pärisisa
kombel samuti tuntud näitleja (2012 Eesti Teatriliidu parim meesnäitleja lavastuses „Gilgameš ehk
igaviku nupp“, isa sai sama preemia aastal 2007). Kes oli see hilisem teatri- ja filminäitleja, kellele
Priit Tomson kunagi unejutte luges?
9. Eesti olümpiaajaloo ebaproduktiivseimaks alaks võib lugeda laskesuusatamist, kus Eesti on välja
pannud 21 sportlast, kuid võidetud pole ühtki medalit. Küsime aga, milline on suveolümpiamängudel sarnane ala, kus on olümpial käinud enim sportlasi (15), aga medalit sel alal pole Eestisse
tulnud?
10. See üks populaarsemaid spordi- ning vabaaja jalatseid tootev firma on loodud isa ja poeg Robert
ja Michael Greenbergi poolt 1992.aastal Californias. Kaubamärki on promonud teiste hulgas Karl
Malone, Wayne Gretzky, Joe Montana, aga ka Matt Dillon, Britney Spears, Kim Kardashian jt.
Ettevõttes töötab ligi 5000 töötajat. Ka Eestis on võimalik nimetatud firma tooteid osta, ettevõtte
esinduskauplused asuvad Tallinnas Rocca al Mare, Ülemiste ning Kristiine keskustes, samuti Tartu
Lõunakeskuses. Mis firmaga on tegemist?

11. Küsime kergejõustiklastest õde-venda. Sportlasena on neist tulemuslikum olnud õde (sünd
1972), kes on võitnud nii Sydney OM-l kui ka Pekingi OM-l hõbemedali. Vend (sünd 1980, Pekingi
OM 5.koht, Osaka MM 5. ja 8.koht) sattus aga WADA ohvriks. 2010.aastal antud dopinguproovi
analüüsiti WADA Rooma laboris, kus see osutus positiivseks. Sportlane eitas nn uue põlvkonna
EPO ehk CERA tarvitamist ja palus oma uriiniproovi mõnes teises WADA laboris uuesti
analüüsida. Palve lükati tagasi ja määrati kaheaastane võistluskeeld. Norralane kaebas otsuse edasi
rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), kuid jäi ka seal süüdi.
Paar kuud tagasi ilmunud teadusartiklis ilmnes, et 40 Norra professorit on põhjalikult uurinud seda
dopingujuhtumit ning jõudnud järeldusele, et proovi analüüsinud WADA labori töö oli täis vigu ja
koguni andmetega manipuleerimist. Teadlased analüüsisid andmeid, mis viisid süüdimõistva
otsuseni, ja leidsid, et tegelikult ei tule neist kuskilt välja, et sportlase uriiniproov oleks sisaldanud
CERA-t. Nende sõnul on WADA esitatud tõendid madala kvaliteediga, neid on tõlgendatud vääralt
ja pealiskaudselt.
Seega võib öelda, et tegu on A.Veerpalu saatusekaaslasega, kellel nii hästi ei läinud kui meie mehel.
Kes on need õde-vend (võistlesid samal spordialal)? Täisvastus eeldab 2 erinevat perenime.
12. Käesoleva aasta Eesti MV finaalturniiril mängisid Eesti meistritiitlile 8 võistkonda, sh Druva,
Lions, Norsu, Kaardivägi jt. Eelmisel nädalavahetusel Pärnus toimunud kolmanda ehk viimase
finaaletapi järel osutus parimaks võistkond Druva, kelle koosseisus sai järjekordse Eesti meistritiitli
ka üks Riigikogu saadik. Lisaks oli osalejate hulgas üks teise ala maailmameister, samuti lätlasi.
Mis alast on jutt?
13. Kes on pildil? Praegu 29-aastase sportlase fotod on tehtud 1999. aasta suvel ning ta ise on
tunnistanud, et enam sellistes kohtades ja riieteta ei käi, kuid koolipõlves oli koos sõbrannadega
Valalta nudistilaagris ning jäi tõenäoliselt kogemata pildile. Tegemist on omal alal viimase kahe
aasta suurima tähega, kellel on auhinnakapis kaks olümpiahõbedat ja kuus MM-medalit.

14. Selle 1970. aastal sündinud tennisisti suurimad saavutused on finaalijõudmine Australian Openil
(1994) ja US Openil (1999), tema karjääri kõrgeim edetabelikoht oli 4. (1999). Kuid ilmselt olnuks
ta veel tuntum, kuid jäi samal ajal valitsenud kaasmaalaste varju. Korra on see mees kuulunud ka
võidukasse Davis Cupi tiimi. Loobus profikarjäärist aastal 2004, olles teeninud „vaid“ 8,25 miljonit
dollarit. Kellest jutt?
15. Kes on ainsad isa ja poeg, kes võistelnud Eesti eest olümpiamängudel?

16. Milline rahvuskoondis on ühe jalgpalli MM-finaalturniiri jooksul löönud enim väravaid? See
meeskond lõi tollel turniiril 27 väravat, ent ei tulnud isegi maailmameistriks. Mis aastal ja kes selle
saavutusega hakkama sai?
17. Pildil on Saksamaa kaheksapaadi sõudja Nadja Drygalla. Londoni olümpial lõpetas paatkond,
kuhu ta kuulus, seitsmenda ehk viimase kohaga. Hoopis tähtsam on aga see, et ta sattus olümpial
skandaali keskmesse ning lahkus Londonist pärast võistluse lõppu naiskonnakaaslastest varem.
Miks?

18. Pildil olev endine autosportlane saab sel kuul 50-aastaseks. Tema F1 karjääri võib pidada selgelt
ebaõnnestunuks. Osales aastatel 1992 (March) ja 1994 (Pacific Racing) kokku 27-l etapil, millest
kvalifitseerus põhivõistlusele vaid 7 korda. Parimaks tulemuseks jäi 9.koht Ungari GP-lt 1992.
Hiljem omas ka endanimelist võistkonda, mis osales mh sportautode sarjas FIA GT. Spordivälistest
faktidest niipalju, et 1980-ndate alguses oli suhtes Monaco printsessi Stephaniega, viimastel aastatel
tegeleb aktiivselt näitlemisega, mis tema geene arvestades oli ka üsna ennustatav.

19. Milline aasta? (+-1 annab 1 punkti)
* Iluuisutamise MM-võistlused Prahas jäid ära, sest teel sinna hukkus lennuõnnetuses kogu USA
võistkond;
* Omaaegne suure slämmi turniiride rekordimees Roy Emerson võitis oma esimese slämmiturniiri
12st;
* Eesti aasta sportlaseks valiti esmakordselt Toomas Leius;
* Kaupo Metsur püstitas Eesti kettaheiterekordiks 56.74;
* Euroopa meistriks tulnud NSV Liidu korvpallimeeskonda kuulus kolm lätlast, kuid mitte ühtki
eestlast;
* Sündisid: Tiina Lillak, Werner Günthör, Lothar Matthäus, Aivar Ojastu.
20. NBA põhihooajal ei mängita ühtki kohtumist lisaks All-Star vaheajale kahel päeval:
jõululaupäeval ja aprilli esimesele nädalavahetusele järgneval esmaspäeval (tänavu oli see 8. aprill).
Miks ei mängitud NBA-s ühtki kohtumist tänavu 8. aprillil?

21. Piltidel (parempoolsel pildil vasakult teine) on Salt Lake City olümpiavõitja, kes loobus aasta
pärast olümpiavõidu saavutamist tippspordist. Sullivani auhinna laureaat 2002. Ka tema õde on
olümpial oma riiki samal alal esindanud. Kellest jutt?

22. Vasakul pildil on sakslannast avaveeujumise maailmameister (25 km Roomas 2009) ja
kahekordne Euroopa meister, maratonujumise Kuulsuste Halli liige, kes Londoni olümpia ühe
staažikaima (37-aastane) ujujana medalit siiski ei saanud, jäädes viiendaks. Täpselt sama
perekonnanime kannab viiekordne Eesti NSV meister poksis, kelle mälestusvõistlusi peetakse alates
2008. aastast Narvas. Ning veel: parempoolsel pildil oleva mehe perekonnanimi annab teatud viisil
vihje ujujanaise perekonnanimele. Mis on ujuja perekonnanimi?

23. Pildil olev Eesti kreeka-rooma maadleja küll Londoni olümpiale ei pääsenud, kuid tema
tulemused enne Londonit (EM-võistlustelt 5. koht 2009 ja 2012) olid isegi pisut paremad kui Heiki
Nabil. Kes on see maadleja, kes viimati peetud EM-il tänavu märtsis sai Nabiga täpselt sama ehk
14. koha.

24. 1932.aasta Los Angelese olümpial osalesid Eesti koondises vaid USA-s elanud maadleja Osvald
Käpp ja kergejõustiklane Alfred Maasik. Kuid olümpiale sõitis ka endine Eesti tipp-kümnevõistleja
Aleksander Klumberg-Kolmpere. Mis ametit pidas Klumberg-Kolmpere 1932 Los Angeleses?
25. Kaks kevadist klubispordi suursündmust, korvpalli Euroliiga Final Four turniir ja jalgpalli
Meistrite Liiga finaal toimuvad tänavu samas linnas, Londonis. Ajalugu uurima hakates tuli välja, et
see pole sugugi haruldane sündmus, sel sajandil on korra veel (2007) Euroopa parim korv- ja
jalgpalliklubi selgitatud samas linnas. Millises linnas?

26. Kas suudate ainult koordinaatide – 43 kraadi 16 minutit põhjalaiust ja 5 kraadi 24 minutit
idapikkust – ja foto põhjal vastata, millise jalgpallistaadioniga on tegemist? Pöörake tähelepanu ka
üle staadioni paistvatele mägedele, mis on antud piirkonnale iseloomulikud. Linna eest üks punkt.

27. Selle saare kuulsaimaks „elanikuks“ on kindlasti olnud Nelson Mandela, kes viibis seal
vangistuses aastatel 1964 kuni 1982. Saarega täpselt sama perekonnanime kannab ka üks tuntud
jalgpallur (sünd.1984 Bedumis), kes on tulnud nii Hollandi, Inglismaa, Hispaania kui ka Saksamaa
meistriks. Nimetage saar või jalgpallur.
28. Loeme Torino olümpiaraamatut:
„19.juunist 1999 pidi saama Valais’ kantoni uhkuse, maalilise 2000-aastase alpikuurordi suurpäev.
ROK’i istungjärk pidi andma lihtsalt vormilise kinnituse XX taliolümpia korraldamiseks just seal.“
1970.aastal kaotas see linn 1976.a. taliOM kandidaatide finaalis Denverile, 1995.a. tuli taas leppida
lüüasaamisega, kui 2002.a. olümpialinnaks valiti Salt Lake City.
Paraku ei õnnestunud sel linnal ka 2006.a. taliOM-i korraldada, valimistel kaotati häältega 36:53
Torinole. See on jäänud senini ka viimaseks katseks. Mis linnast on jutt?
29. Selle olümpiaala edukaim sportlane on senini olnud Christie Rampone USA-st, kes on võitnud 3
kulda ja 1 hõbeda. Mis spordialast on jutt?
30. Seda Prantsusmaa suusakuurorti tuntakse omasuguste seas maailma kalleimana. Selles
kuurordis armastavad puhata kuulsad ja rikkad, näiteks prints William ja Kate, Saudi kuninglik
perekond, Beckhamite pere, Christina Aguilera, Robbie Williams, Roman Abramovitš ja paljud
teised. 1850 m kõrgusel paiknevas keskuses asub koguni 11 viietärnihotelli ja 7 Michelini tärniga
restorani. Kuid spordimälumängus saab nimetatud paika küsida seetõttu, et Albertville’i olümpial
peeti seal suusahüpped ja kahevõistlus. Mis koht?

31. Rahvusvahelise kabe maailmameistriteks meeste hulgas on tulnud vaid 6 riigi esindajad – neist
3 kõige pärjatumat riiki on Holland, NSV Liit ja Venemaa. Nimetage palun ülejäänud 3 riiki, kelle
kabetajatele on omistatud maailmameistri nimetus (kusjuures riigid asuvad erinevatel mandritel
ning iga riik on tiitli vaid korra saavutanud).
32. Eelmise aasta US Openil kaotas see golfar dramaatilisel kombel võimaluse võita karjääri
esimene suurturniir, kui ta viimase nelja rajaga mängis maha neljalöögilise edu. Praegu asub ta
maailma edetabelis 7. kohal, olles kindlalt Austraalia parim golfar. Eraelus oli eelmine aasta talle
samuti õnnetu, kui ta läks lahku kaunist tüdruksõbrast, tennisist Ana Ivanovicist (pildil koos). Kes
on see golfimängija?

33. Selle riietusesemeid tootva ettevõtte aktsiad on noteeritud Tokyo börsil. Lisaks Jaapanile (800
kauplust) ja Kagu-Aasia riikidele tegutseb see firma ka nt Venemaal, Suurbritannias ja USA-s
(hetkel on 7, tulevikus plaanitakse kuni 200 esinduskauplust avada). Jaapani olümpiakoondise
liikmed kandsid selle kompanii riietust 1998, 2002 ja 2004 OM-del. Kes jälgib tenniseülekandeid,
on selles vormis näinud lisaks Kei Nishikorile ka ühte absoluutset tippmängijat. Mis firma?
34. See jalgpalliklubi, mis loodi 1919.aastal, on tulnud oma maa meistriks rekordilised 10 korda,
kusjuures tiitlid võideti aastatel 1957-1981. Riigi karikavõitjaks on tuldud 6 korda. Vahepeal
mängiti ka madalamas liigas. Tänavusel aastal ollakse Meistrite Liiga kohale konkureerimas (7
vooru enne MV lõppu ollakse 3.kohal 53 punktiga, kusjuures riigile on eraldatud 2+1 kohta).
Eurosarjades on parimaks tulemuseks jäänud 1976.a. Euroopa Meistrite karikafinaal Müncheni
Bayerni vastu, mis kaotati 0:1.Mänguvorm on roheline-valge. Klubi asub samanimelises linnas,
milles elab ligi 180 000 inimest (rahvaarvult 16.linn riigis). Mis klubi?
35. Kaks tuntud sportlast on sündinud Sõnni tähtkujus, nende vanusevahe on neli aastat ja neli
päeva. Ühine on kummagi mehe spordikarjääris vaid üks fakt: mõlemad on võistelnud A. Le Coq
Arenal täpselt ühe korra ning üks neist mitte jalgpallis, vastavalt aastatel 2007 ja 2009. Suur
erinevus on aga selles, et noorem mees on olümpiavõitja ja maailmameister, vanem aga pole ühtki
tiitlit teeninud, ainult klubitasandil on ta tugev: tulnud kolme riigi meistriks ja võitnud ka Meistrite
Liiga. Lisame veel, et mõlemad osalesid ka Londoni olümpial, kuid vanem mees mitte võistlejana.
Kellest on jutt?

36. Pildil on USA lennuväe leitnant, kes võistelnud kolmel olümpial ja alates Ateenast (2004)
saanud 19., 17. ja 4. koha. Võistkondlikult tuli 2012. aastal maailmameistriks. Londoni olümpial oli
selle mehe tegevus tihedalt seotud ka Eesti olümpialootustega. Kes on fotol?

37. Viimaste Eesti ujumismeistrivõistluste (juuni 2012) üks edukamaid sportlasi oli pildil olev neiu,
kes teenis koguni 9 medalit, neist 4 kulda: 200 m rinnuli, 200 m kompleksi, 400 m vabalt ja 400 m
kompleksi. Tiheda programmi tõttu ei osalenud ta 100 m rinnuliujumises, kus võinuks ka võita.
Hetkel on see 16-aastane Kohtla-Järve ujumisklubisse SK Garant kuuluv sportlane Eesti parim
pikkadel rinnuliujumise distantsidel ja kompleksujumises, kuid pole siiski eelkäijate tulemusi üle
löönud – Eesti edetabelis on ta parimal kohal (2.) 200 m rinnuliujumises. Kellega on tegemist?

38. NBA-s armastatakse igasugust statistikat ja rekordeid, kuid ilmselt üks numbrilisemalt
imelisimaid mänge sündis 2006. aasta U16 vanuseklassi EM-finaalis, kui teisel lisaajal 110:106
võitnud meeskonna koosseisus üks mängija viskas 51 punkti, võttis 24 lauapalli, andis 12
resultatiivset söötu ja tegi 7 vaheltlõiget. See 1990. aastal sündinud korvpallur on nüüdseks
medaleid võitnud ka oma maa täiskasvanute koondises. NBA karjääri esimesel hooajal (2011/12)
osales vigastuse tõttu vaid 41 kohtumises ning saavutas keskmiselt mängus 10,6 punkti, 4,2
lauapalli ja 8,4 söötu. Me ei maini siin küsitava riiki ega klubisid, muidu oleks vastus lihtne, sest
tegu on ikkagi tuntud korvpalluriga. Kes?
39. Kes on maailma kõige järjepidevam laskesuusataja? Küsimus tähendab seda, et vaid ühel
sportlasel on õnnestunud viimased kaheksa aastat järjest jõuda MK-sarjas esikümnesse. Korra
(2006/07) on ta MK-sarja ka võitnud. Tiitlivõistlustelt on selle laskesuusataja medalite arv 10+7+3
(olümpia ja MM), kusjuures siingi on ta väga järjepidev – pole 2005. aastast tänavuseni kordagi
medalita jäänud. Edukaim oli talle 2008 MM, kus ta sai kolm kulda. Kellest on jutt?
40. Eelmisel jalgpalli MM-finaalturniiril (2010) tuli maailmameistriks meeskond, kes pidi ka ühes
mängus end kaotanuks tunnistama – Hispaania jäi alagrupiturniiril 0:1 alla Šveitsile. Küsime, kes
enne Hispaaniat tuli viimati maailmameistriks nii, et ei suutnud kaotust vältida? Palume märkida
meeskonna ja aasta.

41. Rahvusvahelise alaliidu FIR kodulehel oleva riikide medalitabeli järgi (seisuga 31.12.2012) on
edukamaks riigiks Austria, kes võitnud MM-del 82,5 medalikohta, talle järgnevad Rootsi ja Soome.
Eesti on selles tabelis auväärsel 7.kohal 15 medalikohaga. 01.04.2013 seisuga juhib meeste
rankingutabelit Jesper Ratzer Taanist, naiste tabelit aga sakslanna Nathalie Zeoli. Meesjuunioride
edetabelis on teisel kohal eestlane Ken-Kristjan Toomjõe. Mis spordiala?
42. Maailma vanim maleklubi on asutatud 1809.aastal linnas, mille elanike arv on täna u 390 000.
Klubi 200.aastapäeva tähistamiseks korraldati hulk märkimisväärseid maleüritusi, sh
malesimultaan, kus 200 malehuvilise vastu astusid 6 maailmameistrit (Garri Kasparov, Anatoli
Karpov, Viswanathan Anand, Boriss Spasski, Vladimir Kramnik, Ruslan Ponomarjov) ja
tiitlipretendendid Viktor Kortšnoi ning Veselin Topalov. Nimetatud linnas jagas Paul Keres
1953.aastal toimunud MM pretendentide turniiril teist kohta ehk seal algas Paul Kerese nn Igavese
Teise ajajärk. Selles linnas on muide peetud ka nii jalgpalli kui jäähoki MM finaalturniiri mänge.
Mis linnast on jutt?
43. Kui Eestil juhtub tavaliselt, et olümpia avamise lipukandja ebaõnnestub võistlusel, siis Läti tegi
Londonis õige valiku – antud pildil lippu kandev mees tõi riigile pronksmedali. Kes kannab Läti
lippu? Õige ala vastamise korral üks punkt.

44. Vasaraheitja Jüri Tamm on karjääri jooksul võitnud tiitlivõistlustelt kolm medalit (1980 ja 1988
olümpiapronks, 1987 MM-hõbe). Kolmel korral on ta seisnud pjedestaalil koos Sergei Litvinoviga,
kahel korral koos Juri Sedõhhiga. Kes on aga veel üks sportlane, kes seisnud koos Tammega
pjedestaalil? Ta teenis pronksi 1987 MM-il.
45. Tänavu võitis ameerika jalgpalli profiliiga NFL finaali ehk Superbowli Baltimore Ravens. Mille
järgi on Ravens (eesti keeles kaarnad) oma nime saanud?

46. Hispaania on sel sajandil meeste tennise juhtiv riik, kui arvestada Davise karikavõite, ent ka
paljusid individuaalseid suurvõite. Kes oli aga esimene maailmas tuntuse saavutanud Hispaania
tennisist, kes 1960ndatel aastatel võitis neli slämmiturniiri?
47. Tänavusel kergejõustiku sisehooajal parandas üks Eesti sportlane teivashüppes isiklikku
rekordit koguni 20 cm võrra ja tõusis 5.20ga kõigi aegade edetabelis seitsmendaks. Käesoleval
sajandil oleks ta selle tulemusega isegi Eesti kolmas. Kes on see 24-aastane teivashüppaja (pildil)?
Muide, tema isa on kergejõustikutreener ning tuntud ka kergejõustikualaste raamatute kirjutajana.

48. Kolm lauatennisisti on osalenud kõigil seni toimunud OM-võistlustel ehk 7 korda aastatel 19882012. Ehkki kamba peale on olümpialt võidetud vaid 1 hõbemedal, on tegemist äärmiselt tugevate
ja tuntud sportlastega, kes on rohkesti medaleid võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt (MM,
EM, MK jne). Kellest on jutt?
49. Selle spordivõistluse peakorraldaja ja viiekordse võitja Tõnu Vaheri suhtes algatas soolise
võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepper 2011.a. septembris menetluse võimalike rassistlike
eelarvamuste ja diskrimineerimise osas. Põhjus oli selles, et korraldajad lükkasid tagasi võistlema
kippuvate Aafrika „jooksjate“ osalemissoovid, kuna nende tegelikuks eesmärgiks oli saada
sissesõiduluba Euroopa Liitu. Küsitav võistlus toimub sel aastal juba 40.korda, seekord 18.20.oktoobril. 2012.aasta võitjateks olid meestest Kaur Kivistik ja naistest Evelin Talts. Mis
võistlusest on jutt?
50. Olümpiamängude ajaloos on ühel individuaalsel võistlusalal (a la 100m jooks, 1500m ujumine,
ratsutamise koolisõit jne) edukaimad võistlejad saavutanud 5 medalit. Parimad on olnud 2
Saksamaa sportlast, kes on võitnud 3 kulda ja 2 hõbedat, kusjuures mõlema atleedi medaliseeria
algas aastal 1988. Kellest on jutt?

VASTUSED:
1.Louvre (Pariisis) ja Vene muuseum (Sankt Peterbugis)
2. Marca
3. Taškent 2000, Almatõ ja Borjomi 2014
4. Sergei Ovtšinnikov, Venemaa naiste võrkpallikoondise juhendaja
5. Seiko Hashimoto
6. Bocce
7. Jonathan Toews
8. Juhan Ulfsak
9. jalgpall (1924 Pariisi OM)
10. Skechers
11. Kjersti Plätzer, Erik Tysse (Norra käijad)
12. bridž (Riigikogu liige on Sven Sester, maailmameister mõttemängudes Andres Kuusk)
13. Tina Maze
14. Todd Martin
15. Urmas ja Martten Kaldvee
16. Ungari 1954
17. Tema elukaaslane kuulus äärmusparempoolsesse (natsimeelsesse) parteisse
18. Paul Alexandre Belmondo (isa tuntud näitleja Jean-Paul Belmondo)
19. 1961.aasta
20. sel päeval toimub(s) NCAA (USA üliõpilasliiga) finaalmäng
21. Sarah Hughes, USA iluuisutaja (õde Emily sai Torino OM-l naiste üksiksõidus 7.koha)
22. Maurer (ujuja Angela, poksija Lembit; müürsepp on saksa keeles maurer)
23. Eerik Aps
24. Poola kergejõustikukoondise treener
25. Ateena
26. Stade Vélodrome, Marseille
27. Robben (jalgpallur Arjen Robben)
28. Sion
29. jalgpall
30. Courchevel
31. Kanada (Marcel Deslauriers 1956), Senegal (Baba Sy, 1963), Läti (Guntis Valneris, 1994)
32. Adam Scott
33. UNIQLO (Novak Djokovici riietaja)
34. AS Saint-Étienne
35. Gerd Kanter, David Beckham
36. Seth Kelsey, epeevehkleja
37. Maria Romanjuk
38. Ricky Rubio
39. Andrea Henkel
40. Argentiina, 1978. Kaotas alagrupis Itaaliale
41. Racketlon (e.k. reketlon)
42. Zürich
43. Mārtiņš Pļaviņš (rannavõrkpallis 3.koht koos Jānis Šmēdiņšiga)
44. Ralf Haber
45. Edgar Allan Poe poeemi pealkiri
46. Manuel Santana
47. Veiko Kriisk (isa on Jaanus Kriisk)
48. Jörgen Persson, Zoran Primorac, Jean-Michel Saive
49. Saaremaa kolme päeva jooks
50. Ralf Schumann (olümpia kiirlaskmine), Georg Hackl (meeste ühekelk)
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