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1. Kes? Tegemist on 2004. a olümpiahõbedaga. 

  
2. Jalgpalli maailmameistrivõistluste valiksarjade ajaloo kiireim värav löödi 1993. aasta 17. 

novembril, kui Davide Gualtieri saatis vastasvõistkonna, kelleks oli Inglismaa, väravasse palli 
juba kohtumise 8-ndal sekundil. Mis riik läks Inglismaa vastu nii kiiresti 1-0 juhtima?  

3. Laskesuusatamise MK-sarja on peetud alates hooajast 1977-78. Meeste arvestuses läksid 
esimesed 11 üldvõitu sakslastele (Saksa DV-st Frank Ullrich, Klaus Siebert, Frank-Peter 
Roetsch ja André Sehmisch, Saksa FV-st Peter Angerer ja Fritz Fischer). Kes katkestas 1988-
89 hooaja üldvõiduga fritsude ainuvalitsemise selles arvestuses?  

4. Omal ajal teadsime tänu Erika Salumäele kõike naiste trekisprindist. Vaatame, kuidas on 
olukord nüüd. Kes võitis naiste trekisprindi 2012. a Londoni olümpiamängudel?  

5. Kes on kaptenina võitnud kõige rohkem, tervelt 16 korda, Davis Cup’i? Võidud pärinevad 
aastatest 1939, 1950–53, 1955–57, 1959–1962, 1964–67. Aastatel 1938, 1954, 1958, 1963 
ja 1968 tuli tal kaptenina võtta vastu finaalikaotus 

6. Mis spordialal kuulub Eesti koondisesse Kim Ly Hoang? 

 



Erivoor – soppa ning pisaraid, verd ja muid kehaeritisi 

7. Fotol olev sopane jalgrattur on Pariis-Roubaix’ kahekordne võitja, aastatest 1984 ja 1986. 
Ise on ta öelnud, et Pariis-Roubaix ilma vihmasajuta ei ole kellegi õige Pariis-Roubaix. Kes? 

    
8. Kes lahistab nutta Kenti hertsoginna õlal? On ka põhjust, sest olles Wimbledoni finaalis 6-7, 

6-1, 4-1 ja 40:15 eduseisus, õnnestus mäng ikkagi ära kaotada.  
9. Kellest on tehtud vasakpoolne, 2011. aastal tublisti tähelepanu saanud foto? Vihjeks võib 

öelda, et härral on käes Larry O´Brieni karikas, mis on talle äsja üle antud. 

   
10. Arvestades parempoolsel fotol oleva härra perekonnanime, on tegemist ülimalt tabava 

fotojäädvustusega. Kes on see 1980-ndatel tegusid teinud mees?    
11. Pooleldi Estica-küsimus ka. Selle ala ühe parima Euroopa sportlase, sakslase Moritz Fürste 

(s. 1984) isa hukkus 1994. aastal parvlaeva „Estonia” õnnetuses. Moritz Fürste on nii 
maailmameister (2006) kui ka kahekordne olümpiavõitja (2008 ja 2012). Mis spordialal?  

12. Kes on jäädvustatud neil kaadritel? 



13. 1958. aastal osales ta Monaco GP-l, Connaught-Altaga, kuid ei kvalifitseerunud 
lõppvõistlusele. Kelle ainsaks Vormel-1 sõiduks see ebaõnnestunud katsetus jäi?  

14. Selleks, et võita olümpiamedalit, ei pea olema tingimata Simone Greiner-Petter-Memm, 
piisav võib olla ka ainult ühe nime olemasolu. Mis alal tõi Indoneesiale 2008. a Pekingist 
pronks- ja 2012. a Londonist hõbemedali mees nimega Triyatno ?  

15. Kes on need vennad, kellest vasakpoolne lõi 1980-ndate algul oma põhiklubis 38 väravat ja 
parempoolne 1970-ndate teisel poolel 24 väravat? 

   
16. 1984. a Los Angelese olümpiamängude eel oli meeste odavise huvitavas seisus. Suured 

favoriidid olid Uwe Hohn, Detlef Michel ja Dainis Kūla. Boikott eemaldas nad konkurentsist 
ja suurimaks favoriidiks tõusis hoopis ameeriklane, kes oli 1983. aastal visanud mõneks 
ajaks maailmarekordiks 99.72. Pinged olid aga suured ja lõppvõistlusel jäi ta suure 
ootamatusena alles kümnendaks. Kes oli see ameerika odaviskaja?  

17. Kuigi võiks eeldada, et Kirani James on pisiriigi Grenada esimene maailmameister 
kergejõustikus, siis tegelikult see nii ei ole ning lausa tema enda alal (meeste 400 m. jooks) 
oli juba enne teda Grenadal olemas kahekordne maailmameister. Seda küll sisehallis, ent 
see-eest kaks korda (2004 ja 2006). Kes on see Grenada kunagine veerandmailer, 
kahekordne sisemaailmameister?  

18. Fotol olev Chris Dittmar on mõnes mõttes õnnetu sportlasesaatusega, kuna tema parimad 
aastad langesid aega, mil ees olid domineerimas kaks läbi aegade selle ala vägevaimat. 
Dittmar jõudis selle ala kahel kõige olulisemal võistlusel kokku seitsmel korral finaali, ent iga 
kord pidi alla vanduma ühele kahest vägevast. Isegi kui tal õnnestus üht neist poolfinaalis 
võita, ootas teda finaalis ees teine ning seal tuli alati vastu võtta kaotus. Kes olid need kaks 
meest? Vastuseks piisab ühest perekonnanimest.      

 
 
 



19. Kuna tegemist on Soome-teemalise küsimusega, siis ei ole sobilik esitada küsimust eba-
soomepäraselt, ehk siis pikemana kui üks lause: Kes on Soome viimane taliolümpiavõitja?  

20. 1980. a Moskva OM-il peeti ka liiduvabariikide arvestust. Kes oli see Moskvas 
olümpiavõitjaks tulnud vabamaadleja kehakaalus kuni 68 kg, kes teenis Tallinnas aega ja 
esindas Tallinna Dünamot ning kelle kuldmedal läks Eesti NSV arvestusse? Seega võiks 
küsimuse püstitada ka nii: kes on viimane Eesti olümpiavõitja maadluses?  

21. Kas olete märganud tendentsi, et jalgpalliklubidel, millega on liitunud Eesti jalgpallurid, 
hakkab pärast seda kehvemini minema? Jose Mourinho jõudis enne suurt kuulsust viia 
parima saavutuseni ka klubi, milles on mänginud ka üks Eesti jalgpallur (ta küll ei pääsenud 
pea kunagi platsile). Mourinho ajal kõrgeimas liigas V koha saanud klubi on praeguseks 
langenud riigi tugevuselt kolmandasse liigasse. Mis klubi? (1 p jalgpalluri eest)  

22. Kuigi tõstmise kehakaalu 105+ ehk üliraskekaalu maailmarekordid rebimises ja tõukamises 
kuuluvad vastavalt 214 ja 263 kiloga Iraani olümpiavõitjatest tõstjatele Behdad Salimi 
Kordasiabi’le ja Hossein Rezazadeh’ile, siis ei ole siiski tegemist kõigi aegade 
tipptulemustega, kuna vahepeal on Rahvusvaheline Tõsteliit nihutanud kaalukategooriate 
piire ja vanad maailmarekordid tühistanud. Kes on need kaks tõstjat, kes on üles 
rebinud/tõuganud ajaloo suurimad raskused (vastavalt 216 kg 1987. aastal ja 266 kg 1988. 
aastal)? Veel vihjeks, et kumbki mees ei tulnud karjääri jooksul üliraskekaalus 
olümpiavõitjaks.  

23. Kui üle-eelmises plokis oli küsimus nime poolest lihuniku kohta, siis nüüd ka „päris” 
lihuniku-küsimus. See Brasiilia jalgpalliväravavaht (s. 1984) on suurema osa profikarjäärist 
veetnud Flamengos, kus ta 2007. aastal sai üsna ruttu esiväravavahiks ja tuli koos klubiga 
riigi meistriks. Ta sai tuntuks mitmete penaltitõrjetega ja lõi ka ise väravaid ning liikusid 
jutud tema peatsest siirdumisest Euroopasse, võimalik et Barcelonasse. 2010. a suvel ta 
arreteeriti, süüdistatuna oma tüdruksõbra mõrva organiseerimises. Naine oli röövitud, 
tükeldatud ja (osaliselt) söödetud koertele. Kes on see endine tippjalgpallur, kellele lubati 
veel suuremat tulevikku? Piisab nii ees- kui perekonnanimest, sest tema mängijanimeks oli 
ta eesnimi.   

24. 2006. a juunioride kergejõustiku MM oli eestlastele hiilgav, sest võideti neli kulda, millega 
oldi medalitabelis ootamatult kõrgel viiendal kohal Keenia, Hiina, USA ja Venemaa järel. 
Ilmselt pole kõik Eesti medalivõitjatega seotud unistused kahjuks täitunud, kuid ka eestlaste 
järel neil aladel hõbeda ja pronksi võitnud sportlased pole olnud veel väga edukad. Nende 
nelja ala (kus eestlased võitsid) kõigist toonastest medalistidest jõudis ainult üks Londoni 
olümpial kuue parema hulka. Kes oli see sportlane? 



25. Millegipärast elan keskmisest rohkem kaasa sportlastele, kes oma stiili poolest eristuvad 
ülejäänutest. Küsitav USA golfimängija oli üks selliseid, kuna mängis riietuses, mis oli 
golfiradadel levinud küllaltki iidsetel aegadel. Ta võitis kokku kolm major-turniiri (PGA 
Championship’i 1989, U.S. Open’i 1991 ja 1999), viimase neist paar kuud enne hukkumist 
lennuõnnetuses 1999. a 25. oktoobril. Kes? 

    
26. Parempoolsel fotol oleva naisterahva jaoks lõppesid Londoni olümpiamängud küllaltki 

„jama” tulemusega, kuna mõlemal osaletud alal tuli leppida 4. kohaga. Tema sama ala 
harrastanud isa oli OM-idel edukam, võites 1972., 1976. ja 1980. a mängudelt kokku kaks 
hõbe- ja kaks pronksmedalit. Samas oli isal medalite võitmine tunduvalt kergem, kuna temal 
ei tulnud rinda pista hiinlastega. Mis on isa-tütre ühine perekonnanimi?   

27. Foto 1979. a Bundesligast. Kes on need kaks omaaegset soengumoodi demonstreerivat 
jalgpalliässa, üks Müncheni Bayernist ja teine Hamburgist? Parempoolne ei ole sakslane.  

  
28. Meeste kaugushüpe on selles mõttes omapärane kergejõustikudistsipliin, et hüpatud 

maailmarekordid kipuvad jääma püsima väga pikaks ajaks ning see on ka ehk üheks 
põhjuseks, miks on läbi ajaloo vaid kaks sportlast suutnud välistingimustes püstitada 
rohkem kui ühe maailmarekordi. Kes on need kaks?  

29. 1998. aastal liitus jäähokiliigaga NHL uus klubi, Nashville Predators, mis tõlkes tähendab siis 
Nashville’i „Kiskjad“ või „Röövloomad“. Millist kiskjat on kujutatud klubi logol? 

30. Millise maailma tipptulemuse võttis 2012. a mais enda nimele austraallane Samuel Groth? 
Kui Te pole varem sellist nime kuulnud, siis pole ka ime, sest tegemist ei ole oma ala 
tipptegijaga.



31. Fifty-sixty tõenäosus 2 punkti teenimiseks, rubriigist „Nagu kaks tilka vett”. Liu Xiang’i kaks 
viimast ülesastumist olümpiamängudel on teatavasti lõppenud üsna sarnaselt. Kummal 
pildil on tegemist 2008. a ja kummal pildil 2012. a mängudega? 

     
32. Thor Hushovd’ist sai 2010. aastal esimene skandinaavlane, kes tulnud jalgrattaspordis 

meeste maanteesõidu grupisõidus maailmameistriks. Naiste seas on Skandinaavia päritolu 
maailmameistreid rohkem, kolm. Kes on neist kolmest ainus, kes tulnud maanteesõidu 
grupisõidus maailmameistriks kaks korda (suutis järgmisel aastal tiitlit kaitsta – aastatel 
2002 ja 2003)? Hetkeseisuga ei ole andmeid, et ta oleks enesetapu sooritanud. 

33. Fotolt on näha, kuidas 2011. a 11. veebruaril maandub küsitav suusahüppaja Vikersundis 
246,5 meetri kaugusel, millega püstitab tänaseni kehtiva maailmarekordi. Kahjuks teatas ta 
kõigest aastapäevad hiljem tippspordist loobumisest. Kes?  

           
34. Parempoolsel fotol on üks olümpiamängude ebaõnnesõdureid. 1968. aastal sai ta 

hõbemedali ja 4. koha, 1972. aastal kaks hõbemedalit, 1976. aastal 4. koha ning 
diskvalifitseerimise (seejuures näitas hilisem videokordus, et ta ei teinud talle omistatud 
valestarti), 1980. aastal jäi boikoti tõttu mängudest eemale. Lisaks arvatakse, et üks tema 
eest kuldasid näpsanud sportlane tarvitas dopingut. Kes on fotol olev daam?   

35. Kui Eesti NSV korvpallimeeskond alistas kunagi ajaloolises mängus USA üliõpilaskoondise, 
siis toodi tugevduseks kaks uut meest: Rašid Abeljanov, kellest hiljem saigi kalevlane ja üks 
Moskva Dünamo mees, kelle kodustamine hiljem küll ebaõnnestus. Kes oli see tuntud 
NSVLiidu koondisesse kuulunud korvpallur? 

36. Kilingi-Nõmmes küsiti riike, mille poksijad on saanud 1936. aastast olümpiamängude 
poksiturniiri parima tehnikaga poksijale antava Val Barker’i karika. Enamasti on karika 
saajaks olümpiavõitja, ent kolmel korral on karikas antud poksijale, kes ei ole tulnud 
olümpiavõitjaks. Nimetage need kolm! (nagu ikka, siis 2 õiget annab 1 punkti). 



37. Pärast seda kui Renaud Lavillenie oli 2009. aastal saanud teivashüppe 6-meetri klubi 17-
ndaks liikmeks, tuli järgmist liiget oodata tervelt kolm aastat. Kes on uusim 6-meetri klubiga 
liitunu? Liitumine leidis aset 2012. a 5. septembril, kui küsitav ületas Aachen’is 6.01.  

38. 2012. a maikuu sumo suurturniiri Natsu-basho võitis piltlikult öeldes „mees metsast”, 37-
aastane maegashira-rankinguga mongolist veteran. See sai teoks tänu yokozuna ja ozeki’de 
tavapärasest kahvatumale esinemisele ning korraldajate poolsele turniiritabeli sättimisele - 
madala asetuse tõttu ei kohtunud ta turniiri jooksul kordagi ühegi edetabeli kõige ülemises 
osas paiknenuga (tavaliselt on nii, et kui tabeli alumisest otsast kogub keegi nõrgem 
maadleja omasugustega madistades nii palju võite, et ähvardab kogu turniiri ära võita, 
sätivad korraldajad selle ärahoidmiseks talle viimasteks päevadeks ikkagi kellegi tugevama 
vastu). Kes oli see üllataja? (Kuna ta on alates 2005. aastast Jaapani kodanik, siis võiks tema 
võitu ka pidada tehniliselt esimeseks Jaapani turniirivõiduks pärast 2006. a jaanuari ). 

39. See 1978. aastal sündinud Briti võidusõitja suutis 2005. aastal esimesena võita samal 
hooajal nii Indy 500 kui terve Indycar Series sarja. 2011. a sügisel hukkus ta Las Vegases 
toimunud õnnetuses, kui korraga põrkasid kokku 15 autot. Kes oli see inglise autosportlane? 

   
40. Daam parempoolsel fotol (s. 1979) on olnud viimase kuue aasta jooksul oma distsipliini 

absoluutne valitseja. MK-etappe on ta võitnud 60, maailmameistritiitleid 5, ainsaks 
puuduolevaks tiitliks on olümpiakuld (2010. a OM-il tuli leppida hõbemedaliga). Kes?  

41. Millist nimetust (peale iseenesestmõistetava „rohelise savi”) kasutatakse veel selle 
väljakukatte kohta, mis on küllaltki levinud USA-s? Näiteks Charleston’is peetav WTA-turniir 
(Family Circle Cup) peetakse just selle kattega väljakutel. 

     
42. Nende kahe mehe perekonnanimede kogupikkus on vaid seitse tähte. Kes? 



43. Miskipärast otsustas karm saatus 2001. a II poolaastal hakata õiendama arveid mitmete 
eelnenud talispordihooajal edu saavutanud sportlastega. Otsustage ise: 

 
- 2001. a jaanuaris ülisuurslaalomis maailmameistriks tulnud ja sama ala MK-sarja võitnud 
prantslanna Regine Cavagnoud hukkub oktoobri lõpus, põrgates treeningrajal kokku Austria 
treeneriga; 
- 2000-01 hooaja meeste mäesuusatamise MK-sarja üldvõitja ja muidu ala valitseja 
austerlane Hermann Maier satub augustis ränka mootorrattaõnnetusse, mille järel 
räägitakse isegi ta jala amputeerimisest, ent nagu teame, pääseb Maier vaid järgnenud 
olümpiahooaja vahelejätmisega ja tuleb hiljem edukalt tippsporti tagasi; 
- 2000-01 hooajal elu parima hooaja teinud noor Šveitsi mäesuusataja Silvano Beltrametti 
aga nii õnnelikult ei pääse, detsembris Val d’Isere’is toimunud kukkumine jätab ta halvatuks; 
- 2001. a veebruaris MM-võistlustel kiirlaskumises pronksmedali võitnud noor Saksamaa 
mäesuusataja … saab sügisel tõsise põlvevigastuse, mis jätab ta tippspordist paariks aastaks 
eemale; 
- 2001. a MM-võistlustel Lahtis kahevõistluse sprindidistantsil kuldmedali võitnud noor 
Saksamaa kahevõistleja … kukub novembris hüppetreeningul, järgnenud operatsiooni 
käigus tuleb talt eemaldada neer ja põrn. Ta üritab hiljem tippsporti tagasi tulla, ent eduta. 

 
Kuna eriline ebaõnn tabas just Saksamaa sportlasi, siis küsimuse objektiks valisingi just 
nemad. Kes olid need kaks Saksamaa talisportlast, kelle nimesid ei ole eelneva loetelu 
neljandas ja viiendas punktis mainitud? 

44. Millisel spordialal tuli 2012. aastal Eesti meistriks Riigikogu teenekaim liige, 
sotsiaaldemokraat Eiki Nestor?  

45. Kompleksujumise kahe pikaaegse valitseja, Tamas Darnyi ja Michael Phelps’i vahele mahub 
ajaliselt veel ühe mehe valitsemisaeg, kes ei pälvinud ehk nii suurt tähelepanu, kui kaks 
eelnimetatut (vähemalt küsija subjektiivse hinnangu kohaselt). Ta hoidis 400 m. 
kompleksujumise maailmarekordit enda käes 8 aastat, aastatel 1994–2002 (lõi üle Darnyi 
rekordi ja kaotas enda rekordi Phelps’ile) ning võitis samal distantsil aastatel 1996 ja 2000 
kaks olümpiakulda (lisaks sai 2000. a mängudelt hõbeda 200 m. kompleksujumises). Kes?    

46. Kui lepime kokku, et kümnend algab 1-ga lõppeva aasta 1. jaanuarist ja lõpeb 0-ga lõppeva 
aasta 31. detsembriga, siis kes on ainsad kaks tennisisti, kes võitnud üksikmängus ATP-
turniiri kolmel viimasel kümnendil (1990-ndatel, 2000-ndatel ja käimasoleval kümnendil)? 
Üks neist on korra võitnud üksikmängus ka Suure Slämmi turniiri ja olnud maailma esireket 
(loobus tipptennisest käesoleval aastal), teine ei ole kordagi finaali jõudnud, ent on jõudnud 
neljal korral poolfinaali. 

47. Prantsusmaa meesmurdmaasuusatajad on olnud naistest tunduvalt edukamad: sprinter 
Roddy Darragon on võitnud olümpiamedali, Vincent Vittoz tulnud maailmameistriks ja 
võitnud MK-etappe, Jean-Paul Pierrat ja Herve Balland tulnud MM-il esikolmikusse, MK-
etappidel on esikolmikusse tulnud veel ka Maurice Manificat, Jean-Marc Gaillard ning 
Emmanuel Jonnier. Prantsusmaa naistel on vastu panna vaid üks MK-sarja etapi 2. koht, 
2007. a veebruarist Hiinas, 10 km vabatehnika distantsil. Kes selle saavutas?    

48. 1984. a olümpiamängudel oli riistvõimlemises ameeriklaste jaoks peamine kangelane Mary 
Lou Retton, kes võitis naiste individuaalse mitmevõistluse - see oli esimene kord, kui naiste 
individuaalse mitmevõistluse võitis mitte-Ida-Euroopa sportlane. Rohkem kuldmedaleid 
Retton aga ei võitnud ning tegelikult oli mängude edukaim võimleja üks teine, 3 
individuaalset ja 1 võistkondliku kuldmedali võitnud naine. Kes? 



49. Väidetavalt on David Seaman, Carlo Cudicini, David James ja Robbie Keane kõik saanud 
veidra või pisut ootamatut laadi trauma sellest, et nad on liiga ettevaatamatult haaranud 
ühe eseme järgi. Mida nad üritasid kätte saada? 

50. Helsingis peetud 2012. a EM-il kergejõustikus osales seitsmevõistluses Grit Šadeiko, kes küll 
paraku pidi võistluse katkestama. Ent samal alal osales veel üks „eestlanna“. Kes? 

51. Kunagisest NHL-i klubist Hartford Whalers (millest 1997. aastal sai Carolina Hurricanes) on 
järel ainult mälestus ja kaks veel NHL-is mängivat meest. Üks neist on Colorado Avalanche’i 
väravavaht Jean-Sébastien Giguère, teine aga märksa kuulsam mees, kes vasakpoolsel fotol 
on 1993. aastal Whalers’i poolt just draftitud - kahekordne olümpiavõitja, Triple Gold Club’i 
(OM-kuld, MM-kuld, Stanley Cup’i võit) liige, Stanley Cup’i finalist kolme erineva klubiga, üks 
väheseid kaitsjaid, kes pälvinud NHL-i kõige väärtuslikumale mängijale antava Hart Trophy 
jpm. Kes?  

       
52. Parempoolsel fotol olev naisterahvas kasutas ära kuulsa kaasmaalase poolt sadakond aastat 

tagasi loodud teooria ning avas sellega kodumaa medaliarve ühel tänavusuvisel 
suurvõistlusel. Kes? 

53. Tundub uskumatuna, et jalgpallihullus Lõuna-Ameerikas võiks olla riike, kus jalgpall ei ole 
kõige populaarsem spordiala, ometigi on Venetsueelas lood just nii. See väljendub ka 
tulemustes - Venetsueela on ainus CONMEBOL’i liikmesriik, mis ei ole kordagi MM-
finaalturniirile pääsenud. Mis on Venetsueela populaarseim spordiala? 

54. Kes on see Eesti jalgrattur, kes 1993. aastal tuli Euroopa väikeriikide mängudel grupisõidus 
Monaco esinduses 2. kohale ja 1992. a USA lahtistel meistrivõistlustel Subaru meeskonnas 
esikohale. Saanud mitmeid medaleid ka NSVLiidu noorte ja juuniorite meistrivõistlustelt. 
(Mängu kahe korraldaja jaoks lisab küsimusele mõnevõrra värvi asjaolu (mis vastajatele 
muidugi midagi juurde ei anna), et ESBL-i andmetel on küsitav lõpetanud 1982. aastal 
Tallinna 2. keskkooli ning „hakanud sportima õpetaja Aleksander Priki juhendamisel”.) 

   



55. Millise tennisisti omapärane serv on jäädvustatud Australian Open’i logol? 

   
56. Sellel daamil (s. 1989) on oma alaga edukaks tegelemiseks ilmselgelt ülimalt head geenid. 

Tema isa tuli 1982. aastal maailmameistriks, ema 1980. aastal kahekordseks olümpiavõitjaks 
ning 1974. ja 1980. maailmameistriks (lisaks ka kahekordseks MK-sarja üldvõitjaks), onu 
1978. aastal maailmameistriks ning 1980. ja 1984. aastal vastavalt olümpiahõbedale ja -
pronksile. Mis on fotol oleva naisterahva perekonnanimi?  

57. Kes on ainus korvpallur, kes võitnud kahel korral ühel ja samal aastal nii olümpiakulla kui 
NBA-meistritiitli? 

58. Kuigi 1986. a jalgpalli MM-võistluste kangelaseks oli Diego Maradona, ei löönud ta 3-2 
Argentina kasuks lõppenud finaalmängus Saksa FV vastu ühtegi väravat. (Siiski andis ta 
otsustava, kolmanda värava jaoks meisterliku söödu.) Nimetage kõik kolm Argentina 
väravate autorit! (2 õiget annab 1 punkti). 

59. Jääpallis korraldatakse meestele MM-võistlusi alates 1957. aastast. Kogu koore on riisunud 
kolm riiki: NSVL (ja selle järglane Venemaa), Rootsi ja Soome, kes selle aja jooksul välja 
mängitud 96-st MM-medalist on võitnud koguni 91. Millised kaks riiki on veel medalini 
jõudnud? Üks neist sai hõbeda 1965 ja pronksi 1993, teine kolm pronksi aastatel 2003, 2005 
ja 2012. 

60. Kuigi küsitava käes oli mõnda aega ka maailmarekord, jäi olümpial tema parimaks 
tulemuseks seitsmes koht. Maailmameistrivõistlustel läks paremini, parimaks saavutuseks 
üks hõbemedal. Kõigi aegade edetabelis mahub tema tulemus endiselt esikümne ülaotsa 
ning sel sajandil pole keegi sama suutnud. 1996. aastal mõisteti ta oma äripartneri surnuks 
peksmise eest vangi ning tema edasise saatuse kohta on vähe infot. Kes?    

  
 
 
 



VASTUSED 
 
1. Matt Hemingway (USA)          o 
2. San Marino           o 
3. Eirik Kvalfoss (Norra)          o 
4. Anna Meares (Austraalia)         o 
5. Harry Hopman           o 
6. naiste käsipall                               m 
7. Sean Kelly            o 
8. Jana Novotna           o 
9. Mark Cuban (Dallas Mavericks’i omanik)                   t 
10. Terry Butcher („butcher” – lihunik inglise keeles)                  o 
11. maahoki            o 
12. Valentin Kononen                   o, t 
13. Bernie Ecclestone           o 
14. tõstmine            o 
15. Atli Eðvaldsson, Johannes Eðvaldsson (Evald Miksoni pojad)     t 
16. Tom Petranoff           t 
17. Alleyne Francique           o 
18. Khan (Jahangir ja Jansher) – squashi valitsejad Pakistanist     o 
19. Samppa Lajunen (2002. a, kahevõistluse sprindidistantsil)     o 
20. Saipulla Absaidov                      m 
21. Uniao Leiria (Vjatšeslav Zahhovaiko)        t 
22. Antonio Krastev (Bulgaaria) rebimises, Leonid Taranenko (NSVL) tõukamises   o  
23. Bruno Fernandes de Souza (mängijanimi Bruno)      t 
24. Martin Wierig (6. koht kettaheites tulemusega 65.75, heitnud tänavu 68.33)   t 
25. Payne Stewart           o 
26. Cagnotto (Itaalia vettehüppajad Tania ja Franco Giorgio Cagnotto)    o 
27. Paul Breitner (Saksa FV), Kevin Keegan (Inglismaa)      o 
28. Ralph Boston, Igor Ter-Ovanesjan        o    
29. mõõkhambuline tiiger ehk smilodon        o 
30. kiireim serv tennises (263 km/h, eelmine kuulus Ivo Karlovic’ile ja oli 251 km/h)                     o  
31. vasakul Peking (2008), paremal London (2012)       o 
32. Susanne Ljungskog (Rootsi)         t 
33. Johan Remen Evensen (Norra)         o 
34. Raelene Boyle (Austraalia sprinter)        o 
35. Vladimir Žigili                      m 
36. Louis Laurie (USA, 1936), Philip Waruinge (Keenia, 1968), Roy Jones (USA, 1988)  o 
37. Björn Otto            o 
38. Kyokutenho           o 
39. Dan Wheldon           t 
40. Jenny Wolf (Saksamaa kiiruisutaja, sprinter)       o 
41. Har-Tru            o 
42. Iztok Čop, Luka Špik (Sloveenia sõudjad)        o 
43. Florian Eckert (mäesuusataja), Marko Baacke (kahevõistleja)     o 
44. keegel (võistkondlikult)                     m 
45. Tom Dolan (USA)           o



46. Juan Carlos Ferrero (Hispaania), Tommy Haas (Saksamaa)     o 
47. Karine Philippot           o 
48. Ecaterina Szabo (Rumeenia)         o 
49. telekapult            t 
50. Laura Ikauniece (Ikauniece on läti keelest eesti keelde tõlkides eestlanna)              m 
51. Chris Pronger (Kanada)          o 
52. Britta Heidemann (Saksamaa vehkleja)        o 
53. pesapall            o 
54. Martin Aun (Rein Auna poeg)               m, o 
55. Stefan Edberg           o 
56. Tina Weirather (Liechtenstein) (Harti Weirather’i ja Hanni Wenzel’i tütar)   o 
57. Scottie Pippen (1992 ja 1996)         o 
58. Jose Luis Brown, Jorge Valdano, Jorge Burruchaga      o 
59. Norra, Kasahstan           o 
60. Igor Paklin                        t

        


